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IDEA ZESZYTU 

 
Myślą przewodnią niniejszej edycji zeszytu naukowego jest gospodarka lokalna i regionalna. Rozwój lokalny 

i regionalny to stosunkowo młode dziedziny ekonomii i gospodarki przestrzennej, które zostały ukształtowane przez 

idee rynkowych systemów ekonomicznych, a następnie wzbogacone o założenia programowe regionalnej polityki 

spójności UE. Dlatego teorie sformułowane na gruncie tych przemian ze zrozumiałych względów nie mają 

jednolitego charakteru naukowego. Niektóre z nich w tych rozważaniach naukowych wyraźnie akcentują czynniki 

rozwoju, inne uznają jako najważniejsze problemy organizacji i zarządzania, a jeszcze inne ogniskują swoją uwagę 

na edukacji, innowacyjności, przedsiębiorczości, ekologii, czynniku ludzkim, czy otoczeniu społeczno-gospodarczym. 

W ostatnim okresie zauważa się także, iż dyscypliny te coraz częściej korzystają z dorobku regionalistyki 

europejskiej i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020, której zadaniem jest uporządkowanie 

polityki regionalnej państwa poprzez decentralizację zarządzania środkami rozwojowymi pochodzącymi głównie z UE 

i tym samym wzmocnienie konkurencyjności regionów. Oprócz tych celów strategicznych w dokumencie tym wskazano 

na sposób działania rządu i samorządów wojewódzkich dla osiągnięcia wieloletnich zamierzeń rozwojowych. 

KSRR wpisuje się w nurt Strategii na rzecz inteligentnego oraz racjonalnego rozwoju – Europa 2020 poprzez 

zwiększenie roli samorządu wojewódzkiego, jako kluczowego podmiotu realizacji polityki regionalnej.  

Zadania te zostały wyrażone w celach strategicznych i określone jako: 

– wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionu, 

– budowanie spójności terytorialnej,  

– tworzenie warunków do sprawnych, efektywnych i partnerskich działań rozwojowych w regionie.  
 

W rezultacie sformułowania te sprowadzają się do triady: konkurencyjność – spójność – sprawność. 

Obecnie dla teoretyków, jak i praktyków inspiracją do tworzenia dalszych determinantów rozwojowych będzie 

niewątpliwie dokument UE pod nazwą Strategia Europa 2020, w której do priorytetów zaliczono: rozwój gospodarki 

opartej na wiedzy i innowacjach, sprzyjanie gospodarce o wysokim stopniu zatrudnienia, zapewniającej wysoką 

spójność społeczną i terytorialną oraz promującą gospodarkę oszczędzającą własne zasoby. 

Prezentowane publikacje zawierające badania i oceny dotychczasowego rozwoju lokalnego i regionalnego, 

wskazują jednocześnie na przemiany, które dokonały się na tych obszarach, a także wzbogacają naszą wiedzę 

o stanie zarządzania otoczeniem, które bezpośrednio lub pośrednio wpływa na poziom życia lokalnej społeczności, 

na jej możliwości zdobywania awansu społeczno-zawodowego, nowych kwalifikacji i umiejętności oraz tworzy 

perspektywy europejskiego rozwoju ekonomiczno-kulturowego. Ponadto materiały zawarte w zeszycie mają także 

walor edukacyjno-poznawczy, również dla studentów, zwłaszcza tych, którzy interesują się problematyką lokalną 

i regionalną oraz piszą prace dyplomowe dotyczące gospodarki zarządzanej przez samorządy terytorialne.  

 

         Redaktor tematyczny zeszytu 

         Mieczysław Piechnik 
 



Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach.  Wydział Ekonomiczny. 

6 

 
 



Gospodarka i Finanse. Zeszyt 4. Rozwój lokalny i regionalny. 

7 

  

 

Mieczysław Piechnik 1 

 

DETERMINANTY ROZWOJU REGIONALNEGO  
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM  

W LATACH 2007-2020. 
DIAGNOZA, DYLEMATY, STRATEGIE 

 
Streszczenie 
Współczesne koncepcje polityki europejskiej eksponują konieczność przyspieszenia 

budowy i umacniania gospodarki opartej na wiedzy, ofensywne dążenie do racjonalnego 
wykorzystania zasobów oraz wzmocnienie zdolności innowacyjnej regionów. Tak traktowane 
unowocześnienie gospodarki jest wspierane licznymi i zasobnymi funduszami UE. W tym 
nurcie przemian uczestniczy także region świętokrzyski. Polityka regionalna, której wyrazem 
są kolejne strategie rozwoju, uwzględniając inspiracje europejskie, tworzy podstawy 
gospodarki innowacyjnej i konkurencyjnej. Czy europejskie impulsy postępu i rozwoju 
znacząco wpłynęły na przemiany ilościowe i jakościowe w gospodarce woj. świętokrzyskiego 
w latach 2007-2012? Próbą odpowiedzi na to pytanie jest właśnie treść niniejszego artykułu. 
Do zdiagnozowania przemian gospodarczych w analizowanym okresie, wykorzystano m.in. 
liczne parametry społeczno-ekonomiczne, ze szczególnym wyeksponowaniem czynników 
innowacyjnych i konkurencyjnych, które pozwoliły również na określenie pozycji 
gospodarczej woj. świętokrzyskiego wśród pozostałych regionów Polski.  

 
Słowa kluczowe:  
region, rozwój regionalny, strategia rozwoju, innowacyjność, przedsiębiorczość.  
 

DETERMINANTS OF REGIONAL DEVELOPMENT IN THE 
ŚWIĘTOKRZYSKIE PROVINCE IN THE YEARS 2007-2020. 

DIAGNISIS, DILEMMAS, STRATEGIES  
 

Abstract  
Modern concepts of European policy expose the need to accelerate the construction and 

strengthen the economy based on knowledge, offensive pursue a rational use of resources, and 
strengthen the innovation capacity of regions. Modernization of economy, treated in such 
a way, is supported by numerous and affluent EU funds. The świętokrzyski region is also 

                                                      
1  Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 
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involved in this trend of changes. Regional policy, which is reflected in the subsequent 
development strategies taking into account European influences, forms a base for an innovative 
and competitive economy. Have the European impulses of progress and development 
significantly influenced the quantitative and qualitative changes in the economy of the 
Świętokrzyskie province in the years 2007-2012? The content of this article is an attempt to 
answer to this question. To diagnose the economic transformations in the analyzed period the 
author has used, among others, numerous socio-economic parameters, particularly with the 
exposure of innovative and competitive factors, which also allowed the determination of the 
economic position of the Świętokrzyskie province among other Polish regions.  

 
Keywords:  
region, regional development, development strategy, innovation, entrepreneurship.  
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1.  WSTĘP 
Rozwój regionalny to proces, w którym podstawową rolę odgrywają zorganizowane formy 

efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, rzeczowych i ludzkich, w celu zapewnienia 

stałego podnoszenia dobrobytu ludności zamieszkałej na danym terytorium. Aby osiągnąć cele 

strategiczne regionu, wszystkie czynniki jego rozwoju winny być skorelowane w procesie 

zarządzania. Proces ten może być także ukierunkowany na priorytety określone w strategii 

rozwoju regionu, która w hierarchii UE zajmuje drugie miejsce po polityce budżetowej. 

Skutecznym ułatwieniem w realizacji współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych było 

teoretyczne opracowanie podstaw rozwoju regionalnego. Wyzwania te wynikają „z konieczno-

ści stworzenia wspólnego ze strukturami europejskimi systemu terytorialnego, organizacyjnego 

i instytucjonalnego w zakresie prowadzenia polityki regionalnej”2.  

Priorytety rozwoju regionalnego na lata 2007-2013 były uwzględnione w Regionalnym 

Programie Operacyjnym Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Realizacja tych 

priorytetów została wsparta z funduszy UE, takich jak: EFRR, EFS i FS w kwocie 3 283,0 mln 

zł i z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 w wysokości 1 348,1 

mln zł. Zakończenie realizacji siedmioletniego programu gospodarczego skłania do oceny jego 

rezultatów. Stąd przedmiotem niniejszej publikacji jest próba oceny efektów społeczno-

ekonomicznych uzyskanych w latach 2007-2012 w kontekście podniesienia standardu życia 

ludności w województwie świętokrzyskim i porównania ich z wynikami krajowymi 

i pozostałych województw.  

2.  TEORETYCZNY ZARYS ROZWOJU REGIONALNEGO 
Po wprowadzeniu w 1999 r. trójstopniowego podziału administracyjnego kraju, za rozwój 

regionalny uznaje się proces zmian dokonujący się na terytorium województwa 

samorządowego. Reforma ta w kwestiach społeczno-ekonomicznych przyjęła zasadę 

subsydiarności, przypisując każdej jednostce samorządu terytorialnego optymalny zakres 

zadań, których realizacja spełniałaby oczekiwania społeczne. Idea tej reformy w dużym 

stopniu uwzględniła autonomię podmiotów władzy regionalnej i lokalnej, dając przy tym 

szerokie uprawnienia do samodzielnego dysponowania mieniem w celu pełnego wykonywania 

zadań o charakterze użyteczności publicznej. 

Region jako system ekonomiczny to „przede wszystkim obszar o określonej specjalizacji, 

będącej wynikiem sposobu wykorzystania wewnętrznych i zewnętrznych zasobów 

ekonomicznych oraz przepływu czynników wzrostu: kapitału, siły roboczej, technologii, 

                                                      
2  A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, wyd. C.H. 

Beck, Warszawa 2011, s. 92. 
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informacji. W tym ujęciu podział regionalny nawiązuje do terytorialnego podziału pracy”3. 

I z tego punktu widzenia samorząd wojewódzki jako gospodarz w regionie odpowiada za 

rozwój społeczno-gospodarczy, czyli kulturowy, ład przestrzenny, standard życia 

mieszkańców, ochronę środowiska i ekologię na swoim terenie. Do wykonywania zarządu 

regionalnego samorząd dysponuje znacznym mieniem komunalnym i wciąż wzrastającymi 

środkami finansowymi, także pochodzącymi z UE. 

Proces zarządzania może być ukierunkowany na różne cele: np. na infrastrukturę 

techniczną, wytwarzanie dóbr i usług, gospodarkę przestrzenną, ekologię, turystykę, współpracę 

regionalną czy międzynarodową. Efektem tego zarządzania powinna być odpowiednia alokacja 

środków materialnych i finansowych, jak również pomnażanie tych zasobów poprzez racjonalne 

kształtowanie polityki społeczno-gospodarczej oraz preferowanie rozwoju tych sektorów 

gospodarczych, które w sposób najkorzystniejszy dynamizują gospodarkę regionu. Wybór 

priorytetów gospodarczych regionu jest nadal aktualny ze względu na obecną i przyszłą politykę 

prorozwojową UE, która preferuje finansowanie projektów ukierunkowanych na zrównoważony 

rozwój regionów. 

Rozwój regionalny jest procesem wielowymiarowym, polegającym na transformacji 

czynników i zasobów regionalnych w dobra i usługi dla ludności. Ich zwiększenie i poprawa 

jakości stanowią podstawę podniesienia standardu życia mieszkańców regionu, bowiem wzrost 

poziomu bytu materialnego wpływa bezpośrednio na rozwój społeczny, który jest integralną 

częścią rozwoju regionu. Z kolei dynamika zaspokojenia potrzeb ludności regionu jest 

uzależniona od stopnia innowacyjności w dokonujących się procesach społeczno-gospodarczych. 

Dlatego „każdy region powinien opierać swój rozwój na całości zwaloryzowanego potencjału 

ludzkiego, innowacyjnego, ekologicznego, infrastrukturalnego finansowego i instytucjonalnego. 

Szczególnie duże znaczenie dla rozwoju regionu mają wysokie kwalifikacje ludzi oraz 

nowoczesna infrastruktura. Specjalne miejsce w rozwoju regionalnym zajmują współcześnie 

takie wartości niematerialne, jak wiedza i badania, nowe kwalifikacje oraz zdolności przywódcze 

i inicjatywy lokalne”4. Dodajmy do tego, że zapewnienie prawidłowej realizacji zadań bieżących 

i strategicznych, wymaga łączenia wszystkich wspomnianych uprzednio aspektów rozwoju 

regionalnego z ładem przestrzennym, który określa racjonalne rozmieszczenie na obszarach 

regionu infrastruktury społeczno-gospodarczej zgodnie z założeniami strategii krajowej, jak 

i regionalnej. 

Przełożenie strategii krajowej na realizacyjne uwarunkowania poszczególnych 

województw znajduje odzwierciedlenie w Regionalnych Strategiach Rozwoju oraz 

w Regionalnych Programach Operacyjnych, a także w strategiach innowacyjności, 

                                                      
3.  Tamże, s. 15. 
4  A. Szewczuk i inni, Rozwój lokalny i regionalny, wyd. cyt., s. 27. 
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przedsiębiorczości, badań i rozwoju, turystyki, itp. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, 

która stanowi podstawę wyjściową do opracowania strategii regionalnych dla poszczególnych 

województw, uwzględnia główne kierunki rozwoju kraju zawarte strategii „Polska 2030” 

i w strategii średniookresowej formułującej krajowe cele rozwojowe do roku 2020. 

Myślą przewodnią wszystkich planów strategicznych polityki społeczno-gospodarczej 

jest prowadzenie zrównoważonego rozwoju kraju i regionów. Utrzymywanie tej stabilności 

wymaga uwzględnienia w przedsięwzięciach perspektywicznych uwarunkowań zewnętrznych 

takich, jak polityka państwa i UE, procesy integracyjne i globalizacyjne w gospodarce 

światowej oraz wewnętrznych dotyczących potencjału gospodarczego i społecznego. 

Obecnie o zrównoważonym rozwoju można mówić wówczas, gdy z jednakowym 

nasileniem realizowane będą w tym procesie aspekty społeczno-ekonomiczne, ekologiczne 

i ładu przestrzennego. W tym kontekście „można przyjąć, że rozwój regionalny oznacz proces 

prowadzący do trwałego wzrostu społeczno-gospodarczego, w tym do poprawy jakości życia 

i zwiększenia konkurencyjności regionu. Osiągnięcie tych celów zależy od takich czynników, 

jak: zasoby materialne regionu, jego walory przyrodnicze, zasoby pracy, kapitał społeczny, 

umiejętność władz regionalnych, przedsiębiorczość i innowacyjność podmiotów 

gospodarczych, zakres współpracy międzynarodowej, źródeł finansowania infrastruktury.”5 

W podsumowaniu wybranych aspektów polityki regionalnej należy zaakcentować, 

że właśnie rozwój regionalny to proces, który winien być zorganizowany w formie efektywnego 

wykorzystania zasobów naturalnych, rzeczowych i ludzkich w celu stworzenia korzystnych 

warunków do wzrostu zatrudnienia i tym samym podniesienia jakości życia mieszkańców 

regionu. Osiągnięcie wymiernych efektów z tych procesów jest o tyle realne, iż sprzyja tym 

dążeniom także polityka UE, która podkreśla konieczność przyspieszenia budowy gospodarki 

opartej na wiedzy, intensywnym wykorzystaniu zasobów oraz zwiększeniu zdolności 

innowacyjnych regionów. I dlatego te właśnie priorytety winny uzyskać finansowe wsparcie 

w funduszach unijnych, co z pewnością znajdzie swoje odbicie w nowych strategiach rozwoju 

regionalnego do 2020 r. 

3.  ISTOTA STRATEGII DLA ROZWOJU REGIONALNEGO 

Strategia rozwoju regionalnego jest planem wieloletnim określającym ambitne cele i priorytety 

rozwoju społeczno-gospodarczego na danym terytorium oraz metody ich urzeczywistniania. 

Jest to zarazem ważny instrument umożliwiający aktywne i skuteczne zarządzanie 

regionem.Samorząd wojewódzki będąc inicjatorem podejmowanych na swoim terenie działań, 

                                                      
5  K. Wiktorowski, Polityki i strategie rozwoju na tle systemu zarządzania rozwojem Polski, [w:] Polityka 

ekonomiczna, Prace naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, (red.) J. Sokołowski, M. Sosnowski, 
A. Żabiński, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 521. 
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staje się odpowiedzialny za realizację przedsięwzięć rozwojowych. Tworzenie i wdrażanie 

strategii regionalnej w myśl art. 18, pkt. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 111 z późn. zm.) należy do samorządu 

wojewódzkiego, który jako inicjator podejmowanych na swoim terenie decyzji, staje się 

odpowiedzialny za realizację przedsięwzięć rozwojowych. Stąd „zadaniem samorządu 

wojewódzkiego jest dbanie o rozwój gospodarczy i cywilizacyjny, a przede wszystkim 

pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie poziomu konkurencyjności, 

innowacyjności gospodarki województwa, zachowanie wartości środowiska naturalnego 

i przyrodniczego”6.  

U podstaw każdej strategii rozwoju znajdują się zewnętrzne i wewnętrzne 

uwarunkowania rozwoju, całościowa i zintegrowana wizja rozwoju oraz strategiczne 

wyzwanie rozwojowe7. 

Ważne jest również to, aby cele zawarte w strategii były realne i miały charakter 

uniwersalny. Ta uniwersalność strategii powoduje, że identyfikuje ona system organizacji 

i funkcjonowanie społeczności, oceniając nie tylko zasadność podejmowanych decyzji, lecz 

także miejsce ich współrealizacji przez ośrodki decyzyjne w systemie lokalnym, regionalnym, 

bądź krajowym. W tak sformułowanej strategii należy wskazać podmioty odpowiedzialne za 

osiągnięcie celów strategicznych, określić koncentrację i rozmieszczenie zasobów ludzkich, 

rzeczowych i finansowych. 

W założeniach strategii regionalnej przyjęte cele rozwojowe winny uwzględniać także 

specyfikę rozwoju samorządów gminnych i powiatowych. Zapewnienie stałego postępu tym 

jednostkom w realizacji celów strategicznych, wymaga pełnienia wobec nich przez samorząd 

wojewódzki roli stymulacyjno- koordynacyjnej i systematycznego zapobiegania o fundusze 

z UE na ich lokalny rozwój. Ogólne podejście do tworzenia strategii rozwoju regionalnego 

przewiduje uwzględnienie zasady konsensusu społeczności lokalnych, elastyczności w doborze 

metod i instrumentów, zarządzania rozwojem jednostki samorządowe oraz otwarcia strategii 

w wymiarze egzogenicznym8. 
Zasada konsensusu społeczności regionalnej w kwestii przyjętych celów i zadań 

strategicznych oznacza uzyskanie powszechnej zgodności między uczestnikami procesu 
tworzenia strategii co do wizji, misji i celów. Dzięki jej uwzględnieniu zostaje stworzony taki 
program, który będzie najszerzej zaspokajał odmienne potrzeby poszczególnych grup 
społecznych9. 

                                                      
6  A. Szewczuk i inni, Rozwój lokalny i regionalny, wyd. cyt., s. 144. 
7  A. Klasik, Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Wyd. Akademii Ekonomicznej 

w Katowicach, Katowice 2001, s. 39. 
8  Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 200. 
9  A. Szewczuk i inni, Rozwój lokalny i regionalny, wyd. cyt., s. 152. 
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Z kolei zasada elastyczności w doborze metod i instrumentów zarządzania rozwojem 
jednostek samorządowych przekłada się na takie dostosowywanie sposobów i metod służących 
osiąganiu podstawowych celów, aby były one możliwe do zastosowania nawet wtedy, gdy 
zmienią się uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne10. Natomiast zasada otwarcia strategii 
w wymiarze egzogenicznym związana jest z takim wyznaczaniem celów strategicznych, aby 
znaczna część efektów ich realizacji przekraczała obszar danej jednostki samorządowej 
i zwiększała popyt zewnętrzny na produkty i usługi, a tym samym przyczyniała się do wzrostu 
dochodów jej mieszkańców. Naturalnie w celu harmonijnej realizacji celów przyszłościowych, 
zasady te w strategii powinny znaleźć bardziej szczegółowe rozwinięcie. 

W praktyce i literaturze przedmiotu istnieje wiele koncepcji budowy strategii. Mimo swej 
różnorodności, w większości z nich odnajduje się wiele podobieństw i wspólnych cech. 
Zbieżności te wynikają stąd, że „procedura sporządzania strategii poprzedzona jest diagnozą 
społeczno-gospodarczą i oceną uwarunkowań rozwojowych. Do oceny tej najczęściej 
wykorzystuje się analizę SWOT”11. 

W strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powinny być również wskazane priorytety 
rozwoju, wybrane spośród licznych celów szczegółowych. Priorytety te winny być 
wypadkową oczekiwań i konieczności wyboru, wynikający z ograniczonych własnych 
zasobów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i społecznych. Porównanie tych 
priorytetów z celami szczegółowymi, przyjętymi w innych dokumentach planistycznych, 
utworzy mapę pokrycia priorytetów12. 

Dokonując wyboru priorytetów należy mieć na uwadze możliwości pozyskania środków 
finansowych do ich realizacji, bowiem większość z nich ma charakter inwestycyjny. 
Końcowym etapem tworzenia strategii powinno być przełożenie jej celów na odpowiednie 
plany i programy realizacyjne, dostosowane do posiadanego potencjału wykonawczego. 
O sukcesie tak ukształtowanej strategii w dużym stopniu będzie decydowało efektywne 
zarządzanie priorytetami ukierunkowanych głównie na konkurencyjność regionu i jego 
wszechstronny rozwój. 

4.  ZMIENNOŚĆ  CELÓW STRATEGICZNYCH 
Przedmiotem analizy, a jednocześnie oceny jest Strategia Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego do roku 2020. Pierwotnie strategia obejmowała horyzont czasowy 2000-

2015 r. W związku z przystąpieniem Polski do UE, woj. świętokrzyskie stało się 

pełnoprawnym regionem europejskim, co stworzyło nowe perspektywy realizacji celów 

rozwojowych skonkretyzowanych przez unijną politykę spójności nakreśloną w Strategii 

                                                      
10  P. Swianiewicz, J. Łukomska, Władze samorządowe wobec lokalnego rozwoju gospodarczego. Które 

polityki są skuteczne? „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 6, s. 23.  
11  A. Szewczuk inni, Rozwój lokalny i regionalny, wyd. cyt., s. 154. 
12  Tamże, s. 176. 
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Lizbońskiej. Stąd w latach 2005-2006 głównymi przesłankami aktualizacji Strategii „była 

konieczność dostosowania modelu programowania rozwoju społeczno-gospodarczego do 

perspektyw wpieranych przez fundusze UE, z uwzględnieniem powiązań międzyregionalnych, 

jakie wynikały z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013.”13 Ponadto 

w nowej wersji Strategii podjęto próbę sformułowania kierunków rozwoju regionu 

z uwzględnieniem uaktualnionej strategii rozwoju kraju i zestawu instrumentów ekonomiczno-

finansowych przedstawionych w programach rządowych. W rezultacie w Strategii Rozwoju 

Województwa Świętokrzyskiego do 2020 r. wyeksponowano zasady zrównoważonego 

rozwoju, rozumianego jako zachowanie równowagi pomiędzy celami gospodarczymi, 

społecznymi i środowiskowymi. 

 Określenie nowych celów strategicznych do 2020 r. poprzedziła analiza SWOT. 

W analizie tej sporządzonej w 2006 r. do mocnych stron regionu zaliczono m.in.: 
1. bazę materialną przemysłu, 
2. potencjal rozwojowy Targów Kielce, Specjalną Strefę Ekonomiczną Starachowice 

i instytucjonalne otoczenie biznesu,  
3. dogodną pozycję geograficzną regionu w pobliżu wielkich aglomeracji miejskich: 

Warszawa, Kraków, Łódź, Katowice, 
4. dobrze rozwiniętą sieć placówek edukacyjnych i bazę naukowo-badawczą, 
5. istniejacy i stale wzrastający potencjał kwalifikowanych kadr, 
6. dobre warunki glebowe i klimatyczne, 
7. znaczący potencjał produkcji surowcowej,  
8. doskonałe warunki do uprawiania turystyki, 
9. bogate zasoby cennych wód mineralnych w okolicy Buska-Zdroju,  
10. ciągły rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej. 

 

W zestawieniu słabych stron regionu znalazły się m.in.: 
1. niekorzystna struktura gospodarki regionu,  
2. niska zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania nowych technologii, 
3. bardzo niski udział zatrudnionych w działalności badawczo-rozwojowej,  
4. brak regionalnej sieci powiązań między gospodarką i nauką,  
5. niski poziom PKB per capita, 
6. niedostateczne wyposażenie regionu w infrastrukturę techniczną,  
7. niska konkurencyjność regionu pod względem innowacyjnym, 
8. dalsza marginalizacja województwa, 
9. malejąca liczba ludności i niekorzystna struktura demograficzna, 
10. niski poziom urbanizacji,  
11. nadmierne rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 
12. skromna baza turystyczna. 

 

                                                      
13  Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, 

Kielce 2006, s. 41-47. 
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Pochodną mocnych stron było sformułowanie 37 szans rozwojowych, a konsekwencją 

słabych stron było określenie 15 znaczących zagrożeń. Wprawdzie z porównania pozytywnych 

stron z negatywnymi pojawiła się lekka przewaga zjawisk dodatnich, ale problemy ujemne 

stanowiły wówczas dla województwa samorządowego niezmiernie trudne wyzwanie w kwestii 

strategicznego rozwoju. 

W kontekście tak dokonanej analizy SWOT i możliwości rozwojowych w latach 

przyszłych, określono wizję rozwoju województwa przesuwając akcenty z priorytetów 

spójności na priorytety konkurencyjności. Do kierunków najbardziej prorozwojowych 

wówczas zaliczono: 
1. jak najszybsze połączenie regionu siecią krajowych korytarzy transportowych 

z krajowymi i międzynarodowymi,  
2. dostępność do miejscowego transportu lotniczego w pobliżu Kielc, 
3. realizację programu sanitacji dorzeczy głównych rzek, obejmujących 

kompleksową rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni 
ścieków oraz składowisk odpadów komunalnych, 

4. tworzenie warunków do rozwoju MSP poprzez wsparcie ze strony otoczenia 
biznesu, 

5. stworzenie nowoczesnej bazy dla szkolnictwa wyższego,  
6. dokonanie strukturalnych zmian w rolnictwie, 
7. wspieranie wszelkich form turystyki, 
8. poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez wzrost przedsiębiorczości mieszkańców 

i innowacyjności gospodarki, 
9. tworzenie postaw ekonomicznych do rozwoju kultury, sportu, ochrony zdrowia 

i przeciwdziałaniu patologiom społecznym. 
 

Realizacja tych założeń strategicznych winna doprowadzić województwo do średniego 

poziomu regionu europejskiego, którego atutami będą nowoczesne społeczeństwo obywatelskie, 

konkurencyjna i innowacyjna gospodarka oraz spójna i dostępna przestrzeń. 

5.  SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA  
W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2007-2012 

Z danych przedstawionych w tabeli 1 wynika, że ludność woj. świętokrzyskiego na przestrzeni 

analizowanych lat 2007-2012 zmalała z 1 275,6 tys. osób do 1 274,0 tys., czyli o 0,2%. Ten 

spadkowy trend chociaż minimalny, był rezultatem ujemnych wskaźników przyrostu 

naturalnego i salda migracji wewnętrznych. Zmiany demograficzne występujące w tym czasie 

niekorzystnie wpłynęły na poziom urbanizacji regionu, gdyż jego wskaźnik w tym okresie 

zmniejszył się z 45,4% do 44,9% i uplasował woj. świętokrzyskie na 14 miejscu w kraju. 

Średni krajowy wskaźnik był znacznie wyższy, gdyż właśnie w 2012 r. wyniósł 60,9%. Wzrost 

ludności wiejskiej zwłaszcza w latach 2010-2012 był wynikiem migracji ludności miejskiej na 

obszary wiejskie, zwłaszcza do gmin skupionych wokół Kielc. 
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Do niepokojących danych należy zaliczyć stan pracujących, który w latach 2007-2012 

obniżył się z 457,1 tys. osób do 455,6 tys. osób, tj. o 0,3%.. Mimo to wskaźniki zatrudnienia 

i aktywności zawodowej utrzymały się w tym czasie na zbliżonym poziomie. Natomiast 

korzystnie w tym okresie wzrosła przeciętna płaca brutto z 2 290 zł do 3070 zł, a więc o 34,1%, 

ale nadal była ona na poziomie 87% średniej krajowej i dlatego znalazła się na 13 miejscu wśród 

pozostałych województw. Na tej samej pozycji pozostawały przeciętne dochody do dyspozycji 

na 1 mieszkańca i przeciętne miesięczne dochody rozporządzalne na osobę, mimo że zwiększyły 

się one w badanym okresie o 45%.  
 

Tab. 1. Podstawowe wskaźniki rozwoju demograficznego i społecznego  
                 w woj. świętokrzyskim w latach 2007-2012 

Wyszczególnienie 2007 2010 2012 
Dynamika  

w % 
2012/2007 

Ludność w tys. osób 1 275,,6 1 266,0 1 274,0 99,8 
miasta  579,0 570,3 572,4 90,2 
wieś 696,6 695,7 701,6 100,7 
Przyrost naturalny na 1000 ludności -1,4 -1,2 -1,9 135,7 
Zawarte małżeństwa 8 419 7 833 6 820 81,0 
Saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych na 1000 
ludności 

-2,3 -2,0 -1,7 74,0 

Pracujący w tys. osób 457,1 458,4 455,6 99,7 
Wskaźnik zatrudnienia w% 49,6 49,9 49,6 100 
Aktywni zawodowo w% 51,6 53,3 52,7 102,1 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł 2 290 2 793 3 070 134,1 
 Przeciętny dochód rozporządzalny na osobę w zł   775 1026 1120 144,5 
Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na osobę w zł    750 997 1 090 145.3 
Bezrobocie w tys. osób.  83,3 82,1 86,7 104,1 
Stopa bezrobocia rejestrowanego w% 14,9 15,2 16,0 107,4 
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem 25,1 24,6 24,3 98,4 
Zasoby mieszkaniowe w tys.  417,6 424,0 430,6 103,1 
Przeciętnie pow. użytkowa 1 mieszkania 71,0 71,7 73,4 103,4 
Liczna osób na 1 mieszkanie 3,05 2,99 3,0 98,3 
Pow. użytkowa mieszkania na osobę w m2 23,2 24,0 24,8 106,9 
Mieszkania – w% ogółu mieszkań wyposażonych w:  
wodociąg 
ustęp spłukiwany 
łazienkę 
centralne ogrzewanie 
gaz z sieci  

 
88,2 
76,5 
77,0 
74,6 
40,0 

 
92,2 
86,0 
83,0 
78,4 
40,4 

 
90,0 
85,9 
83,3 
78,2 
40,2 

 
102,0 
112,3 
108,7 
104,8 
100,5  

Mieszkania oddane do użytku 2 279 2 277 3 097 135,9 
Mieszkania oddane do użytku na 1000 ludności 1,8 1,8 2,43 135,0 
Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania 129 162 206 159,7 
Miejsca noclegowe na 10 tys. ludności 77,0 96,6 103,3 134,2 
Korzystający z noclegu na 1000 ludności 306,5 320,6 345,7 112,8 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2008, 2011 i 2013, Urząd Statystyczny Kielce. 
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Konsekwencją malejącego stanu pracujących, jak wskazują dane ujęte w tabeli 1, było 

zwiększenie się liczby bezrobotnych z 83,3 tys. osób w 2007 r. do 86,7 tys. w 2012 r., czyli 

o 7,4% . Stąd stopa bezrobocia wzrosła z 14,9% do 16,0% i znalazła się na dalekim 13 miejscu 

w kraju. Powiększenie się liczby bezrobotnych miało bezpośredni wpływ na wysoki wskaźnik 

ubóstwa, który w 2012 r. wynosił 24,3% i był zaledwie o 1,6 mniejszy niż w 2007 r.  

Mieszkanie jako dobro konsumpcyjne trwałego użytku, jest jednym z podstawowych 

czynników warunkujących rozwój społeczny i gospodarczy. Dlatego zaspokojenie potrzeb 

mieszkaniowych stanowi podstawowy cel działalności gospodarczej człowieka. Ze względu na 

różnorodność funkcji pełnionych przez mieszkanie, o jego posiadanie zabiegają liczni 

inwestorzy, a zwłaszcza młode małżeństwa. Sytuacja mieszkaniowa w woj. świętokrzyskim 

jest na ogół pozytywna. Świadczą o tym wciąż malejące wskaźniki zaludnienia mieszkań, jak 

również zwiększająca się średnia wielkość mieszkania, czy spadająca liczba osób na jedno 

mieszkanie oraz powiększający się poziom technicznego wyposażenia lokali mieszkalnych 

w instalacje techniczne. Wskaźniki te są zbliżone do średnich krajowych. 

Spośród prezentowanych parametrów mieszkaniowych, do najsłabszych ogniw należy 

liczba oddawanych mieszkań do użytku, która w latach 2007-2012 wprawdzie zwiększyła się 

z 2 279 do 3 097 mieszkań, tj. o 35,9%, ale w przeliczeniu ich na 1000 ludności wskaźnik 2,43 

w 2012 r. usytuował woj. świętokrzyskie na 15 pozycji w kraju. Dodajmy do tego, że odsetek 

lokali oddanych do użytku w 2012 r. w porównaniu do 6 820 zawartych tym roku małżeństw, 

stanowił zaledwie 45,4%. Z drugiej strony stan zasobów mieszkaniowych w miastach  

w 2012 r. w stosunku do liczby gospodarstw domowych, był niższy jedynie około 2 000 

mieszkań, natomiast na wsi liczba mieszkań była wyższa o prawie 4 000 lokali od liczby 

gospodarstw domowych. W rezultacie statystyczny bilans wskazuje, że w woj. świętokrzyskim 

w 2012 r. była nadwyżka mieszkań nad liczbą gospodarstw domowych. Ten optymistyczny 

obraz mieszkalnictwa jest mimo wszystko zniekształcony tym, że nadal ponad 25% 

użytkowanej substancji mieszkaniowej należy do zasobów substandardowych, które nie 

zapewniają podstawowych warunków zamieszkania. 

Wśród wybranych czynników rozwoju regionu, uwzględniono również problematykę 

turystyczną. W tym sektorze na podkreślenie zasługuje istotny postęp, jaki dokonał się 

w badanych latach w bazie turystycznej i w obsłudze ruchu turystycznego. Do takiego 

stwierdzenia upoważnia fakt, że w okresie 2007-2012 r. turystyczne obiekty zbiorowego 

zakwaterowania zwiększyły się ze 129 do 206, czyli o 66%, i w związku z tym przybyło ponad 

33 tys. nowych miejsc noclegowych, tj. o 71%. Ta wysoka dynamika w bazie turystycznej 

wskazuje, że był to czas nadrabiania zaległości w tej dziedzinie. Mimo tak znaczących 

osiągnięć, wskaźniki wynikające z przeliczenia miejsc noclegowych i korzystających z noclegu 

na 1000 ludności w 2012 r. lokują woj. świętokrzyskie na 13 pozycji w kraju. Tak duża 
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odległość w stosunku do liderów krajowej turystyki, zobowiązuje jednostki samorządowe do 

podejmowania niezwłocznych przedsięwzięć innowacyjnych, aby przygotować atrakcyjną 

i bardziej konkurencyjną ofertę rekreacyjno-krajoznawczą, godną świętokrzyskich walorów 

turystycznych.  

6.  INNOWACYJNOŚĆ  I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  W WOJE- 
     WÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2007-2012  

Do oceny stanu innowacyjności i przedsiębiorczości regionu w latach 2007-2012, wybrano 

czynniki społeczno-ekonomiczne, które miały decydujący wpływ na dynamizację gospodarki 

tego obszaru.  
 

Tab. 2. Wybrane wskaźniki innowacyjności i konkurencyjności w woj. świętokrzyskim w latach 
2007-2012 

Wyszczególnienie 2007 2010 2012 

Dynami
ka w % 
2012/ 
2007 

Średnia  
w kraju 
2012 r. 

Lokata 
w 
kraju 
2012 r. 

PKB na 1 mieszkańca (per capita) w zł 23 741 27 333 29 552x 124,5 39 665x 12 
Wartość dodana brutto na 1 mieszkańca w zl 57 236 65 368 72 801x 127,2 96 193x 16 
Nakłady inwestycyjne w min zł (ceny bież.) 4110 6 745 6 493 158,0 14 852 14 
Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca w zł 3 217 5 319 5 090 158,0 6 167 12 
Produkcja przemysłowa sprzedana w mln zł 
(c.b.) 

21 211 20 770 24 102 113,6 73 643 14 

Produkcja przemysłowa sprzedana na  
1 mieszkańca w zł 

16 604 16 377 18 896 113,8 30 578 12 

Produkcja budowlano-montażowa sprzedana 
w min zł 

2 900 4 663 4 446 153,0 10 665 13 

Produkcja budowlano- montażowa sprzedana 
na 1 mieszkańca w zł 

2 270 3 676 3 485 154,0 4 428 11 

Nakłady na działalność innowacyjną  
w przemyśle w min zł (c.b.) 

310 279 796 256,8 897 14 

Nakłady na działalność B+R w mln zł 35,6 168,0 122 342,7 897 14 
w tym na 1 mieszkańca w zł 28,0 132,0 95,3 240,4 372 14 
Wynalazki zgłoszone 53 49 70 132,0 275 15 
Udzielone patenty 22 37 39 177,0 115 14 
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do 
rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców 

838 859 848 101,0 1 032 12 

Przedsiębiorstwa, które wprowadziły 
innowacje produktowe i procesowe 
w przemyśle w% do ogółu przedsiębiorstw 

30,2 34,8 35,6 118,0 34,2 6 

Dochody własne budżetu województwa 
w mln zł 

182,3 137,6 136,7 75,0 170,0 12 

Dochody własne budżetu województwa na  
1 mieszkańca w zł 

142,8 108,7 107,2 75,0 409,3 12 

Studenci w tys. osób 56,7 50,9 38,5 67,9 103,0 14 
X dane z 2011 r. 
Źródło: Roczniki Statystyczne Województw 2008, 2011 i2013, GUS, Warszawa oraz obliczenia własne. 
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 Dane te ujęte w tabeli 2 obrazują jednocześnie poziom realizacji celów strategicznych 

województwa świętokrzyskiego, zarysowanych w Strategii Rozwoju do 2020 r. zatwierdzonej 

uchwałą Sejmiku 26 X 2006 r. i zadań określonych w Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, który był także podstawą do pozyskiwania 

funduszy unijnych na rozwój regionu.  

Wszystkie czynniki rozwoju regionalnego w analizowanych latach uzyskały znaczący 

wzrost, a niekiedy nawet wysoką dynamikę. Jednak w konfrontacji ze współczynnikami 

przeciętnymi w kraju, zajmują dalekie miejsca, przeważnie od 10-16. Potwierdzeniem tych 

odległych lokat są dalsze szczegółowe porównania z realizacji zadań w latach 2007-2012. 

Do najistotniejszych wskaźników makroekonomicznych wzrostu gospodarczego należy 

PKB, zarówno w kwocie ogólnej, jak i w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wartość PKB per capita 

w woj. świętokrzyskim w 2011 r. wyniosła 29 552 zł i była wyższa o 24,5% od kwoty osiągniętej 

w 2007 r., ale w porównaniu do średniej krajowej, była ona na poziomie 74,5%. Podobną 

dynamikę w wysokości 127,2% uzyskano w przyroście wartości dodanej brutto. Jej suma na 

1 pracującego w okresie 2007-2012 r. zwiększyła się z 57 231 zł do 72 801 zł, a mimo to była 

ona o 24,3% niższa od średniej dla Polski. Dystans tych dwóch głównych kategorii 

ekonomicznych w porównaniu do średnich krajowych, był spowodowany m.in. przez 

niekorzystną strukturę zatrudnienia, bowiem jeszcze w 2012 r. odsetek pracujących w rolnictwie 

i leśnictwie świętokrzyskim wynosił 32,8%, a w przemyśle i budownictwie 22,9%, podczas gdy 

te współczynniki w kraju analogicznie były na poziomie 17,2% i 26,8%. Pomimo tak dużego 

zatrudnienia w rolnictwie, sektor ten charakteryzuje się nadal niską produktywnością, o czym 

świadczą plony 4-ch podstawowych zbóż wynoszące w 2012 r. 29 q z 1 ha, przy średniej 

krajowej 35,4 q z 1 ha. Zadowalającą dynamikę w wysokości 158,0% osiągnięto w badanym 

okresie w sferze nakładów inwestycyjnych, bowiem ich ogólna kwota wynosząca 6 493 mln zł 

była o 58,0% wyższa niż w 2007 r. Podobną dynamikę uzyskano także w zakresie nakładów 

inwestycyjnych na 1 mieszkańca, które w 2012 r. wyniosły 5 090 zł i stanowiły 82,5% 

przeciętnej krajowej. O wiele niższe tempo w tym czasie pojawiło się w sprzedanej produkcji 

przemysłowej, która wzrosła tylko o 13,6%, a w przeliczeniu na 1 mieszkańca o 13,8%. Słaby 

przyrost tej sprzedaży sprawił, że jej kwota przypadająca na jednego mieszkańca w wysokości 

18 896 zł w 2012 r. stanowiła 61,8% średniej w kraju. Natomiast istotny sukces odniesiono 

w sprzedaży produkcji budowlano-montażowej, której dynamika na przestrzeni analizowanych 

lat wyniosła 153,0%, a wartość sprzedaży tej produkcji przypadająca na 1 mieszkańca 

w wysokości 3 485 zł w 2012 r. była niższa od przeciętnej w kraju o 21,3%.  

W sposób zróżnicowany natomiast ukształtowały się nakłady na B+R. Wprawdzie 

nakłady te w kwocie 122 min zł w 2012 r. były o 242,7% wyższe niż w 2007 r., ale niższe 

o pond 40% od nakładów w 2010 r. Ten drastyczny spadek nakładów właśnie w 2012 r. 
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sprawił, że kwota przypadająca na 1 mieszkańca województwa w wysokości 95,3 zł stanowiła 

zaledwie 25,6% średniej wartości krajowej. Obniżone nakłady na B+R spowolniły zgłaszanie 

wynalazków i patentów. I chociaż w zakresie wynalazczości w omawianym okresie 

odnotowano znaczący jej wzrost, to jednak liczba tych produktów należała do najniższych 

w kraju. Postęp dostrzeżono w przedsiębiorstwach przemysłowych, które wprowadziły 

innowacje produktowe i procesowe. Ich udział wynoszący 35,6% w 2012 r. był wyższy od 

średniego współczynnika krajowego o 1,4% i pozwolił na zajęcie 6 miejsca w kraju. Jeśli 

jednak porówna się dynamikę przedsiębiorstw innowacyjnych w wysokości 118% w 2012 r. 

w stosunku do 2007 r. i dynamikę nakładów w tym czasie na działalność innowacyjną 

w przemyśle na poziomie 256,8%, to można zaryzykować stwierdzenie, że tak znaczny wzrost 

nakładów nie był efektywnie wykorzystany dla unowocześnienia tej gałęzi gospodarki.  

Z dotychczas omówionych czynników rozwoju, najsłabiej wypadł syntetyczny 

współczynnik przedsiębiorczości określany przez liczbę podmiotów gospodarki narodowej 

zarejestrowanych w systemie REGON, przypadających na 10 tys. mieszkańców. Wskaźnik ten 

wynoszący 848 w 2012 r. był na poziomie 82,2% średniego współczynnika krajowego 

i dlatego zajął 12 lokatę w kraju. To odległe miejsce niewątpliwie było spowodowane tym, że 

w okresie 2007-2012 r. przyrost tych podmiotów wyniósł zaledwie 1%. Ta niepożądana 

stabilność mogła być wywołana zmniejszającą się atrakcyjnością inwestycyjną woj. 

świętokrzyskiego. Stagnacja w liczbie podmiotów gospodarczych, słaba wydajność pracy 

i migracje ludności do ościennych województw w latach 2007-2012 wpłynęły m.in. w tym czasie 

na spadek dochodów własnych budżetu województwa o 25,0% i tym samym osłabiły potencjał 

finansowy regionu. Oprócz znacznego obniżenia tych dochodów, począwszy od 2007 r. 

następuje także obniżenie potencjału intelektualnego w zapleczu naukowo-badawczym, jak 

i w liczbie studentów, których liczba w 2012 r. obniżyła się o 25% w porównaniu do 2007 r. 

„Spadająca systematycznie liczba studentów jest nie tylko pochodną niżu demograficznego, 

ale również preferowania przez młodzież uczelni wyższych w innych województwach. Tego typu 

zjawiska sygnalizują, „iż region może być coraz częściej postrzegany przez mieszkańców jako 

mało atrakcyjne miejsce do rozwoju oraz życia i zamieszkania”14.  

W tabeli 2 pominięto infrastrukturę drogową. Wprawdzie drogi publiczne 

w analizowanych latach zwiększyły się z 12 360 km do 13 603 km, tj. o 10%, ale drogi 

krajowe i wojewódzkie pozostały na tym samym poziomie, ponieważ nakłady w tym okresie 

przeznaczone były głównie na modernizację dróg, czyli na ich poszerzenie, ulepszanie 

nawierzchni i budowę obwodnic. Dzięki tym zabiegom wspomniane drogi uzyskały standard 

europejski i uplasowały woj. świętokrzyskie na 11 miejscu w kraju. Mimo tego postępu, 

obecny układ sieci drogowej nie jest satysfakcjonujący. Województwo jest wprawdzie 

                                                      
14  Tamże, s. 84. 
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usytuowane w dużej bliskości dwóch korytarzy transportowych relacji wschód-zachód 

o znaczeniu międzynarodowym,czyli dróg A2 i A4, ale „występuje nadal stosunkowo mała 

jego zewnętrzna dostępność transportowa i słaby stopień skomunikowania tego obszaru 

z najważniejszymi pasmami transportowymi w jego otoczeniu”15. 

Z analizy czynników rozwoju regionalnego przedstawionych w tabeli 2 wynika, iż region 

świętokrzyski w sferze wzrostu gospodarczego, w tym również innowacyjności 

i przedsiębiorczości, w rankingu regionów krajowych zajmuje 13 lokatę. Potwierdzenie tej 

pozycji województwa świętokrzyskiego w kraju, znajduje się także w opracowaniach UE. 

Otóż wg Raportu Konkurencyjności Regionów 2013 przygotowanego przez Komisję 

Europejską, polskie regiony zajęły 19 miejsce wśród 28 krajów UE, a region świętokrzyski 

uplasował się na 212 miejscu, wyprzedzając w tym rankingu region: podkarpacki, kujawsko-

pomorski i warmińsko-mazurski.   

7.  OCENA REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓ- 
      DZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W LATACH 2007-2012 
W Strategii skorygowanej w 2006 r. stwierdzono, że jej misją jest podniesienie poziomu 

i jakości życia mieszkańców woj. świętokrzyskiego poprzez m.in. wzrost zamożności, poprawę 

standardu mieszkaniowego, dostępności do informacji i wiedzy. W ramach tak określonej misji 

sformułowano cel generalny w brzmieniu: Wzrost atrakcyjności województwa 

fundamentem zintegrowanego rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Atrakcyjność, która zastąpiła pojęcie konkurencyjności, oznacza polepszanie warunków 

inwestowania na obszarze województwa, zwłaszcza przez inwestorów zewnętrznych, poprawę 

warunków funkcjonowania firm i całego układu gospodarki rynkowej. 

Analiza głównych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego potwierdziła, 

że w latach 2007-2012 uzyskano średni wzrost gospodarczy w wysokości około 40%, ale 

większość wskaźników efektywnościowych i wydajnościowych ukształtowała się na poziomie 

75% średnich wartości krajowych. Ta znacząca dynamika mimo wszystko nie zmniejszyła 

dystansu do innych regionów Polski, ponieważ jej podstawą wyjściową do obliczenia były 

niskie dane z 2007 r.  

Niezadowalający postęp ekonomiczny wynikał z powolnego generowania PKB per 

capita, spowodowanego niską wydajnością pracy, wysokim zaangażowaniem zasobów pracy 

w rolnictwie, niedostatecznym poziomem innowacyjności i wysoką stopą bezrobocia. Ponadto 

spadła atrakcyjność regionu, która doprowadziła do stagnacji przedsiębiorczości. 

Te niekorzystne symptomy w gospodarce spowodowały także, iż dochody uzyskiwane z pracy 

i dochody rozporządzalne należały do najniższych w kraju, a ograniczona dostępność do 
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zatrudnienia, miała pośredni wpływ na wysoki współczynnik ubóstwa w 2012 r. wynoszący 

24,2%. Jedynie sytuacja mieszkaniowa utrzymywała się na średnim poziomie krajowym, 

mimo niskiego wskaźnika oddawanych mieszkań do użytku na 1000 mieszkańców. Natomiast 

nieznaczny deficyt mieszkaniowy w miastach i nadwyżka mieszkań nad gospodarstwami 

domowymi na wsi, wynikały głównie z wewnętrznej migracji ludności. Tak więc w rezultacie 

spowolnionych procesów zachodzących w gospodarce świętokrzyskiej w latach 2007-2012, 

dystans rozwojowy w stosunku do innych regionów w kraju nie uległ zmianie. 

Gdy do tej oceny ponownie przywołamy analizę SWOT, to okaże się, że problemy 

zaliczone w niej do słabych stron, na przestrzeni 2007-2012 nie przemieściły się do zagadnień 

mocnych. Przeciwnie, takie z nich, jak: malejąca demografia, pogłębiające się bezrobocie, 

nieefektywna struktura gospodarki, niski poziom PKB per capita, mogą w przyszłości stać się 

zagrożeniem dla rozwoju regionu. Chcąc poprawić stan gospodarki, zwiększyć dochody 

i poziom życia ludności, w skorygowanej strategii w 2013 r. region świętokrzyski w latach 

2014-2020 stawia, podobnie jak inne województwa na specjalizację jako filar nowoczesnego 

rozwoju. Za główne specjalności świętokrzyskie obrało: przemysł odlewniczo-metalowy, 

budowlany, turystykę zdrowotną i zdrową żywność, branżę targowo-kongresową, technologie 

informacyjno-komunikacyjne i efektywne wykorzystanie energii, w tym energii odnawialnej.  

Opóźnienia w realizacji celów strategicznych w latach 2007-2012 oraz zmiany 

w preferencjach rozwojowych UE, skorygowanych przez globalny kryzys finansowy, 

spowodowały przesunięcie w nowej strategii akcentów na rzecz konkurencyjności, jako 

wyzwanie głównie dla słabszych regionów. Jest to zarazem bezpośrednie nawiązanie do 

Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2020 r., w której na pierwszym miejscu 

umieszczono wspieranie wzrostu konkurencyjności regionów. „Dlatego zaktualizowana 

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 ma stanowić strategiczną 

osnowę dla regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, którego istotą jest 

poprawa efektywności gospodarki regionu”16.  

8.  ZAKOŃCZENIE 
Polityka rozwoju regionalnego oznacza podejmowanie odpowiedzialnych decyzji przez organy 

samorządowe i podmioty gospodarcze, które zmierzają do osiągnięcia strategicznych celów. Do tych 

priorytetów w Strategii z 2006 r. zaliczono: tworzenie nowoczesnego biznesu, wspieranie innowacyj-

ności, badań naukowych i prac rozwojowych, promocję przedsiębiorczości, rozwój funkcji 

metropolitarnych Kielc, tworzenie usług wyższego rzędu i kształtowanie ładu przestrzennego. 

Pierwszy etap realizacji Strategii w latach 2007-2012 – jak wykazała analiza czynników rozwoju, 

nie spełnił oczekiwań społecznych, a gospodarka regionalna nie skróciła dystansu do średniego poziomu 
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w kraju. Chcąc nadać nowy impuls strategicznym przedsięwzięciom, Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego w 2013 r. dokonał przewartościowania celów strategicznych z atrakcyjności 

województwa na jego konkurencyjność, jako uniwersalnego wyznacznika postępu i rozwoju 

regionalnego opartego na wiedzy i innowacyjności. Na realizację zdań społeczno-gospodarczych 

w latach 2014-2020 do budżetu województwa z funduszy UE trafiło 1 223,4 mln euro. Z tej puli 183,5 

mln euro przeznaczono m.in. na szeroką walkę z bezrobociem, 146,8 mln euro na rozwój 

konkurencyjności gospodarki i 61,2 mln euro na naukę i innowacje. Podział tych środków na obecnym 

etapie znajduje już odzwierciedlenie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

Dotychczasowa praktyka wykazała, że w wielu przypadkach wydatkowane fundusze nie 

przyniosły oczekiwanych efektów rzeczowych i finansowych. Świadczy o tym m.in. fakt zaistniały 

w przemyśle, w którym w latach 2007-2012 nakłady na działalność innowacyjną zwiększyły się o prawie 

157,0%, a przychody ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w proc. do przychodów 

netto ogółem w 2012 r wyniosły zaledwie 6,1%, a więc analogicznie jak w 2010 r. Dlatego przy nowym 

rozdawnictwie środków, w tym pochodzących z dotacji UE, należy szczególną uwagę skoncentrować na 

celowości społecznej i ekonomicznej ich wydatkowania oraz na realnych efektach z ich wykorzystania.  

Ze struktury podziału unijnych funduszy wynika, że preferencje uzyskały działania skierowane na 

redukcję bezrobocia. Jeśli sobie uświadomimy, że bezrobocie oddziaływuje wprost na wyludnianie się 

regionu, powiększanie sfery ubóstwa i utratę potencjału intelektualnego, to wydaje się, iż nadanie tak 

wysokiej rangi tym przedsięwzięciom jest w pełni uzasadnione. Ważne jest również to, aby organom 

samorządowym wystarczyło determinacji w doprowadzeniu obecnego bezrobocia do minimalnego 

poziomu. W przeciwnym razie województwo świętokrzyskie stanie się regionem peryferyjnym.  
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Alena Daňkova 1  
 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W MAŁYCH  
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH JAKO CZYNNIK 

ROZWOJU REGIONALNEGO 
 

Streszczenie  
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie jest jednym z bardzo istotnych 

czynników decydujących o sukcesie lub porażce przedsiębiorstwa. Znajduje to swoje odbicie 
w efektywnym lub, z drugiej strony, nieefektywnym rozwoju gospodarczym, a nawet 
w większych jednostkach terytorialnych. Dlatego też należy zwrócić uwagę na ten problem. 
Artykuł jest jednym z produktów projektu badawczego "Wsparcie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw – gwarancją rozwoju regionalnego" nr 11/2013 – IGP, który jest prowadzony 
w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Administracją Publiczną w Bratysławie.  

 
Słowa kluczowe: 
zasoby ludzkie, regiony, małe i średnie przedsiębiorstwa, formy sieci biznesu. 

 

HUMMAN RESOURCE MANAGEMENT IN SMALL  
AND MEDIUM – SIZED ENTERPRISES AS A FACTOR  

OF REGIONAL DEVELOPEMENT  

 
Abstract 
Management and human resource management in the enterprise is one of the highly 

relevant factors determining the success or failure of the enterprise. This is subsequently 
reflected in effective or on the other hand on inefficient economy development, or even on 
larger territorial units. Therefore, it is very important to pay attention to this issue. The article is 
one of the outputs of the research project "Support for small and medium-sized enterprises  
– a guarantee of regional development " nr.11/2013 – IGP, which is handled at the College of 
Economics and Management of Public Administration in Bratislava. 

 
Keywords: 
human resources, regions, small and medium-sized enterprises, network forms of 

business. 

                                                      
1  School of Economics and Management of Public Administration in Bratislava (VŠEMvs), Slovakia. 
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INTRODUCTION 
Human resources along with financial and material resources belong to three essential 

resources that ensure the existence of a company. Human resources are the most important but 

on the other side,they are the most risky source. When compared to other business resources, 

they have several traits including:2 
• they are the driving force of the company, which actuates all other sources, 
• they are the most expensive resources, while the most valuable part in the company, 
• they make decisionconcerning company's competitiveness, 
• their quality and functioning depends on management. 

 

Listed specifications creates from human sources very suitable subject for analysis 

directed at streamlining the functioning of businesses, regions and the whole economy. Quality 

management and business management not only affect the human potential butall other sources 

within the enterprise as well.  

1.  RECENT TENDS IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT  

Currently, due to ever-increasing needs people within the human resources management in 

enterprise, education of managers comes to the fore, especially in the management of people, 

processes influencing, conflict resolution, labour relations, communication, assertiveness, and 

so on3. 

Recently, new phenomena is increasing and it is the transfer of responsibility for personal 

issues to executive management, which in additionexpands the number of activities and 

responsibilities and it has also steadily increasing accountability and competence for personal 

activities as well as it creates motivating and positive environment in the company.  

Generally, it is possible to distinguish two main tasks of human resource management:4 
• To provide the necessary staff required in professional and qualification structure and 

dynamic line with the strategic objectives of the organization (in addition to the 
number and requirements of the jobs we have to take into account also he potential 
variability of human resources). 

• Align employee behaviour with the organization 's strategic targets (the effective 
functioning of employees, which involves the systematic training and development, as well 
as the effective use of their skills through adequate stimulus tools. 

                                                      
2  Armstrong M., Human Resources management. Prel. J. Koubek. 8. vyd. Praha :Grada Publishing, 2002. 

856 p. ISBN 80-247-0469-2, s. 420. 
3  Daňková A.: State financial support of small and medium-sized enterprises in Slovakia. In: International 

conference „Economical and social development in Slovakia”. Bratislava: VŠEM vs 2009, p. 57-62. ISBN 
978-80-9702272-2-3, s. 59. 

4. Daňková A., a kol.: Small and medium-sized enterprise. DunajskáStreda: Valeur, s.r.o., 2010. p. 270. ISBN 
978-80-970495-2-2, s. 91. 
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2.  RESULTS OF QUESTIONNAIRE SURVEY 
To identify the key areas of human resource management and its impact on the effective 

functioning of businesses questionnaire survey was conducted in a selected sample of small 

and medium-sized enterprises. There were three Slovak regions selected for the 

questionnaire – Kosice, Presov and Zilina autonomous region. Together, the research 

involved 1,000 respondents from the category of small and medium-sized enterprises 

operating in various fields of national economy. 

2.1. Characteristics of Prešov Region 

Prešov Region is the second largest region of Slovakia, spanning 8,974 km2 which constitutes 

18.3% of the total. area of Slovakia. Together, 801 939 inhabitants live there, ie, 14,8% of the 

total population of Slovakia. This economically active population is 384,787, which is up 

47.7% of the population of this region. 

According to the criteria of economic and regional development, this region has the 

lowestlife standard in Slovakia, the lowest economic performance coupled with low labour 

productivity, high energy intensity of industrial production and the lowest number of realized 

scientific and research projects. Unemployment rate of labour migration and migration for educa-

tion in other regions of Slovakia and abroad PSK is one of the highest in the whole of Slovakia. 

Small and medium enterprises make up 95.6% of the total number of enterprises in the 

area and the business is mainly focused in those sectors of the economy: 
• Business (annual sales share of this activity is 44.5%). 
• Manufacturing (wood, electrical, chemical, textile, clothing, engineering and food 

industry). 
• Building production. 

 

Considerable scope for the company 's holdings are in tourism and in accommodation and 

food services. Share of annual revenues from this sector is only 0,6%. 

According to the criteria of economic and regional development, this region has the 

lowest life standard in Slovakia, the lowest economic performance coupled with low labour 

productivity, high energy intensity of industrial production and the lowest number of realized 

scientific and research projects. Unemployment rate of labour migration and migration for 

education in other regions of Slovakia and abroad, Presov region is one of the highest in the 

whole of Slovakia. 

2.2. Characteristics of Kosice Region  

Košice region with its area 6,752 km2 accounts 14% of Slovakia. Population of 778 120 

inhabitants is the second largest in the Republic. 
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Supporting economic sectors are industry – metallurgy, engineering, food, electronics, 

mining, construction materials, fuel and energy. Among the specifics of the region, there is 

commitment to a small number of sectors of production and related instability, which occurred 

mainly during the global economic crisis. Business activities are concentrated in the sectors of 

trade, rental property, financial services and industry. 

As in the Prešovregion, even in the Kosice region exceeds the average unemployment rate 

in Slovakia in 2012 was more than 18% (4% higher than the average of Slovakia). In some 

districts of the region reaches 27%. 

Out of the total number of small and medium enterprises in Slovakia in Kosice region is 

10,8% of which have the highest representation micro-enterprises (98,4% of the total number 

of enterprises in the region). Most of these enterprises are active in trade and business services 

(33,5%, medium-sized enterprises are active in industry, construction, transport and 

telecommunications. Significant reserves of business activities of the small and medium-sized 

enterprises are in the agricultural economy, tourism services, and other services. 

2.3. Characteristics of Zilina Region 

Governing Region The area of 6 788 km2 falls to third place in Slovakia, occupying 13,8% of 

the total area of the Republic. There live 697,502 inhabitants, which is almost homogeneous 

(98% Slovaks, 1,2% Czechs and the rest are other nationalities). 

Žilina region is characterized as an industrial region with relatively high potential for 

development. Industry 72% of annual turnover in the production and covers all sectors of the 

economy. Industry is evenly distributed throughout the county. The best performing companies 

operate in metallurgy, engineering manufacturing, pulp and paper industry. Very strong 

position has construction industry, which accounts for 13% of annual turnover, then it is 

electrical engineering and telecommunications. In recent years, significant development and 

share of the total production of the region is the automotive industry (car makers Vokswagen 

and KIA Motors). Significant inflow of foreign direct investment in the Žilina region has 

resulted in a declining unemployment rate below 10% (6-8%). 

The evaluation of economic status in terms of generating GDP this region belongs to the 

medium- performing regions of Slovakia. At the end of 2010 was in the region recorded 19 393 

legal persons, of which 69,4% gain in oriented enterprises. In the private sector, taking 99,5% 

of businesses entities from the category of small and medium-sized enterprises. According to 

economic activity, business activities in trade prevailed, repair of motor vehicles, 

manufacturing and construction. Persons – entrepreneurs operating in construction, trade and 

business services. 
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2.4. The structure of the questionnaire and evaluation  

Questions answered 330 business owners, 300 managers and 370 workers in different 

occupations. Size structure of enterprises engaged in the research was relatively balanced in all 

categories: 
• Micro (0-9 employees) enterprises 330; 
• Small enterprises (10-49 employees) enterprises 360; 
• Medium-sized enterprises (50-249 employees) enterprises 310. 

 

As regards the period of business, 49% of companies operate more than 10 years, 23% 

are in the market for more than five years, 16% of companies in business less than 3 years and 

11% of businesses in the market from 3-5 years. 

The age structure of workers in the reporting enterprises is as follows: 
• Average age 35 years 320 businesses; 
• Average age 35 to 50 years 650 businesses; 
• Average age of 50 years 30 enterprises.  

 

In selected businesses, there is up to 65% of businesses with an average age of employees 

per 35-50 years, 32% of companies with an average age of employees to 35 years, and only 

0,3% with an average age of 50 years. 

Further attention was paid to business activities of enterprises, namely we wondered if it 

operates on domestic or on foreign market. Up to 48% of companies operates in domestic and 

also foreign market (most of the categories of small business and micro categories at least). 

Secondly, 43% of companies operates only on the domestic market, most of them from the 

category of micro-enterprises. Only 6% of companies operates only on the foreign market as 

a category of medium-sized enterprises. It follows that 54% of the analysed enterprisesoperates 

on foreign markets. 

There is a questionif the enterprise carries on business activities alone or with foreign 

investors, respondents answered as follows : 
• No investor takes 56% of businesses; 
• With foreign investors taking 18% of businesses; 
• With local investors taking 17% of businesses; 
• Without giving a response rate of 9% of enterprises.  

Other questions concerned of human resources in business. On the question of whether an 

enterprise has established a separate department for Human Resource Management, only 28% 

of companies responding positively (of which 57% were medium-sized enterprises). At 31% of 

enterprises management shall be paid by the owner himself (especially micro and small 

enterprises – 87% in medium-sized enterprises only 13%). In 14% of businesses human 

resources management is part of the work – from another division (50% for medium-sized 
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enterprises, 30% for small enterprises and 20% for micro enterprises). Up to 20% of the 

analysed enterprises does not pay any attention to the question of human resources. (55% in 

micro, small enterprises 30% in medium-sized enterprises 15%). 

The question concerning the amount of funds spent on education, 48% of respondents 

reported the amount of 1-5% of the total annual cost, 26% said that the company did not make 

any means of education and the same percentage of respondents could not name any volume. 

The largest representation in this area are again medium-sized enterprises – more than 40%, the 

least spent microenterprises.The answer on the question, if management pays sufficient 

attention to employees, 78% said yes and 93% of respondents considered it necessary to devote 

to the development of human resources in enterprises. 

The structure of the other questions and answers are as follows: 
• The enterprise has developed the procedure for evaluation of employees 75% yes, 

25% no; 
• The enterprise has developed a procedure employee training 56% yes, 44% no; 
• The enterprise has developed a procedure hiring and training 82% yes, 18% no; 
• The enterprise has developed a procedure layoffs 49% yes, 51% no; 
• The enterprise has developed communication process 66% yes, 34% no. 

 

Like in previous responses, this area has the highest representation of respondents in the 

category of small and medium enterprises in micro-enterprises. This issue pays only minimal 

attention.  

Asked whether quality assessment, induction and systematic training programs for staff 

are considered important factors for successful business management, 91-93% of respondents 

answered unequivocally in the affirmative, to 97% considered a crucial factor for the success of 

management communication between the individual components in the enterprise. 

Technical knowledge and skills of staff consider 98% respondents as one of the key 

factors for effective business development and 100% considered the need for practical 

experience of the employees. Our respondents were consistent across all categories of 

enterprises. Asked whether to expect in the future, during the economic crisis, that the 

management will increase the level of funding for education of employees, 37% of respondents 

answered conclusively in the affirmative, and 63% said no, respectively they could not answer. 

Answering the question whether it can be expected that the management company 

introduce in their business changes designed to improve the management of human resources, 

respondents were 50% positive and 50% negative. The fact that economic crisis has negatively 

reflected also in the management of human resources, especially for their dismissal, 59% of 

respondents said yes, 28% answered optimistic and 13% could not answer. 
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3. SUMMARY OF INFORMATION 
From the theoretical knowledge, factual analysis of documents and the results of questionnaire 

survey, it is shown that it is necessary to pay greater attention to the small and medium 

enterprises as far as the economy development is based on their productivity.  

It is expected that future development of small-and medium- business sector will be 

conducted in a prospective new forms of business such as the business network within the 

economy countries and Europe, respectively world5. 

Network nature of the business – a new form of cooperation enterprises,is the 

interconnection comple-sized enterprises (logistics, distribution, research, service and other 

networks). Creating clusters and networks developed and prosperous businesses will put on all 

small and medium-sized enterprises greater demands of quality workforce, qualified 

management staff and the whole field of human resources management in enterprises in all 

activities. 

From the questionnaire survey conducted, it is shown that the conditions of Slovak small 

and medium-sized enterprises, in particular micro-enterprises are significant. 

As far as all activities, all changes in the company depend on the human factor, the good 

management of this factor is inevitable and it is necessary to pay more attention on this issue.  

Just hire staff is inevitable, it is necessary to reward them and also constantly monitor 

their ability, support their qualification growth and strive for improvement of their social sites. 
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ZNACZENIE GOSPODARKI KREATYWNEJ 
W ROZWOJU REGIONALNYM I W PODNOSZENIU  

KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW 

 

Streszczenie 
Celem prezentowanego artykułu jest ukazanie roli sektorów kreatywnych we 

współczesnym rozwoju regionalnym. Wykorzystano w nim koncepcje Richarda Floridy 
dotyczące regionu uczącego się (learning region) i modelu „3T” rozwoju gospodarczego, 
według którego budowa gospodarki opartej na wiedzy wymaga równoczesnego rozwoju trzech 
pozornie niezależnych obszarów jakimi są: technologia, talent i tolerancja. 

 
Słowa kluczowe:  
rozwój regionalny, region uczący się, gospodarka kreatywna, model „3T” Richarda 

Floridy.  
 

THE IMPORTANCE OF CREATIVE ECONOMY  
IN THE REGIONAL DEVELOPMENT AND IN AN INCREASE 

IN COMPETITIVENESS OF REGIONS 
 
Abstract  
The purpose of the article is to show the role of creative sectors in contemporary regional 

development. The paper uses Richard Florida's concepts referring to the learning region and  
a model of economic development „3T”, according to which the building knowledge-based 
economy requires a simultaneous development of three seemingly independent areas which 
are: technology, talent and tolerance. 

 
Keywords:  
regional development, learning region, creative economy, Richard Florida's  

model „3T”. 
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WPROWADZENIE 
Koncepcja klasy kreatywnej jako nowego zasobu generującego rozwój gospodarczy regionów 

zdobywa w Polsce w ostatnim okresie czasu dużą popularność. Jej nagłośnienie przez media 

poprzedziło jej „odkrycie” przez rodzimych naukowców i praktyków. Wiązało się ono 

z publikacją polskiego przekładu bestselleru Richarda Floridy „Narodziny klasy kreatywnej” 

wydanego przez Narodowe Centrum Kultury w 2010 r., (w osiem lat po opublikowaniu 

oryginału „The Rise of the Creative Class” w 2002 r. w Nowym Yorku). Koncepcja Floridy 

wychodzi naprzeciw nowym tendencjom we współczesnej gospodarce światowej i w rozwoju 

regionalnym. Kluczowym zagadnieniem według Floridy jest wyjaśnienie różnic w rozwoju 

regionalnym opartym na innowacjach a także poszukiwanie źródeł mobilności członków klasy 

kreatywnej i czynników, które decydowały o ich osiedlaniu się w określonym miejscu. Analiza 

przestrzennego wymiaru kreowania innowacji w Stanach Zjednoczonych udowodniła, 

że tworzenie zaawansowanej wiedzy technicznej i innowacji jest w tym kraju silnie 

skoncentrowane geograficznie a sytuacja analogiczna występuje w większości krajów 

europejskich, w tym także i w Polsce.  

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

„kapitału kreatywnego” głoszącej, że osoby kreatywne są siłą napędowa wzrostu 

gospodarczego, a miejsca, które licznie zamieszkują zwane „skupiskami talentu” – rozwijają 

się bardziej dynamicznie i wykazują zdolność przyciągania jeszcze większej liczby jednostek. 

Zarówno przeprowadzone przez autora badania naukowe, jak również wywiady i ankiety 

potwierdzają, że dla ludzi liczą się nie tylko względy ekonomiczne ale także i styl życia. 

Zatem nie wybierają oni miejsca, w którym chcą mieszkać tylko na podstawie dostępnych 

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

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

mianem Creative Centers.  

Miejsca, które w tej dziedzinie odniosły największy sukces to okolice Zatoki San 

Francisco, Boston, Seattle, Washington i Austin, które łączą skutecznie wszystkie „3T” i są 

ośrodkami par excellance kreatywnymi2. W Polsce do takiego miana pretendują Warszawa, 

Kraków, Wrocław i Poznań a według najnowszych rankingów duże szanse mają także 

Rzeszów i Kielce. 

                                                      
2  A. Kopel, Klasa kreatywna jako czynnik rozwoju miast, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoly Humanitas w 

Sosnowcu, Oficyna Wydawnicza Humanitas 2007, s. 55. 
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1.  ROZWÓJ REGIONALNY I NOWE TENDENCJE  
     W JEGO KSZTAŁTOWANIU 
Pod pojęciem rozwoju regionalnego rozumie się trwały wzrost potencjału gospodarczego 

regionów oraz systematyczną i trwałą poprawę ich konkurencyjności oraz poziomu życia 

mieszkańców, co przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju3.  

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele innych definicji rozwoju regionalnego. 

I tak np., T. Kudłacz definiuje rozwój regionalny jako „trwały wzrost poziomu życia 

mieszkańców i potencjału gospodarczego w skali określonej jednostki terytorialnej4, 

utożsamiając go ze zmianami jego głównych komponentów, takich jak, potencjał gospodarczy, 

struktura gospodarcza, środowisko przyrodnicze, zagospoda-rowanie infrastrukturalne 

i przestrzenne oraz poziom życia mieszkańców.  

A. Klasik sformułował zbliżoną definicję, dodając trzeci wymiar rozwoju regionalnego, 

którym jest siła konkurencyjna regionów i modyfikując elementy składowe decydujące 

o rozwoju regionalnym, którymi według niego są:  
• wzrost gospodarczy,  
• wzrost dobrobytu i jakości życia mieszkańców,  
• wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionów,  
• procesy innowacyjne,  
• dywersyfikacja struktury gospodarczej regionów,  
• ekorozwój, 
• polepszenie życia w regionach,  
• rozwój kapitału ludzkiego i usług społecznych  
• procesy integracji regionalnej5.  

 

Punktem wyjścia do rozważań nad mechanizmem rozwoju regionalnego jest 

identyfikacja zasobności jednostek terytorialnych w czynniki wzrostu wymienione po raz 

pierwszy przez Adama Smitha6 (ziemia, praca, kapitał), które współcześnie Paul A. Samuelson 

ujmuje w czterech zbiorach zasobów7, tj. 
• zasoby ludzkie (podaż pracy, wykształcenie, dyscyplina, motywacja), 
• zasoby naturalne, 
• akumulacja kapitału (kapitał rzeczowy), 
• technologia (nauka, inżynieria, zarządzanie, przedsiębiorczość). 

                                                      
3  J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, 

CeDeWu.pl Warszawa 2012, s. 43-44. Zob. też A. Szewczuk, Rozwój lokalny i regionalny – główne 
determinanty [w:] A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria 
i praktyka. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 26 i nast. 

4  T. Kudłacz, Programowanie rozwoju regionalnego, PWN Warszawa 1999, s. 15 
5  Zob. R. Brol, Rozwój regionalny jako kategoria ekonomiczna, [w:] Metody oceny rozwoju regionalnego, 

red. D. Strahl, AE Wrocław 2006, s. 13-14. 
6  A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWE Warszawa 1954.  
7  P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1996, s. 394. 
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Współczesne koncepcje charakteryzujące i dokumentujące fakty ekonomiczne nie zawsze 

w sposób adekwatny odzwierciedlają w pełni realne zjawiska i procesy zachodzące we 

współczesnej gospodarce, która rozwija się nieliniowo i turbulentnie. Globalne trendy 

rozwojowe zaczęły uwidaczniać się już w latach 80-tych XX wieku w systemie techniczno-

produkcyjnym, społecznym i instytucjonalnym i były związane z przechodzeniem wysoko 

rozwiniętych społeczeństw do ery cywilizacji informatycznej. Wg M. Castellsa w tym okresie 

nastąpiło połączenie trzech niezależnych procesów, stwarzając asumpt do powstania nowej 

struktury społecznej opartej w przeważającej mierze na sieciach. Procesy te były związane 

z potrzebami ówczesnej gospodarki w zakresie: 
• elastycznego zarządzania i globalizacji kapitału, produkcji i handlu, 
• wymaganiami społeczeństw, dla których wolność jednostki i swoboda komuniko-

wania się stały się nadrzędnymi wartościami, 
• z ogromnym postępem w dziedzinie komputeryzacji i telekomunikacji. 

 

Podstawą tych przemian jest technologia informacyjna, która sprawiła, że „usieciowienie 
stało się dynamiczną, samoeksplodującą formą organizacji aktywności ludzkiej. To właśnie 
w latach 70-tych XX wieku zaczął się tworzyć nowy technologiczny paradygmat, mający 
swoje źródło w zastosowaniu technik informacyjnych”8.  

Głównymi przejawami wyżej zasygnalizowanych procesów, występującymi w dużej 
skali we współczesnej gospodarce światowej są9:  

• szybki rozwój technologii informacyjnych, 
• wzrost znaczenia nauki i edukacji, 
• bezpośrednie przekształcenie wiedzy w zasób produkcyjny, 
• zupełne przeobrażenie funkcjonowania głównych sektorów życia człowieka, 
• wygenerowanie nowych profesji, w których rośnie znaczenie umiejętności 

gromadzenia i przetwarzania informacji.  
 

Wraz z rozwojem sieciowych struktur globalnej gospodarki pojawiło się zjawisko 
uterytorialnienia procesów gospodarczych, którego przejawem stało się terytorium uczące się 
bądź region uczący się (learning regions), będący synonimem regionu konkurencyjności. 
Według R. Floridy, twórcy tego pojęcia, uczące się regiony funkcjonują jako magazyny wiedzy 
i pomysłów, zapewniając przy tym przyjazne środowisko oraz infrastrukturę wspomagającą 
przepływy wiedzy i informacji10. Koncepcja ta zakłada, że takie czynniki konkurencyjności 
przedsiębiorstw jak: innowacja, elastyczność, strategie sieci, itp. powstające w warunkach 
rozwoju lokalnego umożliwiają im funkcjonowanie także na rynkach światowych. Uczący się 
system regionalny jest złożony z podmiotów silnie ze sobą powiązanych w struktury elastycznie 
zarządzane a sieci powiązań i relacji nie ograniczają się tylko do aktorów gospodarczych, lecz 

                                                      
8  S. Korenik, Region ekonomiczny, CeDeWu Warszawa 2011, s. 55.  
9  M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań Dom 

Wydawniczy Rebis 2003, s. 12 i M. Castells, Społeczeństwo sieci, PWN Warszawa 2007. 
10  R. Florida, Toward the learning region, „Futures” 1995, Vol. 27, No.5, s. 532. 
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tworzone są także z aktorami społecznymi, instytucjonalnymi i politycznymi. Relacje między 
aktorami sceny lokalnej czy regionalnej nie są jedynie zjawiskiem okazjonalnym czy 
przypadkowym, ale częstym i tworzącym gęsty system powiązań11.  

Sukcesy gospodarki spowodowały popularyzację koncepcji regionu uczącego się jako 
takiego, w którym odbywają się najistotniejsze procesy kreowania Gospodarki Opartej na 
Wiedzy (GOW). Głównym motorem rozwoju takiego regionu są innowacje. Region osiąga 
przewagę konkurencyjną, wykorzystując potencjał endogeniczny, czyli12:  

• wiedzę, 
• kapitał społeczny, 
• usieciowienie i kooperację wewnątrz regionu, 
• wzajemne zaufanie poszczególnych podmiotów oraz grup interesu biorących udział 

w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej, 
• elastyczność i mobilność wewnątrzregionalną, 
• proinnowacyjną politykę władz regionalnych i lokalnych. 

 

Różnice między regionem uczącym się a tradycyjnym ilustruje tabela 1.  

Tab. 1. Charakterystyka regionu uczącego się i tradycyjnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Źródło: K. Kuźniar, Rola regionów uczących się w kreowaniu zasobów niematerialnych będących podstawą gospodarki wiedzy, [w:] 
Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?, (red.) M. Noga, K. Stawicka, Warszawa, CeDeWu 2008, s. 140.  
 

W koncepcji regionów uczących się kwestią centralną jest zorientowanie na kreowanie 
zasobów niematerialnych takich jak wiedza, kwalifikacje, umiejętności i kompetencje. 
W tabeli 2 zaprezentowano główne idee i relacje regionu uczącego się.  

                                                      
11  A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2005, s. 135-137.  
12  K. Kuźniar, Rola regionów uczących się w kreowaniu zasobów niematerialnych będących podstawą gospodarki 

wiedzy, [w:] Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki? (red.) M. Noga, K. Stawicka, Warszawa, 
CeDeWu 2008, s. 140.  
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Tab. 2. Filary regionów „uczących się” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: E. Nowińska-Łaźniewska, Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju 
regionalnego, Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2004. Prace habilitacyjne Nr 13, s. 33.  

 

A. Klasik i F. Kuźnik wskazują na cztery perspektywy postrzegania regionu uczącego się, 

które decydują o kreowaniu i wzmacnianiu czterech strategicznych zdolności regionu, którymi są13: 
• perspektywa spójności, która określa zdolność regionu do tworzenia i rozwijania 

spójności ekonomicznej, społecznej i przestrzennej, 
• perspektywa kapitałowa, determinująca zdolności regionu do kreowania i rozwijania 

zasobów ludzkich, organizacyjnych i kulturowych wraz z mechanizmami 
wkomponowania ich w rozwój regionu, 

• perspektywa adaptacyjna warunkująca zdolności proaktywnej adaptacji regionu 
w wyniku ustawicznego uczenia się i innowacji wobec coraz szybciej zmieniającego 
się otoczenia, z otoczeniem globalnym włącznie, 

• perspektywa przyszłości definiowana przez zdolności ewolucyjnej zmiany tożsamości 
regionu w wyniku dokonujących się w nim zmian strategicznych, takich jak 
specjalizacja regionu, typy zachowań aktorów sceny regionalnej oraz ciągłość 
polityki strategicznej. 

 

Rysunek 1. przedstawia mechanizm rozwoju regionu uczącego się. 

Koncepcja regionów uczących się w ostatnich latach ewoluowała w kierunku koncepcji 

miast i regionów kreatywnych zdominowanych przez aktywność tzw. klas kreatywnych 

i w takim ujęciu kreatywność jest rozumiana jako zdolność do tworzenia nowych form 

                                                      
13  A. Klasik, F. Kuźnik, Region uczący się w teorii i praktyce polityki rozwoju regionalnego [w:] 

J. Tarajkowski, L. Wojtasiewicz, Przestrzeń w polityce gospodarczej, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, Poznań 2008, s. 97-98.  
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i wartości zarówno materialnych jak i niematerialnych i postrzegana jest jako istotne źródło 

rozwoju społeczno-gospodarczego14.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 1. Mechanizm rozwoju regionu uczącego się. 
Źródło: A. Nowakowska, Innowacje we współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego,  

[w:] Kreatywność – Innowacje – Przedsiębiorczość, (red.) P. Niedzielski, J. Guliński, K.B. Matusiak,  
Zeszyty Naukowe nr 579, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 141. 

 

2.  KONCEPCJA GOSPODARKI KREATYWNEJ  
     W UJĘCIU R. FLORIDY 
Jeszcze do niedawna przyjmowało się że rozwój gospodarki regionu stanowi wypadkową 

dynamiki sytuacji w trzech podstawowych działach, tj. przemysłu, rolnictwa i usług15. 

W związku z tym analizowano wkład i relacje tych trzech działów (tzw. trójsektorowy model 

gospodarki) w tworzeniu PKB danego kraju. Aktualnie strukturę gospodarki kraju 

rozwiniętego charakteryzuje 60-70% odsetek pracowników zatrudnionych w usługach i tylko 

kilkuprocentowy w rolnictwie.  
Na początku obecnego stulecia pojawiła się nowa interesująca koncepcja oceny rozwoju 

regionów (krajów, województw, miast) bazująca na diametralnie innych założeniach. 
Jej twórcą jest amerykański uczony – profesor Richard Florida z Carnegie Mellon University 
w Pittsburghu. Jego zdaniem triada: przemysł – rolnictwo – usługi jest w warunkach 
gospodarki opartej na wiedzy niewystarczająca do realnej oceny procesów ekonomicznych 
i w związku z tym uniemożliwia podejmowanie optymalnych decyzji inwestycyjnych 

                                                      
14  A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M.E. Sokołowicz, Region w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 

2012, s. 99.  
15  Zob. np. Statystyki Eurostat: www.stat.gov.pl. 
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związanych z długotrwałym rozwojem regionu. Zaproponował on wyodrębnienie w strukturze 
gospodarki kolejnego – czwartego obszaru gospodarki, który nazwał sektorem twórczym, 
który jest według niego głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych 
i innych regionów świata. Swoją koncepcję udokumentował on oryginalnymi i zrozumiałymi 
badaniami empirycznymi i rzetelnymi statystykami. Popularna wersja tej koncepcji stała się 
podstawą bestsellera „The Rise of Creative Class”16.  

Na rysunku 2. pokazano zmiany w strukturze zatrudnienia społeczeństwa 
amerykańskiego w XX wieku. Wynika z niego, że od lat 80-tych następuje widoczny przyrost 
pracowników zaliczanych do sektora twórczości, przy jednoczesnym zmniejszaniu się 
zatrudnienia w przemyśle i usługach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Wzrost sektora twórczości. 
Źródło: Florida R. The flight of the creative class. The New Global Competition for Talent,  

New York, HarperBusiness 2005.  
 

Zdaniem R. Floridy zmiany te dowodzą, że społeczeństwo weszło w fazę rozwoju zwaną 

gospodarką twórczą zwaną creative economy. Wg Richarda Floridy czynnikami kształtującymi 

kreatywną gospodarkę są: technologia, talent i klasa twórcza oraz tolerancja. W oparciu 

o amerykańskie dane wykazał on istnienie silnej statystycznie zależności, którą określił 

mianem modelu „3T rozwoju gospodarczego”, zgodnie z którym budowa gospodarki opartej 

na wiedzy wymaga równoczesnego rozwoju trzech pozornie niezależnych obszarów, 

tj. technologii, talentu i tolerancji17. 

                                                      
16  R. Florida, The rise of the creative class, Basic Books, New York 2002; polskie wydanie: R. Florida, 

Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.  
17  R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, op. cit. s. 256 i nast.  
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Model ten zawiera metody budowy indeksów dla każdego „T”, które pozwalają 
zróżnicować poszczególne regiony lub ośrodki miejskie i oszacować ich potencjał rozwoju. 
Indeks technologiczny odnosi się m.in. do dorobku badawczego, zgłoszeń patentowych 
i osiągnięć innowacyjnych. Indeks talentu uwzględnia liczebność klasy kreatywnej wpływającą 
na jej twórczą aktywność, natomiast indeks tolerancji odnosi się do otwartości na nowe formy 
kulturowe i obyczajowe, w tym akceptację odmiennych stylów życia mniejszości narodowych 
i religijnych oznaczające niskie bariery wejścia i występowanie warunków sprzyjających 
napływowi utalentowanych pracowników18. Indeksy te stały się podstawą do analizy korelacji 
i budowy modeli regresyjnych, które w realiach amerykańskich wykazały silną współzależność 
„3T”. Analizy te pozwoliły R. Floridzie na wygenerowanie wniosku, że same inwestycje 
w rozwój technologii nie wystarczą do budowy regionalnej lub narodowej gospodarki opartej 
na wiedzy, bowiem taka transformacja wymaga również stworzenia odpowiednich warunków 
dla rozwoju pozostałych dwóch „T”, tj. talentu i tolerancji.  

3.  ADAPTACJA MODELU „3T” RICHARDA FLORIDY  
      DO WARUNKÓW POLSKICH 
W globalnym indeksie kreatywności (GCI, Global Creativity Index) Polska zajmuje dość niską 

pozycję – bo dopiero 41. miejsce spośród 82 badanych państw świata19. Wszystkie państwa 

oceniane są pod względem trzech składników tzw. „3T”: technologia, talent i tolerancja. Polska 

najlepiej prezentuje się pod względem talentów, zajmując 29. miejsce.  
 

Tab. 3. Fragment rankingu „Global Creativity Index” 2011 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Creativity and Prosperity: The Global Creativity Index, 2011, s. 40.  
 

                                                      
18  Zob. A.M. Kowalski, Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Oficyna Wydawnicza 

SGH Warszawa, s. 138-139.  
19  Florida R. i in., Creativity and prosperity: The Global Creativity Index, Martin Prosperity Institute, 

Toronto-Ontario, Sept. 2011.  
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Analizując bliżej ten czynnik widać, że stosunkowo dobrze oceniony jest kapitał ludzki 

i edukacji (19. miejsce), a nieco słabiej Polska wypada pod względem obecności klasy 

kreatywnej (30. miejsce). Niestety jeszcze słabiej Polska wypada w kategorii technologii 

i tolerancji, zajmując odpowiednio 37. i 58. miejsce. Tak niską pozycję w rankingu tolerancji 

Polska zawdzięcza bardzo słabej ocenie otwartości na mniejszości etniczne i religijne 

i niewiele lepszej ocenie odnośnie akceptacji osób homoseksualnych. W ogólnym poziomie 

kreatywności na świecie dominują przede wszystkim kraje skandynawskie, które znajdują się 

w pierwszej dziesiątce ze Szwecją na pierwszym miejscu. 

Klasa kreatywna silnie oddziaływuje na tworzenie nowych przedsiębiorstw i nowych 

miejsc pracy. Tworzą ją zazwyczaj osoby generujące nowe pomysły i potrafiące wcielać 

je w życie, co prowadzi do podwyższenia poziomu innowacyjności a także efektywności pracy 

w przedsiębiorstwach i w regionach, w których one funkcjonują. Obszarami o najwyższym 

odsetku klasy kreatywnej w Unii Europejskiej są regiony legitymujące się dostępem do 

kapitału ludzkiego, położone blisko stolicy lub posiadające uczelnię wyższą z silną pozycją na 

arenie międzynarodowej. W niektórych państwach Unii Europejskiej występuje wysoki udział 

klasy kreatywnej wśród ogółu zatrudnionych w większości regionów kraju. Są to: Wielka 

Brytania, Holandia, Finlandia, Szwecja, Dania oraz Belgia, natomiast w takich krajach jak 

Portugalia, Bułgaria, Rumunia tylko regiony stołeczne mają wysoki udział klasy kreatywnej20. 

Niezwykle interesującym zagadnieniem jest kwestia istnienia klasy kreatywnej w Polsce 

i jej wpływu na gospodarkę. Mimo, iż od pewnego czasu fenomenem klasy kreatywnej szeroko 

interesowały się media, to jednak brakowało naukowego spojrzenia na ten problem. Jak liczna 

jest polska klasa kreatywna? Jaki jest jej wpływ i znaczenie w życiu gospodarczym? 

Czy polska klasa kreatywna ma szansę stać się kołem zamachowym w rozwoju regionów, 

a jeśli tak, to których? Tę niezwykle ważną problematykę zbadał Profesor K. Klincewicz 

z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze współpracującym zespołem. 

Wyniki przeprowadzonych analiz i rozważań zostały opublikowane w monografii 

„Klasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju 

regionalnego”21.  

Na podstawie zgromadzonych danych autorzy ww. monografii pokusili się 

o sprawdzenie, czy w polskich warunkach można zaobserwować zależności, które opisał 

R. Florida w modelu „3T” rozwoju gospodarczego. Rysunek 3 zawiera zestawienie dwóch 

wymiarów, tj. poziomu „3T” jaki wykazuje dane województwo z poziomem wsparcia 

                                                      
20  Komisja Europejska, Commission Staff Working Document, Sixth Progress Report on Economic and 

Social Cohesion, COM 2009 
21  Klasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego, 

red. nauk. K. Klincewicz, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2012. 
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publicznego, dotyczącego rozwoju owych „3T”. Porównanie to pozwala na ocenę obecnej 

sytuacji, jak również na prognozowanie zmian w nadchodzących latach. Zestawienie takie 

prezentuje macierz zawarta na poniższym rysunku.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Podział województw w oparciu o siłę czynników „3T” i wsparcia publicznego dla „3T” 
Źródło: Klasa kreatywna w Polsce…, op. cit. s. 192. 

 

W ramach analizowanych województw można wskazać ewidentnych liderów wzrostu, 
którzy już obecnie cechują się wysokim poziomem zmiennych modelu „3T”, a jednocześnie 
wsparcie publiczne będzie im umożliwiać dalszy rozwój technologii, talentu i tolerancji. 
Województwa te charakteryzuje również duża liczba mieszkańców zamieszkujących wielkie 
miasta, silna klasa kreatywna oraz specjalizacja w działalności badawczo-rozwojowej. 
Do grupy tej należą województwa mazowieckie i dolnośląskie.  

Druga grupa województw cechuje się nierównomiernym rozwojem i wzrostem i mimo 
przeszkód, charakteryzuje się tym, że posiadając wysokie wartości zmiennych modelu „3T”, 
dzisiejsza ich korzystna sytuacja może w przyszłości ulec pogorszeniu z uwagi na słabe wsparcie 
publiczne w obszarach dotyczących rozwoju technologii, talentu i tolerancji. Taka sytuacja 
dotyczy województwa małopolskiego, pomorskiego i śląskiego.  

Trzecia grupa obejmuje województwa z dużą liczbą mieszkańców, które cechuje 
nierównomierny rozwój charakteryzujący się wysokim poziomem tylko niektórych elementów 
modelu „3T”, przy ich jednoczesnych słabym wsparciu publicznym. Grupę tę tworzą 
województwa łódzkie i wielkopolskie. Obiecująca wydaje się przyszłość dla województw 
określanych jako pretendenci, które obecnie charakteryzuje słaby poziom „3T” ale jednocześnie 
występuje w ich przypadku odpowiednie ukierunkowane wsparcie z funduszy strukturalnych, 
które może w istotny sposób wpłynąć na poprawę ich sytuacji. W roli pretendentów występują 
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województwa podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i zachodnio-
pomorskie, a więc cztery województwa z tzw. ściany wschodniej. Ta grupa województw cechuje 
się aktualnie niekorzystnymi tendencjami demograficznymi (słabe zaludnienie, słaby kapitał 
ludzki, negatywne tendencje migracyjne i ograniczona skala prowadzonych badań naukowych). 
Wspólną cechą tej grupy województw jest wysoki poziom niesformalizowanego kapitału 
społecznego, co wynika z tradycyjnego, zorientowanego na wspólnoty stylu życia. 

Ostatnia grupa województw obejmuje obszary przeżywające stagnację przy niskich 
poziomach „3T” i ograniczonych inwestycjach z funduszy UE, które prawdopodobnie nie 
doprowadzą do poprawy obecnej sytuacji. Występują w nich, podobnie jak w poprzedniej 
grupie, problemy demograficzne, które dotyczą województw kujawsko-pomorskiego, 
lubelskiego, lubuskiego i opolskiego. 

Zaprezentowany wyżej podział województw opiera się na niezbędnych uproszczeniach 
modelowych, i dlatego przy analizie i ocenie sytuacji poszczególnego województwa 
wymagane są dalsze szczegółowe analizy i badania22. 

Macierz przedstawiona na rys. 2 ujawnia dywersyfikację polityki regionalnej w Polsce 
i pozwala na refleksję nad kierunkami wsparcia publicznego. Wydaje się, że model „3T” 
Floridy zasługuje na uwagę, bowiem jest trafnym sposobem opisu i oceny rzeczywistości 
gospodarczej w kontekście realizowanej polityki rozwoju regionalnego. Używając języka 
sportowego, regionalny wyścig wygrają te województwa, które aktywnie będą inwestować 
w czynniki opisane w modelu R. Floridy „3T”. 
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Mieczysław Piechnik1 

 

INNOWACYJNE TRENDY ROZWOJU LOKALNEGO  
W GMINACH POWIATU KIELECKIEGO 

 

Streszczenie 
Rozwój polityki lokalnej pozostaje w cieniu polityki regionalnej, krajowej 

i makroregionalnej UE. Tymczasem w latach 2007-2012 wyrośli liczni liderzy gmin, którzy 
dokonali istotnego skoku cywilizacyjnego, stając się modelem rozwoju na lokalnym obszarze. 
Ważnym czynnikiem wspierającym ten postęp były fundusze UE, które w większości 
przyczyniły się do sfinansowania przemian strukturalnych w gminach. Wykorzystanie przez 
samorządy gmin nowych instrumentów w procesach rozwojowych do stymulowania 
przedsiębiorczości i innowacyjności, wzmocniło konkurencyjność gmin, co znalazło swój wyraz 
także w ich atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej. Tego typu walory obszarów gminnych, 
wzmogły napływ ludności i podmiotów gospodarczych, wzbogacając lokalne zasoby pod 
względem materialnym i intelektualnym, nadając przy tym nowy impuls polityce lokalnej. 
Publikacja niniejsza ukazuje na przykładzie gmin pow. kieleckiego, skupionych wokół stolicy 
województwa – Kielc, ich sukces społeczno gospodarczy osiągnięty w latach 2007-2012.  

 
Słowa kluczowe:  
rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, innowacyjność, osadnictwo. 

 

INNOVATIVE TRENDS OF LOCAL DEVELOPMENT  
IN THE DISTRICTS OF KIELCE COUNTY 

 

Abstract 
The development of local policy remains in the shadow of regional, national and EU 

macro-regional policy. Meanwhile, many district leaders appeared in 2007-2012 who made 
a significant civilization leap, becoming a model of development in the local area. 
An important factor supporting the progress were the EU funds, most of which contributed to 
the financing of structural changes in the districts. The use by local self-governments new tools 
in development processes to stimulate entrepreneurship and innovation enhanced the 
competitiveness of the districts, which was also reflected in their investment and tourism 
attractiveness. This type of qualities of district areas intensified the influx of people and 
economic subjects, enriching the local resources in material and intellectual terms, giving at the 
same time a new impetus to local policy. Giving the example of districts in Kielce county, 
clustered around the capital of the province – Kielce, the publication shows their economic and 
social success achieved in 2007-2012. 

 
Keywords:  
local development, spatial planning, innovation, settlement. 
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1.  WSTĘP 
W planach rozwoju lokalnego eksponuje się obecnie zadania ukierunkowane na podniesienie 

konkurencyjności gmin i ich atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej. Realizacja tak 

ukształtowanych zadań dokonywana jest przez wykorzystywanie posiadanych zasobów, 

rozwijanie infrastruktury technicznej i społecznej, uaktywnianie podmiotów i instytucji 

w lokalnej jednostce, zaangażowanie kapitału ludzkiego i społecznego oraz utrwalanie 

współpracy z otoczeniem biznesu. Osiągnięcie tych celów prowadzących do zrównoważonego 

rozwoju lokalnego, wymaga umiejętnego zarządzania gminą. Uspołecznione sterowanie 

lokalną jednostką administracyjną jest procesem skomplikowanym, wymagającym 

doświadczenia i odpowiedniej wiedzy o charakterze społeczno-gospodarczym, finansowym, 

prawnym, organizacyjnym, przestrzennym i ekologicznym. Zatem stworzenie bazy materialnej 

dla efektywnego rozwoju lokalnego na gruncie źródeł endogenicznych i egzogenicznych, 

wymaga od wójtów i burmistrzów kwalifikacji menedżerskich, których sednem jest 

przedsiębiorczość. Właśnie przedsiębiorczość i kreatywność tych organów zasługuje 

na szczególne podkreślenie, gdyż tego typu umiejętności prowadzą do określenia metod 

racjonalnego wykorzystania potencjału gminy dla podniesienia standardu życia lokalnej 

wspólnoty. Jednym z elementów poprawy jakości życia ludności jest tworzenie infrastruktury 

przestrzennej dla nowego osadnictwa w gminach, które było przedmiotem odrębnych badań. 

Wyniki tych badań, jak również próba oceny rezultatów społeczno-ekonomicznych gmin 

w latach 2007-2012 znajdują odzwierciedlenie w dalszej części artykułu. 

2.  IDEA I CZYNNIKI ROZWOJU LOKALNEGO  
Termin rozwoju lokalnego nie ma jednoznacznej i powszechnie obowiązującej definicji. 

Zmienność ich formułowania wynika przede wszystkim z pojawiania się nowych 

instrumentów tego rozwoju, które są skutecznie wykorzystywane przez samorządy terytorialne. 

Wydaje się, że istotą rozwoju lokalnego jest proces zmian dokonujący się na obszarze gmin 

i oparty jest na inicjatywie oraz aktywnym uczestnictwie obywateli, zamieszkujących na 

konkretnym terytorium. Uczestnictwo w tym rozwoju wspólnoty lokalnej sprawia, że przemiany 

te dokonują się na czterech płaszczyznach: gospodarczej, politycznej, społecznej i kulturalnej. 

Nieco szerzej charakter i rolę rozwoju lokalnego prezentuje R. Brol wskazując, 

„że o rozwoju lokalnym mówimy wtedy, jak zharmonizowane i systematyczne działanie 

społeczności lokalnej, władzy samorządowej oraz pozostałych podmiotów funkcjonujących 

w gminie zmierzają do kreowania nowych i poprawy istniejących walorów użytkowych 

gminy, tworzenia korzystnych warunków dla lokalnej gospodarki oraz zapewnienia ładu 

przestrzennego i ekologicznego”2. 

                                                      
2  R. Brol, Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego, [w:] Gospodarka lokalna w teorii 

i praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 785, Wrocław 1998, s. 11-12. 
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Do rozwoju lokalnego dochodzi na określonym terytorium, stanowiącym pewien system, 
czy też układ lokalny, którego istotnym elementem jest zamieszkująca lokalna społeczność3. 
Dodajmy do tego, że rozwój lokalny jest utożsamiany z procesami ukierunkowanymi na 
powiększenie potencjału gospodarczego gmin w celu podniesienia standardu życia miejscowej 
społeczności. Osiągnięcie tego celu jest możliwe pod warunkiem wykorzystania wszelkich 
dostępnych zasobów, środków i narzędzi oraz powszechnego zaangażowania lokalnej ludności 
do realizacji ambitnych zadań gminy. Przesłaniem przewodnim tych zamierzeń prowadzących 
do sukcesu gminy wg I. Pietrzyk – jest istnienie skutecznego przywództwa, szerokie 
współuczestnictwo wszystkich kategorii ludności w podejmowanych działaniach, zaufanie 
i konsensus oraz współpraca i partnerstwo publiczno-prawne, a także ciągłe dostrajanie działań 
do ewoluującego otoczenia i nowych zmian strukturalnych4. 

Rozwinięcie tych kierunkowych odniesień znajduje szersze odzwierciedlenie 
w elementach, które powszechnie znajdują zastosowanie w działaniach realizujących cele 
rozwoju lokalnego, a ujętych w zestawie czynników zaliczanych do grupy: polityczno-
ustrojowych, społecznych, ekonomicznych i przestrzennych. 

Proces rozwoju lokalnego ukierunkowany na zaspokojenie wciąż rosnących potrzeb nie 
może pomyślnie przebiegać bez udziału trzech czynników komplementarnych. Należą do nich 
przede wszystkim kapitał ludzki, na który składają się „umiejętności pojedynczych ludzi, ich 
skumulowana wiedza, zdolność do podejmowania pracy, czy stan zdrowia i poziom higieny”5 
oraz kapitał społeczny opierający się na zdolności i gotowości do dialogu, kompromisu 
i kooperacji między ludźmi, a także prawa i regulacje lokalne w myśl których winny działać 
miejscowe firmy i ludność zachowując środowiskowe normy ochrony środowiska. 

3.  INNOWACYJNE ZARZ ĄDZANIE ROZWOJEM LOKALNYM 

Ożywienie na obszarach gminnych pojawiło się wówczas, gdy stała się bliska perspektywa 

przystąpienia Polski do UE i pojawienie się funduszy przedakcesyjnych. Wizja ta 

zainspirowała samorządy terytorialne do tworzenia wieloletnich planów, będących punktem 

wyjścia na drogę zrównoważonego rozwoju lokalnego. O wiele ambitniejsze zadania 

samorządy gminne zaczęły podejmować z chwilą pozyskania nowych i znaczących źródeł 

finansowania projektów inwestycyjnych, czyli od 2005 r. Wówczas główny nurt tej 

przedsiębiorczości gminnej przejawiał się w postaci:6 
1. podejmowania inwestycji własnych,  
2. tworzenia korzystnych warunków dla inwestorów zewnętrznych, 
3. racjonalnej gospodarki nieruchomościami,  
4. porządkowania gospodarki przestrzennej, 
5. poprawy stanu środowiska.  

                                                      
3  J Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygocki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wyd. 

CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 70. 
4  I. Pietrzyk, Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2001, s. 33. 
5  M.S. Szczepański, Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny. Prolegomena [w:] Kapitał 

społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny, Śląskie Wydawnictwo Naukowe, Tychy 2000, s. 27. 
6  M. Graczyk, Zarządzanie inwestycjami komunalnymi, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Zielona 

Góra, 2008, s. 19. 
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Już w tym czasie samorządy doszły do przekonania, że uzyskanie trwałych efektów 

lokalnych jest możliwe przy współpracy 4-ch podstawowych struktur organizacyjno-

instytucjonalnych, takich jak: władzy lokalnej, miejscowej społeczności, przedsiębiorców 

działających na terenie gminy i organizacji pozarządowych. Ta współpraca uświadomiła 

samorządom lokalnym, że kwintesencją skutecznej aktywności w dziedzinie gospodarczej jest 

przede wszystkim przedsiębiorczość. Jest to zarazem siła napędowa rozwoju i podstawa relacji 

między organami samorządowymi, a gospodarką lokalną. W kontekście tych wyzwań zrodziła 

się koncepcja łączenia tradycyjnego administrowania z aktywnym profesjonalnym 

zarządzaniem, dostosowanym do lokalnego otoczenia i racjonalnego lokowania zasobów 

jednostki administracyjnej, mających wpływ na jej rozwój społeczno-gospodarczy. 

Obecnie do stymulowania przedsiębiorczości i innowacyjności poza czynnikami 

społeczno-gospodarczymi, kapitałem ludzkim i społecznym, zostały zaangażowane nowe 

instrumenty postępu i rozwoju. Należą do nich nowo powstałe instytucje z otoczenia biznesu, 

które popierają rozwój lokalny we współpracy z gminami. Należą do nich m. in.: Staropolska 

Izba Przemysłowo-Handlowa, Inkubator Przedsiębiorczości, Park Technologiczny, 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz regionalne agencje rozwoju 

i organizacje sieciowe. Umiejętne skoordynowanie tych wszystkich czynników jest 

ukierunkowane na trwały i stabilny rozwój, zdolny do przetrwania w okresach dekoniunktury, 

zaspokajający potrzeby obecnej generacji i uwzględniający aspiracje przyszłych pokoleń.  

Widzimy zatem, że w gminach zostało docenione strategiczne zarządzanie, które 

zwiększa właśnie efektywność wykorzystania wszelkich zasobów, zwłaszcza środków 

finansowych będących w dyspozycji samorządowców. W tym kontekście menedżerski model 

zarządzania gminą, stanowi współcześnie alternatywę do tradycyjnego administrowania, który 

ma charakter regulacyjny, oparty na procedurach formalno-prawnych i dlatego uzyskał 

określenie jako nowe zarządzanie publiczne. Istota tego zarządzania w jednostkach 

samorządowych polega na kreatywnej orientacji strategicznej oraz na szerokim wykorzystaniu 

mechanizmów i narzędzi rynkowych7.  

Strategiczny model zarządzania w gminach staje się powszechny, gdyż wychodzi 

naprzeciw nowym wyzwaniom, jakimi są realizacje wieloletnich projektów inwestycyjnych. 

Wykonywanie tych zadań w długiej perspektywie, wymaga nie tylko monitorowania 

osiąganych efektów, ale również ciągłego dostosowywania środków organizacyjno-techni-

cznych i finansowych do zmieniających się sytuacji w otoczeniu prawno-ekonomicznym. 

4.   LUDNOŚĆ I RYNEK PRACY W GMINACH W 2007 i 2012 r.  
Przykładem dynamicznie rozwijających się terenów wiejskich są gminy podmiejskie. 
Przestrzenny i strukturalny rozwój lokalny prezentowany w niniejszej publikacji, został 

                                                      
7  Tamże, s. 21. 
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przedstawiony na bazie 10 gmin pow. kieleckiego: dwóch miejsko-wiejskich: Chęciny 
i Daleszyce oraz pozostałych osiem wiejskich. Wszystkie zlokalizowane wokół Kielc – 
stolicy woj. świętokrzyskiego. Dokonania tych gmin w wybranych obszarach działalności 
w latach 2007-2012 w ujęciu statystyczno-analitycznym zostały przedstawione w kolejnych 
tabelach 1, 2 i 3. 

Dane przedstawione w tabeli 1 wskazują, że w badanych gminach nadal utrzymują się 
pozytywne trendy demograficzne. Na ten pozytywny obraz złożyło się kilka czynników. 
Przede wszystkim na ogólny wzrost ludności o 5,4% w latach 2007-2012 wpłynął dodatni 
przyrost naturalny, który w 2012 r. średnio w gminach na 1000 ludności wynosił 2,26. 
Następnym czynnikiem było dodatnie saldo migracji wewnętrznej w 2012 r. wynoszące 
łącznie w gminach 673 osoby. Zjawisko migracji w analizowanych gmin było rezultatem 
wzrastającego osadnictwa ludności miejskiej. Ten napływ ludności także o znacznych 
zasobach materialnych, przyczynił się również do zwiększenia o 19% w latach 2007-2012 
podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON. Najwyższy przyrost 
ludności w tym czasie odnotowano w gminach: Masłów i Morawica 10%, Sitkówka-Nowiny 
7,5%, Miedziana Góra 7,2%. W pozostałych gminach wskaźniki te były również dodatnie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rys. 1. Mapa powiatu kieleckiego z zaznaczeniem analizowanych gmin. 

Napływ ludności przyczynił się także do przygotowania nowych miejsc pracy 

w gminach, bowiem wskaźnik przedsiębiorczości w okresie 2007-2012 zwiększył się 
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średnio o 19% w 2012 r. a w przeliczeniu na 10 tys. ludności wynosił przeciętnie 791 i był 

korzystniejszy od wskaźnika regionalnego. Najwyższy wskaźnik pod tym względem, jak 

wskazują dane w tabeli 1 w 2012 r. osiągnęły gminy: Miedziana Góra 928, Sitkówka-

Nowiny 922, Masłów 916 i Morawica 889. Dzięki powstaniu nowych podmiotów 

gospodarczych w badanym okresie w liczba pracujących w 2012 r. powiększyła się o 1365 

osób, czyli o 12% w stosunku do 2007 r. Największą dynamikę w tym zakresie uzyskały 

gminy: Masłów 166%, Strawczyn 149%, Daleszyce 133% i Chęciny 132%. Spadek 

pracujących na przestrzeni tych lat odnotowano w gminie Piekoszów i Sitkówka-Nowiny. 

Mimo tych pozytywnych osiągnięć nie udało się w gminach powstrzymać wzrostu 

bezrobocia, które w tym czasie zwiększyło się o 401 osób, tj. o 5%, stąd stopa bezrobocia 

średnio wzrosła z 9% w 2007 r. do 9,3% w 2012 r. Należy podkreślić, że przeciętna stopa 

bezrobocia w gminach w 2012 r. było niższa o 6 punktów procentowych od stopy 

regionalnej. Wśród 10 analizowanych gmin, spadek bezrobocia wystąpił w gminie Daleszyce 

i Górno.  
 

Tab. 1. Sytuacja demograficzna i rynku pracy w wybranych gminach powiatu kieleckiego 
  w roku 2007 i 2012 

Gminy 

Ludność ogółem Pracujący Bezrobotni 
Stopa 

bezrobocia 

Podmioty gospodarki 
narodowej zarejestrowane 

w systemie REGON 

2007 2012 

dy
na

m
ik

a 
w

%
 

2007 2012 

dy
na

m
ik

a 
w

%
 

2007 2012 

dy
na

m
ik

a 
w

%
 

2007 2012 2007 2012 

dy
na

m
ik

a 
w

%
 

Chęciny 14 471 15 136 105 1 697 2 237 132 1 027 1 084 106 10,8 11,0 920 983 107 

Daleszyce 14 964 15 534 104 896 1 187 133 1 167 1 099 94 12,2 10,8 1 025 1 287 126 

Górno 13 027 13 710 105 634 730 115 967 922 95 11’6 10,2 784 904 115 

Masłów 9 688 10 648 110 504 832 166 567 628 111 9,0 9,0 829 975 118 

Miedziana 
Góra 

10 208 10 948 107 803 979 122 652 689 106 9,7 95 833 1016 122 

Morawica 13 768 15 129 110 2 047 2 319 113 649 767 118 7,3 7,7 1061 1345 127 

 Piekoszów 15 526 16 146 104 1743 1679 96 1086 1073 99 11,o 10,2 852 1 084 127 

Sitkówka 
Nowiny 

7 007 7 531 108 2 600 2 150 83 411 484 118 9,0 10,0 646 694 107 

Strawczyn 9 938 10 288 104 615 919 149 617 919 103 9,0 9,4 545 670 123 

Zagnańsk 12 785 12 910 101 1 255 1 307 104 760 923 121 9,4 10,9 925 1030 111 

Razem 121382 127981 105 12 974 14 339 112 7 903 8 304 105 9,0 9,3 8 420 9 988 119 

 
Źródło: Roczniki Statystyczne Województwa Świętokrzyskiego. Podregiony, powiaty, gminy 2008 1 2013,  
Urząd Statystyczny Kielce oraz obliczenia własne. 
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5.  ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH GMIN 
Tab. 2. Dochody i wydatki w wybranych gminach powiatu kieleckiego w roku 2007 i 2012 

Gminy 

Dochody własne gminy w tys. zł Wydatki inwestycyjne  w tys..zł 
Na 1 mieszkańca 

w 2012 r. 

2007 2012 

dy
na

m
ik

a 
w

% 

2007 2012 

dy
na

m
ik

a w
%

 

dochody 
własne w 

zł  

wydatki 
inwestycyj

ne w zł 

Chęciny 9 654 14 289 148 5 827 17 035 292 947 1 125 

Daleszyce 8 872 14 711 166 1 646 24 328 1 478 998 1566 

Górno 5 183 10 195 197 6 240 2 205 35 746 160 

Masłów  8 095 12 654 156 3 053 2 252 74 1 271 211 

Miedziana 
Góra 

6 946 9 411 136 1 679 2 064 123 867 189 

Morawica 18 695 26 005 139 14 021 11 859 85 1 728 1 719 

Piekoszów 11 963 17 858 149 3 425 6 870 201 1 114 425 

Sitkówka 
Nowiny 

21 889 31 354 143 5 913 5 992 101 4 168 796 

Strawczyn 4 4411 11 367 257 4 282 4 183 98 1 106 407 

Zagnańsk 7 571 11 397 151 5 642 8 042 143 883 623 

Razem 103 279 159 327 154 51 728 84 830 164 1 377 722 

Źródło: Roczniki Statystyczne Województwa Świętokrzyskiego. Podregiony, powiaty, gminy 2008 i 2013, Urząd 
Statystyczny Kielce oraz obliczenia własne. 

Pozytywne zmiany demograficzne i na rynku pracy były rezultatem aktywnej polityki 

budżetowej i kreatywnego zarządzania finansami w prezentowanych gminach. W gospodarce 

finansowej gmin wyróżnia się dwa zasadnicze czynniki stwarzające możliwości rozwoju 

lokalnego. Należą do nich dochody własne świadczące o zapobiegliwości samorządów 

i mieszkańców oraz wydatki inwestycyjne, dowodzące o dążności gmin do wzbogacania 

lokalnej infrastruktury. Potwierdzeniem tego innowacyjnego podejścia samorządów gminnych 

do rozwoju lokalnego, były znaczące i dynamiczne zmiany w budżetach gmin, zarówno po 

stronie własnych dochodów, jak i wydatków inwestycyjnych przeznaczonych głównie na 

rozwój infrastruktury technicznej. 

Z danych ujętych w tabeli 2 wynika, że dochody własne gmin w latach 2007-2012 

wzrosły o 54%. Najwyższy przyrost tych dochodów w powyższym okresie osiągnęły gminy: 

Strawczyn 157%, Górno 97%, Daleszyce 66%, Masłów 56% i Zagnańsk 51%. 

Na podkreślenie przy tym zasługuje fakt, że ponad średni dochód gmin wynoszący w 2012 r. 

15 924 tys. zł uzyskały: Sitkówka-Nowiny 31 354 tys. zł, Morawica 26 005 tys. zł i Piekoszów 

17 858 tys. zł. Podobne relacje ukształtowały się w przeliczeniu tych dochodów na 

1 mieszkańca, bowiem w omawianym okresie wzrosły one o 45% i kwota ta w 2012 r. 

wyniosła średnio 1 373 zł. Wyższe dochody na 1 mieszkańca wystąpiły jedynie w gminie 

Sitkówka-Nowiny i Morawica. Należy przy tym dodać, że w tych gminach wydobywa się 
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surowce mineralne do produkcji kruszywa budowlanego i cementu, stąd do budżetów gmin 

wpływają znaczne dochody z tytułu podatków CIT. 

Wydatki inwestycyjne w gminach, jak wskazują dane ujęte w tabeli 2 – wzrosły w latach 

2007-2012 z kwoty 51 728 do 84 830 tys. zł, czyli o 64%. Najwyższą dynamikę odnotowały 

takie gminy, jak: Chęciny 292%, Piekoszów 201%, i Zagnańsk 143%. Należ przy tym dodać, 

że wyjątkowo wysoki wskaźnik dynamiki w gminie Daleszyce wynika z niskiej kwoty 

wydatków inwestycyjnych w 2007 r. Gminy: Górno, Masłów i Morawica wykazały spadek tych 

wydatków w analizowanym okresie. Znacząca dynamika wydatków inwestycyjnych ma swoje 

odzwierciedlenie w przeliczeniu ich na 1 mieszkańca, bowiem zwiększyły się one we 

wspomnianym okresie średnio z 445 zł do 722 zł, tj. o 62%. Wyższymi wydatkami od 

przeciętnej kwoty legitymowały się gminy: Morawica, Daleszyce, Chęciny i Sitkówka-Nowiny.  

Efektem tych nakładów inwestycyjnych było oddanie do użytku nowych dróg, 

chodników, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania 

wody pitnej, obiektów użyteczności publicznej, takich jak: hale sportowo-widowiskowe, centra 

administracyjno-edukacyjne, gminne centra kultury, pływalnie, boiska sportowe. Ponadto 

dokonano rewitalizacji wielu obiektów zabytkowych, w tym także turystycznych. Ważnym 

zadaniem dla samorządów w tym okresie było również opracowanie planów zagospo-

darowania przestrzennego w celu przygotowania terenów pod nowe inwestycje produkcyjno-

usługowe oraz budownictwo mieszkaniowe, zwłaszcza jednorodzinne. Wysokie tempo 

wydatków inwestycyjnych było inspirowane możliwością zaangażowania funduszy UE do 

współfinansowania projektów infrastruktury społecznej i technicznej. 

6.  ROZWÓJ INFRASTRUKTURY I JEJ WPŁYW NA POZIOM  
     ZASPOKOJENIA POTRZEB LUDNOŚCI 
 
Tab. 3. Poziom zaspokojenia potrzeb ludności w sieć wodno-kanalizacyjną i zasoby 

  mieszkaniowe w 2012 r. 
 
 
Gminy 

Odsetek ludności korzystającej z sieci: Zasoby mieszkaniowe 

wodociągowej kanalizacyjnej oczyszczalni 
ścieków 

pow. uż 
mieszkań 
(w m2) 

pow. uż 
mieszkania 
na osobę (w 

m2) 

liczba osób 
na 

mieszkanie 

Chęciny 96,7 69,6 26,9 78,3 24,8 3,53 
Daleszyce 88,0 39,4 33,3 82,9 25,9 3,59 
Górno 84,5 35,3 35,6 102,8 23,0 4,24 
Masłów 63,9 15,2 5,3 103,5 29,0 3,91 
Miedziana Góra 94,9 50,1 32,9 100,4 25,6 3,54 
Morawica 94,3 65,3 72,6 98,8 26,4 3,81 
Piekoszów 85,3 38,5 44,o 88,7 24,2 3,97 
Sitkówka-Nowiny 98,1 83,7 82,3 74,0 22,2 3,27 
Strawczyn 96,7 61,4 63,9 94,5 22,7 4,19 
Zagnańsk 91,2 34,0 42,9 86,4 24,6 3,27 
Razem 89,6x 49,3x 44,0x 91,3x 24,7x 3,73x 

X – wartości średnie. 
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego. Podregiony, powiaty, gminy 2008 i 2013, Urząd 
Statystyczny Kielce oraz obliczenia własne. 
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Spośród wielu czynników, zasadniczy wpływ na rozwój gminy ma infrastruktura 

techniczna. Oddziaływuje ona nie tylko na powstanie nowych obiektów infrastrukturalnych, 

które przekładają się na wzrost produktywności, konkurencyjności i wydajności 

przedsiębiorstw, ale również na podniesienie standardu życia lokalnej społeczności8. 

Dla gospodarstw domowych najważniejsza jest sieć wodno-kanalizacyjna i energetyczna jako 

podstawowe wyposażenie mieszkań w instalacje techniczne. Priorytety tego typu zostały 

dostrzeżone przez samorządy gminne już w latach ubiegłych. 

Z danych przedstawionych w tabeli 3 wynika, że odsetek ludności korzystającej z sieci 

wodociągowej w 2012 r. wyniósł średnio 89,6% i w porównaniu do 2007 r. zwiększył się 

jedynie o 2%. Świadczy to o tym, iż doprowadzenie sieci wodociągowej do zasobów 

mieszkaniowych odbywało się intensywnie już pod koniec lat XX w. Powyżej średniego 

poziomu ludności korzystającej z sieci wodociągowej legitymowały się gminy: Sitkówka-

Nowiny 98%, Chęciny i Strawczyn 96,7%, Miedziana Góra 94,9%, Morawica 94,3% 

i Zagnańsk 94,2%. Znacznie większą dynamikę w latach 2007-2012 wykazały gminy 

w budowie sieci kanalizacyjnej, bowiem odsetek ludności korzystającej z tej instalacji w 2012 

r. wyniósł średnio 49,3% i był wyższy o 38%, niż w 2007 r. Najwyższy odsetek tej ludności 

wystąpił w gminach: Sitkówka-Nowiny 83,7%, Chęciny 69,6%, Morawica 65,3% i Strawczyn 

61,4%. Równolegle z powiększaniem sieci kanalizacyjnej, postępowała budowa oczyszczalni 

ścieków, także jako element ochrony środowiska. Dzięki tym inwestycjom już w 2012 r. 

odsetek ludności omawianych gmin korzystający z oczyszczalni ścieków wiejskich i miejskich 

ukształtował się przeciętnie na poziomie 44,%, a najkorzystniejszy poziom w tym zakresie 

osiągnęły gminy: Sitkówka-Nowiny 82,3%, Morawica 72,6% i Strawczyn 63,9%.  

Do pozytywnych zjawisk w analizowanych gminach należy również postęp w liczbie 

oddawanych mieszkań do użytku. Na przestrzeni badanych lat, ich liczba zwiększyła się z 420 

w 2007 r. do 590 lokali w 2012 r., czyli o 43,2%. Dzięki tej dynamice, liczba oddanych do 

użytku mieszkań na 1000 ludności wyniosła 4,61 i była ponad dwukrotnie większa niż średnio 

w województwie. Podobnie średnia powierzchnia mieszkań wynosząca 91,3 m2 oddanych do 

użytku w 2012 r. była wyższa o 30%, niż przeciętna w regionie. Konsekwencją tych 

korzystnych powierzchni, pozostałe wskaźniki, takie jak średnia pow. uż. mieszkania na osobę 

wynosząca 24,7 m2 i liczba osób na mieszkanie w wysokości 3,73, były również wyższe od 

przeciętnych w województwie, ponieważ średnia wielkość oddawanych mieszkań ogółem 

w województwie świętokrzyskim w 2012 r. była o 30% mniejsza niż w prezentowanych 

gminach. Biorąc pod uwagę stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności i stan 

wyposażenia zasobów mieszkaniowych w instalacje komunalne należy stwierdzić, że poziom 

zaspokojenia pod tym względem potrzeb ludności w badanych gminach był zadowalający.  

                                                      
8  H. Janowska, Strategie finansowania gminnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, Uniwersytet 

Szczeciński, Szczecin 2002, s. 16. 
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7.  URBANIZACJA GMIN PODMIEJSKICH 
Oddziaływanie między miastem, a obszarami przyległymi widoczne jest w postaci procesu 

rozlewania się miast „urban sprawl”. Proces ten w Polsce widoczny jest w ostatnich latach 

w postaci osiedlania się ludności miejskiej na obszarach około miejskich. Przyczyny tego 

zjawiska próbuje tłumaczyć właśnie teoria urban sprawl. Efektem rozlewania się miast jest 

zmiana zagospodarowania przestrzeni oraz przeobrażenia krajobrazu. Zmiany te 

charakteryzują się powstawaniem niespójnej zabudowy, co doprowadza do zmniejszenia się 

przestrzeni w jednostkach administracyjnych oraz degradacji środowiska naturalnego9. 

Rozlewanie się miast jako współczesny proces cywilizacyjny uważany jest za zjawisko 

naturalne, odnoszące się do zmniejszania podaży terenów inwestycyjnych. Dlatego władze 

lokalne usiłują w sposób racjonalny opanować to nowe osadnictwo i nadać tym zmianom 

charakter prorozwojowy dla lokalnych obszarów. Migracja ta nie dotyczy tylko osób 

poszukujących spokojnego miejsca zamieszkania, ale również przedsiębiorców. Przenoszenie 

się podmiotów gospodarczych wynika głównie z faktu poszukiwania możliwości obniżenia 

kosztów działalności produkcyjnej, bądź usługowej.  

Mimo oczywistych przesłanek przemieszczania się ludzi i kapitału, rozlewanie się miast 

uznawane jest za proces negatywny. Taki punkt widzenia w literaturze przedmiotu prezentowany 

jest przez L. Mierzejewską10, która wskazuje, że urban sprawl może prowadzić do: 
1. nieracjonalngo wykorzystania terenów, 
2. zmniejszenia terenów rolniczych i służących obsłudze rolnictwa w najbliższym 

otoczeniu miast, 
3. zwiększenia kosztów budowy sieci infrastrukturalnych, 
4. intensyfikacji ruchu drogowego na szlakach dojazdowych do miast,  
5. niedorozwoju usług lokalnych oraz dewastacji krajobrazu. 

 

Współcześnie przestrzeń uznawana jest za dobro, podobne do ziemi, kapitału i pracy. 

Stąd racjonalne gospodarowanie przestrzenią wynika z faktu, że jest to dobro ograniczone, 

nazywane w ekonomii jako – rzadkie. Dlatego dysponowanie przestrzenią dla osiągnięcia 

założonego celu powinno opierać się na ogólnej zasadzie gospodarności, czyli maksymalizacji 

efektów, przy minimalizacji nakładów. Tym założeniom służy m.in. planowanie przestrzenne, 

powszechnie uznawane w gminach jako instrument polityki racjonalnej gospodarki 

przestrzenią, wprowadzający ład gospodarczy, społeczny i ekologiczny.  

To właśnie plany przestrzennego zagospodarowania gmin, bądź studia uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także strategie rozwoju lokalnego powodują, 

                                                      
9  Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczno-organizacyjne, M. Nowak i T. Skotarczak (red.), Wyd. 

CeDeWu, Sp. z o.o., Warszawa 2010, s. 123. 
10  L. Mierzejewska, Zrównoważony rozwój miasta: aspekty planistyczne, [w:], J.J. Parysek, A. Tolle (red.), 

Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, Biuletyn Instytutu 
Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Bogucki, Wyd. Naukowe, Poznań 2008, s. 63. 
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że zabudowa mieszkaniowa i przemysłowo-usługowa są kształtowane z zachowaniem 

wszelkich norm urbanistycznych i ekologicznych. Dzięki tym unormowaniom środowisko nie 

tylko że nie marnieje, ale jest pielęgnowane, a dotychczasowe uroczyska często zamieniają się 

w krajobrazy chronione z różnymi atrakcjami turystycznymi. Planowanie przestrzenne, które 

w gminach staje się powszechną normą, nie tylko ogranicza biurokrację i miejscowe konflikty, 

ale również skraca procedury administracyjne i wprowadza reguły dyscyplinujące gospodarkę 

terenami przewidywanymi pod zabudowę mieszkaniową i przemysłową. 

8.  MOTYWY OSADNICZE 
Rosnące dochody ludności w wielu gospodarstwach domowych i zmiany stylu życia, 

wywołują potrzebę poszukiwania wyższego i odmiennego standardu zamieszkania, 

odpowiadającego szerokim i różnorodnym potrzebom. Stąd wiele rodzin o średnich i wysokich 

dochodach opuszcza miasta i osiedla się na obszarach wiejskich wyróżniających się 

atrakcyjnością inwestycyjną. Do tych walorów inwestycyjnych samorządowcy zaliczają: 

położenie geograficzne danego miejsca, połączenia komunikacyjne, infrastrukturę techniczną 

i społeczną, regulacje lokalne, innowacyjne formy zarządzania gminą, dobry stan środowiska 

i wysoką jakość obsługi klientów w urzędach gminy. 

Takimi właśnie walorami atrakcyjności inwestycyjnej szczycą się gminy znajdujące się 

w sąsiedztwie administracyjnych granic miasta Kielc – stolicy woj. świętokrzyskiego. Strefa 

podmiejska, która odznacza się atrakcyjnością lokalizacyjną, osiedleńczą i turystyczną, 

przyciąga nowych inwestorów z miast, którzy na tych obszarach tworzą nowe formy 

osadnictwa o wysokim standardzie wyposażenia mieszkań. Osadnictwo to nie tylko wnosi 

elementy zabudowy miejskiej, ale także pociąga za sobą wzrost działalności produkcyjnej 

i usługowej, dostosowanej do potrzeb lokalnej ludności.  

Migracje osadnicze choć jeszcze nie masowe, ale dość intensywne winny być 

monitorowane i oceniane dla potrzeb właściwego planowania przestrzennego w gminach 

i miastach. Motywy nowego osadnictwa w gminach były przedmiotem badań w 2011 r. przez 

Wydział Ekonomiczny Wyższej Szkoły Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach 

pod kierunkiem autora publikacji. Badania dokonano metodą ankietową, przy czym 

odpowiedzi na sformułowane w ankietach pytania były odnotowywane w bezpośredniej 

rozmowie z respondentami. Badaniem objęto 50 nowych osadników. Struktura wiekowa 

badanych była następująca: osoby w wieku od 20-30 lat stanowiły 28%, od 31-40 lat 30%, od 

41-50 lat 16% i powyżej 51 lat 26%. Średni stan rodziny osadników wynosił 2,93 osoby. 

Wykształcenie respondentów: zawodowe14%, średnie 48% i wyższe 38%. 

Do najczęściej wymienianych motywów zmian osadniczych, aż przez 97% respondentów 

była poprawa standardu mieszkaniowego, traktowanego nie tylko jako zwiększenie 

powierzchni mieszkalnej w stosunku do dotychczas użytkowanej, ale również otoczenie 

budynku mieszkalnego stwarzające możliwość rekreacji dla całej rodziny. Następnym istotnym 
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motywem dla 46% badanych była chęć zmiany środowiska zamieszkania z miejskiego na 

wiejski. Dla 24% osadników głównym motywem zmiany miejsca zamieszkania była lokata 

kapitału w nową nieruchomość, czyli działkę budowlaną i budynek mieszkalny. Natomiast 

11% ankietowanych przeniosło się do nowego miejsca w celu łatwiejszego prowadzenia 

biznesu, a tylko 8% swoje przemieszczenie uzasadniało sprawami zdrowotnymi. 

Respondenci oceniali również nowe miejsce swojego pobytu wraz z jego otoczeniem. 

Najwyższą ocenę uzyskała korzystna dostępność komunikacyjna. Taki pogląd wyraziło 96% 

badanych. Na kolejnym miejscu znalazły się dogodne warunki prowadzenia gospodarstwa 

domowego. Tak oceniło ten fakt 92% osadników. Te warunki z kolei przekładały się na niższe 

koszty utrzymania na obszarach wiejskich, czemu dało wyraz 88% respondentów. Bardzo 

pozytywną ocenę w przedziale od 60-80% badanych uzyskała przyjazna obsługa administracji 

gminy. Ta wysoka nota została wystawiona dlatego, że relacje które pojawiły się na całym 

etapie kontaktów gmina – inwestor były przyjazne i zachęcające ze strony samorządu dla osób 

wyrażających chęć zamieszkania na ich terenach. Dla 70% osadników ważna była również 

dostępność edukacyjna w nowym miejscy zamieszkania. Z nowo przybyłych 16% osadników 

podjęło działalność gospodarczą w postaci usług : budowlanych, handlowych, medycznych, 

prawnych i finansowo księgowych. 

9.  PODSUMOWANIE 
Gminy, które osiągnęły wysoki poziom rozwoju lokalnego w latach 2007-2011, potwierdzony 

także w licznych rankingach samorządowych, za punkt wyjścia wybrały racjonalne 

zagospodarowanie przestrzeni. Przesłanką do takiego podejścia było przeświadczenie, 

że „Przestrzeń i sposób jej zagospodarowania staje się jednym z istotnych czynników 

dynamizujących rozwój społeczno-gospodarczy, a także podstawy kształtowania i ochrony 

środowiska przyrodniczego orz dziedzictwa kulturowego”11. Ład przestrzenny, który kształtuje 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wskazuje jednocześnie na funkcje 

poszczególnych obszarów, co ułatwia podejmowanie decyzji przez samorząd lokalny, 

inwestorów i miejscową ludność. Określenie sposobu i charakteru użytkowania obszarów gminy, 

usprawnia i przyspiesza sporządzenie trafnego planu rozwoju lokalnego, będącego zbiorem 

zadań bieżących i przedsięwzięć strategicznych. Jednocześnie staje się narzędziem realizacji 

celów społeczno-gospodarczych wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania. 

W sytuacji, gdy mottem w zarządzaniu gminą staje się strategiczna zasada zrównoważo-

nego rozwoju, niezbędne jest nadanie priorytetu nośnikom postępu, takim jak: innowacyjność, 

przedsiębiorczość, nowe technologie, inwestycje, infrastruktura techniczna, aby zwiększyć 

zatrudnienie i jakość życia mieszkańców oraz poprawić stan środowiska. 

                                                      
11  M. Ziółkowski, Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, [w:] A. Zalewski (red.), 

Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH – Oficyna Wydawnicza, 
Warszawa 2005, s. 106.  
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Aspekty o podstawowym znaczeniu dla rozwoju lokalnego zostały w porę dostrzeżone 

przez samorządy gmin. Ich realizacja w kolejnych latach podniosła atrakcyjność inwestycyjną 

gmin i dzięki temu zwiększył się napływ ludności miejskiej i inwestorów zainteresowanych 

uruchomieniem działalności gospodarczej. Ożywienie tej migracji przyczyniło się do 

znacznego przyrostu dochodów budżetowych, w tym podatkowych, korzystnego trendu 

demograficznego i zwiększenia zatrudnienia. Dynamiczny wzrost dochodów własnych o 54% 

pozwolił na zwiększenie w tym czasie wydatków inwestycyjnych o 64%, które przeznaczone 

były głownie na budowę infrastruktury technicznej i społecznej. Te materialne zasoby 

podniosły standard życia lokalnej ludności, zbliżając go do poziomu miejskiego. 

Wzrost konkurencyjności gmin, jako wynik ich atrakcyjności inwestycyjnej i tury-

stycznej, w dużym stopniu był determinowany skutecznością wdrażania nowych metod 

organizacji zarządzania, przy wykorzystaniu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wsparcia 

ze strony kapitału ludzkiego i społecznego. Aktywne wykorzystanie tych zasobów gminnych, 

pozwoliło analizowanym jednostkom samorządowym na zachowanie ciągłego rozwoju nawet 

w okresach kryzysowych. Szkoda, że ten postęp lokalny nie emanuje w sposób widoczny na 

wzrost konkurencyjności województwa świętokrzyskiego, które w rankingach społeczno-

gospodarczych nadal zajmuje odległe miejsca w kraju. 
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Alina Walenia1 

 

ROLA INSTYTUCJI W PROCESIE WSPIERANIA  
LOKALNEJ PRZEDSI ĘBIORCZOŚCI  

(NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GMIN PODKARPACIA)  
 

 Streszczenie  
 Jednym z kluczowych czynników służących rozwojowi lokalnemu, a poprzez 
to wspieraniu przedsiębiorczości jest sprawna i efektywna administracja samorządowa, 
która inicjuje i wspiera działania na swoim obszarze. Celem wypełniania przez administrację 
samorządową zadań w zakresie współpracy z sektorem prywatnym na miarę istniejących 
i pojawiających się potrzeb, konieczne jest umocnienie potencjału instytucjonalnego. 
Odpowiedni potencjał instytucjonalny pozwala jednostkom samorządu terytorialnego 
świadczyć na rzecz tej grupy podmiotów usługi publiczne na wysokim poziomie oraz 
efektywnie wspierać rozwój przedsiębiorczości. Jest to szczególnie ważne w aspekcie 
kreowania rozwoju lokalnego, gdzie władza publiczna odgrywa zasadniczą rolę we wdrażaniu 
instrumentów wspierających ten rozwój.  

Słowa kluczowe:  
przedsiębiorczość, instytucje lokalne, samorząd gminy, rozwój lokalny.  

 

THE ROLE OF INSTITUTIONS IN THE PROCESS  
OF SUPPORTING LOCAL ENTREPRENEURSHIP (GIVING THE 

EXAMPLE OF SOME PODKARPACIE DISTRICTS) 

 

Summary  
One of the key factors serving the local development, and thus supporting 

entrepreneurship, is efficient and effective local government administration, which initiates and 
supports activities in its area. Strengthening institutional capacity is necessary in order to 
enable the local government to fulfil tasks in the area of cooperation with the private sector as 
the need arises. Appropriate institutional capacity allows local government units to provide this 
group of subjects with public services at a high level and effectively support the development 
of entrepreneurship. This is particularly important in terms of creating local development, 
where the public authority plays a vital role in the implementation of instruments supporting 
this development. 

Keywords:  
entrepreneurship, local institutions, local self-government, local development. 
 

                                                      
1  Autorka  reprezentuje Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii. 
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WSTĘP  
Rozwój przedsiębiorczości ma duże znaczenie dla lokalnej gospodarki, ponieważ wpływa na 
zwiększenie produkcji dóbr i zatrudnienia oraz wzrost dochodów ludności i budżetu gminy. 
Przedsiębiorczość ma wpływ na powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, miejsc pracy, 
dóbr i usług oraz przyczynia się do rozwoju infrastruktury i poprawy środowiska przyrodniczego. 
Rozwój przedsiębiorczości nie zależy tylko od samych przedsiębiorców, ale również od 
samorządów oraz instytucji otoczenia biznesu. Szczególna rola w tym zakresie należy do 
samorządu gminy, który może stosować wiele instrumentów w celu wspierania lokalnych firm, 
jednak musi brać pod uwagę ograniczoność własnych zasobów i własne możliwości 
organizacyjne. Podmiot ten w swoich działaniach powinien skupiać uwagę na takich decyzjach, 
które będą przynosić największe korzyści dla lokalnej gospodarki. Samorządy gminne powinny 
wykonywać swoje zadania tak aby stwarzać korzystne warunki do rozwoju przedsiębiorczości 
lokalnej. Formą odzwierciedlania polityki lokalnej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości są akty 
prawa miejscowego wśród, których wyróżnia się strategie rozwoju regionalnego, plan 
zagospodarowania przestrzennego i decyzje organów gminy, w postaci uchwał rady gminy 
wyznaczających wysokość stawek podatków oraz opłat lokalnych, a także cen za usługi 
komunalne. Samorząd gminy powinien dokonać wyboru najefektywniejszych narzędzi wsparcia 
przedsiębiorczości, aby podejmowane przez niego działania były skuteczne oraz nie 
marnotrawiły zasobów znajdujących się na terenie gminy. Jednostki samorządowe wykorzystu-
jąc zasoby mogą tworzyć sprzyjający klimat dla rozwoju przedsiębiorczości, służą temu 
następujące instrumenty: finansowe, prawno-podatkowe, promocyjno-organizacyjne, informa-
cyjno-szkoleniowe. Władze samorządowe pełnią zasadniczą funkcję w rozwoju społeczno-
gospodarczym każdej społeczności lokalnej. Postawy, sposób myślenia i postrzegania 
przedstawicieli władz lokalnych wpływają na kierunek oraz charakter działań podejmowanych 
w ich środowisku. Władze samorządowe powinny pełnić rolę promotora przedsiębiorczości na 
lokalnym terytorium poprzez stosowanie różnych narzędzi stymulacji wpływających na rozwój 
przedsiębiorczości zarówno przez kształtowanie postaw przedsiębiorczych, jaki też wspieranie 
procesu tworzenia i rozwijania przedsiębiorstw. Pomiaru rozwoju przedsiębiorczości można 
dokonać za pomocą wskaźnika przedsiębiorczości. Wskaźnik ten mierzony jest jako liczba 
podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON na 1000 mieszkańców. 

Celem niniejszego artykułu jest ocena działalności instytucji lokalnych w zakresie 
wspierania przedsiębiorczości na terenie wybranych gmin Podkarpacia. Przeprowadzone w 2013 
roku badania ankietowe w wybranych 30 gminach, z wyszczególnieniem 10 gmin wiejskich, 
10 miejskich i 10 wiejsko-miejskich województwa podkarpackiego miały na celu określenie:  

− instrumentów wspierania przedsiębiorczości oraz ocena ich skuteczności, 
− czynników warunkujących rozwój przedsiębiorczości, 
− znaczenia instytucji lokalnych we wspieraniu tego procesu.  

Badania ankietowe przeprowadzone zostały, także wśród 50-osobowej grupy przedsię-

biorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze wybranych 30 gmin z Podkarpacia.  
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CZYNNIKI WARUNKUJ ĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

Jednym z fundamentalnych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego gminy jest lokalna 

przedsiębiorczość. K. Krajewski, J. Śliwa2 wskazują, że: „przedsiębiorczość lokalna rozumiana 

jest jako całokształt przedsięwzięć społecznych i gospodarczych opartych głównie na 

wykorzystaniu lokalnych zasobów i służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej”. 

O rozwoju przedsiębiorczości decydują czynniki określające rozwój całej gospodarki narodowej. 

Przede wszystkim jest to administracja publiczna, prowadząca politykę sprzyjającą rozwojowi 

przedsiębiorczości, bądź ją hamująca. Może się to przejawiać w stopniu otwarcia na 

zewnętrznych inwestorów m.in. poprzez stosowanie takich uregulowań prawnych, które będą 

zachęcały lokalną społeczność do zakładania własnych firm. Współczesne gminy są coraz 

częściej traktowane jak organizacje przedsiębiorcze mające za zadanie zaspokojenie zbiorowych 

potrzeb społeczności lokalnej poprzez świadczenie powszechnie dostępnych usług. Wpływa to 

na pojawienie się nowych rozwiązań z zakresu komunikacji, zarządzania, mechanizmów i pro-

cesów budowania nowych wartości – mapy przedsiębiorczej gminy na jej drodze do rozwoju.  

Wśród podstawowych wartości wymienia się: efektywne świadczenie usług publicznych, 

kształtowanie i umacnianie lokalnej demokracji, postępowanie zgodnie z prawem, 

stymulowanie rozwoju regionalnego poprzez stworzenie do tego odpowiednich warunków. 

Zadaniem władz lokalnych jest mobilizowanie wszystkich sektorów tj. publicznego, 

prywatnego i innych podmiotów do działania na rzecz rozwoju lokalnego. Stymulowanie 

rozwoju gospodarczego poprzez działalność administracji publicznej różnych szczebli jest jak 

najbardziej zasadne, ponieważ żadne przedsiębiorstwo nie działa w próżni lecz w określonej 

przestrzeni fizycznej, społecznej oraz w określonym otoczeniu prawnym. Pomimo, 

iż przedsiębiorstwa prywatne samodzielnie decydują o swoim rozwoju to i tak możliwości ich 

działania zależą od wielu czynników kształtowanych m.in. przez instytucje państwowe3. 

Rozwój lokalnej strefy gospodarczej tworzy podstawy procesów rozwojowych we 

wszystkich aspektach życia społeczności lokalnej i jest pośrednim źródłem wzrostu 

samodzielności samorządowych wspólnot lokalnych. Rozwój przedsiębiorczości tworzy 

miejsca pracy, generując tym samym dochody przedsiębiorstw, sektora gospodarstw 

domowych oraz sektora publicznego (budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego). Stymulowanie rozwoju lokalnego sektora gospodarczego to także trafne 

rozpoznawanie potrzeb gminnych przedsiębiorstw oraz podejmowanie takich działań, które 

zaspokajają te potrzeby. Przedsiębiorstwa prowadzą swą działalność w otoczeniu ludzi, 

informacji, kapitału, surowców oraz innych przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych. 

                                                      
2  K. Krajewski, J. Śliwa, Lokalna przedsiębiorczość w Polsce – uwarunkowania rozwoju, Wyd. PWN 

Warszawa 2004, s. 27 
3
  E. Grzegorzewska-Mischka, Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Szkoła 

Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010, s. 34.  
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Na rynek lokalnej przedsiębiorczości oddziaływają w różnych formach samorządy 

terytorialne, tj. gminy, powiaty i województwa oraz państwo i Unia Europejska.  

Władza samorządowa jest formą władzy publicznej, która posiada własna organizację, 

zbudowaną na zasadzie decentralizacji, pozostając jednak pod nadzorem państwa. Działalność 

władz lokalnych w zakresie kreowania przedsiębiorczości można określić mianem budowania 

i umacniania klimatu sprzyjającego rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Podstawy ku temu 

stwarza rozwój wiedzy wspierającej innowacje, przepływ doświadczeń płynących z innych 

regionów i krajów wynikających z procesów integracyjnych czy też wzrost świadomości co do 

pożytków wynikających z nasilającej się konkurencji. Korzystny klimat dla rozwoju 

przedsiębiorczości lokalnej wymaga zaistnienia szczególnych okoliczności takich jak4: 
• istnienie struktur społecznych realizujących bądź popierających ideę wszechstron-

nego rozwoju gminy,  
• dające się zaobserwować inicjatywność i aktywność mieszkańców,  
• występowanie prawnych, organizacyjnych, technologicznych i technicznych możli-

wości wspierania inicjatyw, 
• występowanie materialno-finansowych możliwości wspierania inicjatyw, 
• doświadczenie i chęć władz gminy do stymulowania rozwoju. 

OCENA DZIAŁALNOŚCI SYSTEMU INSTYTUCJI  
W ZAKRESIE WSPIERANIA PRZEDSI ĘBIORCZOŚCI 
Instytucje wspierające przedsiębiorczość zorientowane są na profesjonalną pomoc 

przedsiębiorcom w założeniu, prowadzeniu czy rozwijaniu ich przedsięwzięć, dlatego też 

tworzone są instytucje rozwoju lokalnego wyspecjalizowane w działaniach na rzecz rozwoju 

gospodarczego, takich jak: 
• wspieranie przedsiębiorczości, samozatrudnienia, ułatwianie startu i pomoc 

nowotworzonym prywatnym firmom; promocję i poprawę konkurencyjności; 
• tworzenie warunków dla transferu nowych rozwiązań technologicznych do 

gospodarki i realizację przedsięwzięć innowacyjnych; 
• podnoszenie jakości zasobów ludzkich poprzez edukację, szkolenia i doradztwo oraz 

upowszechnianie wzorów pozytywnego działania; 
• zagospodarowanie zasobów i realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych; 
• tworzenie sieci współpracy i partnerstwa różnych podmiotów działających na rzecz 

dynamizacji rozwoju, wzrostu dobrobytu i zasobności mieszkańców5. 

Różnorodność celów oraz konieczność uwzględnienia uwarunkowań lokalnych 

i regionalnych determinują duże zróżnicowanie form organizacyjnych i instytucjonalnych. 

Instytucje wspierające przedsiębiorczość mają niekomercyjny charakter, spełniają funkcje 

                                                      
4
  Z. Barczyk, Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 

im. K. Adamieckiego, Katowice 2010. 
5
  K.B. Matusiak, M. Mażewska, Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Warszawa 2004, s. 53. 
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usługowe, tworząc specyficzną infrastrukturę, umożliwiającą dynamizację procesów 

rozwojowych oraz realizację wyznaczonych strategii6.  

W warunkach gospodarki rynkowej istotna rola w tworzeniu oraz rozwoju 

przedsiębiorczości przypada samorządowi terytorialnemu. Istotnym narzędziem kreowania 

warunków dla rozwoju gospodarczego jest realizacja inwestycji związanych z rozbudową 

i modernizacją infrastruktury technicznej, które powinny wynikać ze strategicznych planów 

rozwoju gminy7. Brak inwestycji infrastrukturalnych jest poważną przeszkodą dla wielu innych 

inwestycji, która może w istotny sposób zahamować rozwój gospodarczy, a także znacznie 

pogorszyć warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych na terenie gminy. Dlatego tak 

ważna jest aktywność samorządu lokalnego w rozwoju infrastruktury technicznej, 

zaspokojeniu potrzeb ludności i inwestorów w zakresie usług publicznych8.  

Ocena działalności samorządu terytorialnego na rzecz promowania i rozwoju przedsiębior-

czości dokonana została na postawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród wybranych 

30 gmin Podkarpacia, tj. 10 gmin wiejskich, 10 gmin miejskich i 10 wiejsko-miejskich.  

Wyniki badań ankietowych wykazały, ze samorząd lokalny może wpływać na rozwój 

przedsiębiorczości na swoim terenie. Bezpośredni wpływ na prowadzenie przedsięwzięć 

gospodarczych mają usługi publiczne, stan infrastruktury społecznej i technicznej (podnoszą 

atrakcyjność terenów gminy). Badane Gminy w ponad 90% wskazywały, że najważniejszymi 

instrumentami za pomocą, których promowana była przedsiębiorczość, a tym samym 

ograniczane bezrobocie była m.in. współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy, informowanie 

o istniejących formach samozatrudnienia, prowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych, 

realizacja projektów unijnych. Ważnym narzędziem kreowania warunków dla rozwoju 

gospodarczego była realizacja inwestycji infrastrukturalnych; najczęściej realizowane 

inwestycje w analizowanych gminach to remonty dróg, budowa sieci wodociągowej 

i kanalizacji, remonty chodników.  

Władze samorządowe stosując różne mechanizmy stymulacji powinny wpływać na 

rozwój przedsiębiorczości poprzez kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz wspieranie 

procesu tworzenia i rozwijania przedsiębiorstw. Ważną rolę we wspieraniu przedsiębiorczości 

odgrywają instrumenty instytucjonalne oraz finansowe. Wyniki badań ankietowych9 wykazały, 

że ok. 10% gmin wiejskich nie podejmowało żadnych działań mających na celu organizację 

instytucjonalnego wsparcia dla przedsiębiorców, w ok. 30% badanych gmin, formą wsparcia 

przedsiębiorców było utworzenie inkubatora przedsiębiorczości oraz parku przemysłowego.  

                                                      
6  T. Skica, Samorządy a rozwój przedsiębiorczości: instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez 

samorząd terytorialny na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, Rzeszów 2009, s. 150-153. 
7
  T. Kraśnicka, (red.), Przedsiębiorczość w sektorze publicznym. Wybrane zagadnienia i wyniki badań, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011. 
8
  S. Mazur, (red.), Rozwój instytucjonalny, Poradnik dla samorządów terytorialnych, Kraków 2004, s. 9. 

9  Ankieta przeprowadzona została 2013 r. w 30 gminach województwa podkarpackiego (10 gmin wiejskich, 
10 miejskich i 10 wiejsko-miejskich). 
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Gminy mogą stosować także instrumenty finansowe, których jest stosunkowo dużo, 

jednak wybrane do badań jednostki samorządowe nie wykazywały dużej aktywności w ich 

stosowaniu. Wyniki badań ankietowych (ok. 90% wskazań) potwierdzały, że najczęściej 

stosowanymi instrumentami były ulgi w podatkach i opłatach lokalnych. Kolejną formą 

wsparcia przedsiębiorczości najczęściej stosowaną (ok. 80% wskazań) był współudział 

w organizowaniu szkoleń w celu wsparcia przedsiębiorczości są spotkania z przedsiębiorcami 

oraz organizacja szkoleń dla firm.  

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w wymiarze lokalnym zależy w dużej mierze od 

przychylności urzędników samorządowych. Kolejną formą wsparcia dla przedsiębiorców, jaką 

wskazali samorządowcy (ok. 60% wskazań) była pomoc w uzyskaniu dotacji ze środków Unii 

Europejskiej. W każdej badanej grupie 30 gmin wyodrębnione zostało stanowisko pracy ds. 

przedsiębiorczości. 

Wyniki badań ankietowych wykazały, że główną barierą ograniczającą działania władz 

gminnych ukierunkowanych na wspieranie przedsiębiorczości stanowił brak środków 

finansowych w budżecie (100% wskazań) oraz ograniczenia formalno-prawne (tabela 1).  
 

Tab. 1. Formy wspomagania przedsiębiorczości stosowane w poszczególnych typach  
  wybranych gmin  

Formy wspomagania Gminy wiejskie Gminy miejskie Gminy wiejsko-miejskie 
Ulgi w podatkach  i opłatach lokalnych X X X 
Niższe opłaty za usługi komunalne  X  
Organizacja szkoleń dla przedsiębiorców  X X 
Spotkania z przedsiębiorcami X X X 
Pomoc w uzyskaniu dotacji z UE  X  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań 

W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych wśród 50 osobowej grupy przedsię-

biorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie analizowanych gmin, udało się 

wyodrębnić najistotniejsze zdaniem respondentów formy wsparcia oraz te, które faktycznie 

były stosowne przez gminy. Na pytanie czy przedsiębiorcy korzystali z pomocy samorządu 

terytorialnego, ankietowani w 77% odpowiedzieli, że nie korzystali. Wśród instrumentów, 

które przedsiębiorcy chcieliby widzieć jako stosowane przez władze samorządowe 

wyszczególnione zostały głównie te, które mają wpływ na wynik finansowy firmy. 

Przedsiębiorcy przede wszystkim wskazywali na takie formy wsparcia jak: ulgi w podatkach 

i opłatach, niższe opłaty za usługi komunalne, uproszczenie procedur wydawania decyzji 

administracyjnych, pomoc w uzyskaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej, 

przygotowanie terenów pod inwestycje. Oczekiwane przez badane przedsiębiorstwa formy 

wsparcia ze strony samorządów lokalnych przedstawia rys. 1.  
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Rys. 1. Oczekiwane przez przedsiębiorców wsparcie ze strony gminy (% wskazań) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności przez firmy dany instrument miał inne 

znaczenie dla przedsiębiorcy, ulgi w podatkach i opłatach to narzędzie ważne dla 87% 

wszystkich badanych przedsiębiorców. Przygotowanie terenów pod inwestycje było najmniej 

pożądanym przez ankietowanych przedsiębiorców narzędziem (23% wskazań). 

Istotne dla badanych przedsiębiorców było to, iż w gminie wyodrębnione jest stanowisko 

ds. przedsiębiorczości, gdzie przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc np. przy pisaniu wniosku 

o dotacje z Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy zapytani o rodzaj inwestycji, która mogłaby być 

zrealizowana w celu poprawy warunków prowadzenia działalności, wskazywali głównie na 

remonty dróg, chodników (47% wskazań), uzbrojenie działek w celu przygotowania ich pod 

inwestycje (27% wskazań). W podsumowaniu należy wskazać, że głównymi barierami 

w rozwijaniu firm, jakie występują na terenach badanych gmin wg przedsiębiorców były: 

wysokie podatki centralne, brak współpracy z samorządem lokalnym, brak instytucji otoczenia 

biznesu, ograniczony dostęp do kapitału. 

OCENA DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI OTOCZENIA 
BIZNESU NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSI ĘBIORCZO ŚCI 
Określenie stanu instytucji otoczenia biznesu w gminie daje podstawę do wnioskowania 

o stopniu zaangażowania gmin w rzeczywiste wpieranie przedsiębiorczości lokalnej przez 

samorząd terytorialny. Samorządowcy podczas badania ankietowego wskazywali, że 

współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy w Przeworsku (100% gmin), Wojewódzkim 

Urzędem Pracy (60% gmin) oraz Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego (40% gmin), 

a także z lokalnymi stowarzyszeniami (40% gmin). Wyniki badań ankietowych 

przedstawiających formy i zakres współpracy samorządów z instytucjami otoczenia biznesu 
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przedstawia rys. 2. Badania wykazały, że współpraca z samorządem gminnym realizowana jest 

głównie w zakresie doradztwa, szkoleń, za ich pośrednictwem realizowane były projekty 

finansowane ze środków Unii Europejskiej. RARR prowadzi działania na rzecz aktywizacji 

gospodarczej regionu, wypełnia ona strukturalną lukę pomiędzy administracją rządową, 

jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcami i bankami. Jej działania polegają 

m.in. na efektywnym wykorzystywaniu i obsłudze funduszy pomocowych UE, wspieraniu 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy z samorządem terytorialnym, prowadzeniu doradztwa  

i szkoleń. RARR współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. we wdrażaniu 

środków UE z przeznaczeniem na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Współpraca gmin z instytucjami otoczenia biznesu (% wskazań) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 3. Współpraca przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu (% wskazań) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

0

20

40

60

80

100

120

Powiatowy Urząd Pracy

Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego

Wojewódzki Urząd Pracy

Przeworskie
Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw
Gospodarczych 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

banki

towarzystwa
ubezpieczeniowe

Powiatowy Urząd Pracy

ARiMR



Gospodarka i Finanse. Zeszyt 4. Rozwój lokalny i regionalny. 

69 

Ankietowani przedsiębiorcy wskazywali, że współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy 

oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Instytucje finansowe, z usług których 

korzystają przedsiębiorcy to banki i towarzystwa ubezpieczeniowe (rys. 3).  

Odziały i filie banków komercyjnych oferujących kompleksowe pakiety usług 

finansowych znajdują się w większych miastach. Na terenie każdej z badanych gmin 

funkcjonują banki, głównie spółdzielcze, które dla swoich klientów oferują korzystnie 

oprocentowane kredyty i pożyczki, dzięki którym przedsiębiorcy mogą finansować swoją 

działalność.  

W większości współpraca podmiotów z otoczeniem instytucjonalnym i samorządami 

gmin (rys. 4) dotyczyła pozyskiwania środków finansowych na różnego rodzaju przedsię-

wzięcia inwestycyjne (43% wskazań), wnioskowania o fundusze strukturalne UE (27% 

wskazań), poszukiwania nowych możliwości zbytu (33% wskazań) oraz zatrudniania 

pracowników w ramach programów refundowanych (13% wskazań). 

Podmioty gospodarcze działające na obszarze badanych gmin, jak również osoby 

planujące podjęcie działalności gospodarczej miały możliwość ograniczonego korzystania ze 

wsparcia instytucji otoczenie biznesu tj. parki przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości, 

z uwagi na niewielką ich liczbę na danym terenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 4. Zakres współpracy samorządów gminnych oraz przedsiębiorców z instytucjami 
otoczenia biznesu (% wskazań) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
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(przedsięwzięcia) wiąże się z budową lub remontem niezbędnej infrastruktury, a następnie jej 

utrzymaniem i zarządzaniem. Ze względu na to PPP należy traktować jako z jednej strony 

narzędzie wspomagające rozwój infrastruktury, z drugiej natomiast, jako sposób dostarczania 

obywatelom określonych usług.  

W Polsce partnerstwo publiczno-prywatne reguluje ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r.  

o partnerstwie publiczno-prywatnym10. Zgodnie z jej brzmieniem przedmiotem PPP jest 

wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem 

publicznym a partnerem prywatnym. 

Wprowadzenie do polskich samorządów mechanizmów partnerstwa publiczno-

prywatnego jako formy realizacji inwestycji jest szansą na poprawę stanu infrastruktury 

komunalnej, w przypadku niewystarczających środkach własnych. Pozwalają one na 

pozyskanie kapitału prywatnego oraz środków z funduszy UE. Jest to dobry sposób 

finansowania przez samorząd przede wszystkim dużych, kapitałochłonnych inwestycji, które 

mają szczególne możliwości uzyskania wsparcia ze środków UE. Partnerstwo publiczno-

prywatne może być odpowiedzią na problemy samorządów związane z brakiem środków 

przewidzianych na niezbędne inwestycje infrastrukturalne. Szansą efektywnej realizacji tego 

rodzaju inwestycji jest właściwy dobór partnerów publiczno-prywatnych uczestników danego 

przedsięwzięcia. Koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego opiera się o cztery elementy, 

które muszą być uwzględnione w konstrukcji prawnej tej formy współpracy, tj. umowa, 

finansowanie, realizacja i eksploatacja.  

Finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez sektor publiczny na terenie 

badanych gmin z udziałem sektora prywatnego jest procesem wdrażanym w niewielkim 

zakresie. Według przeprowadzonych badań ankietowych w wybranych jednostkach samorządu 

terytorialnego, stwierdzono, że gminy nie realizowały umownej formy przedsięwzięć 

w ramach PPP. Gminy owszem współpracowały z sektorem prywatnym, lecz bez zawierania 

umów i angażowania środków finansowych. Zdaniem samorządowców budowa partnerstwa 

jest skomplikowaną operacją, która wymaga odpowiedniej organizacji, znacznych nakładów 

finansowych oraz sieci powiązań z bankami, doradcami czy finansistami. Czynnikami, które 

ogranicza współpracę gminy z prywatnymi firmami (wg badanych gmin) była niekorzystna 

sytuacja finansowa jednostek samorządowych (80% wskazań), niedostateczna wiedza (20% 

wskazań), brak przekonania władz gminy do tego rodzaju partnerstwa (60% wskazań), brak 

partnera prywatnego (40% wskazań), a także przeświadczenie, że samorząd straci kontrolę nad 

majątkiem komunalnym (80%). Wyniki badań wskazujące główne bariery ograniczające 

współpracę sektora publicznego i prywatnego w zakresie realizacji projektów infrastruktural-

nych w woj. podkarpackim przedstawia rys. 5.  

 

                                                      
10  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (Dz.U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100). 
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Rys. 5. Czynniki ograniczające współpracę sektora samorządowego z prywatnym  

w zakresie finansowania inwestycji komunalnych w wybranych gminach 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego jest sposobem na wspieranie i rozwój 

przedsiębiorczości oraz poprawę konkurencyjności firm. Przedsiębiorcy poprzez współpracę  

z samorządem i realizację wspólnych przedsięwzięć również mogą się rozwijać.  

Firmy prywatne, dzięki PPP uzyskują dostęp do inwestycji sektora publicznego, dzięki czemu 

zyskują źródło pewnego przychodu. Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy 

jednostek samorządu terytorialnego z różnymi podmiotami sprzyja pozyskiwaniu kapitału 

prywatnego i łączeniu go z kapitałem publicznym w celu realizacji przedsięwzięć 

podejmowanych w sferze usług publicznych. PPP to również wykorzystanie wiedzy, 

umiejętności oraz doświadczenia sektora prywatnego w realizacji zadań publicznych oraz 

zwiększenie efektywności wykorzystania istniejących zasobów dla polepszenia jakości 

świadczonych usług.  

PODSUMOWANIE 
Przedsiębiorczość lokalna jest istotnym elementem rozwoju społeczno- gospodarczego gminy. 

Samorząd terytorialny wyposażony w różnorodne instrumentarium może wpływać na jej 

rozwój. Działania jakie stosuje gmina określają w jakim stopniu władze angażują się 

w kreowanie rozwoju lokalnego. Rozwój przedsiębiorczości w gminach w dużym stopniu 

determinowany był postawą władz samorządowych. Wyniki badań ankietowych, a także 

analiza literatury wykazały, że samorząd terytorialny może aktywnie wpływać na rozwój 

przedsiębiorczości na swoim terenie.  

Przedsiębiorczość lokalna jest jednym z celów strategicznych wyznaczonych przez 

gminy. W strategiach opracowanych przez samorządy lokalne zamieszczone są zapisy 

dotyczące działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, mające istotny wpływ na 

podniesienie poziomu życia mieszkańców. Istotne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

brak w iedzy

brak partnera pryw atnego

brak przekonania organów  jednostek samorządow ych

przesw iadczenie utraty kontroli nad majątkiem komunalnym

niekorzystna sytuacja jednostek samorządow ych



Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach.  Wydział Ekonomiczny. 

72 

ma stan infrastruktury technicznej i społecznej, poprawa jej wymaga dużych nakładów 

finansowych, Ważną rolę w pobudzaniu przedsiębiorczości lokalnej odgrywają instytucje 

otoczenia biznesu: inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne. Instytucje, z którymi 

ankietowani przedsiębiorcy głównie współpracowali to banki, ARiMR, towarzystwa 

ubezpieczeniowe oraz urzędy pracy. 

Partnerskie współdziałanie jednostek samorządowych, instytucji otoczenia biznesu oraz 

przedsiębiorców jest szansa na poprawę rozwoju lokalnego. Ze względu na ograniczoność 

jednego czynnika jakim są instytucje otoczenia biznesu samorządy gminne muszą się wykazać 

większym zaangażowaniem we współpracy z przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy oczekują 

przede wszystkim takich form wsparcia, które będą miały wpływ na wynik finansowy firmy, 

wskazywali głównie na ulgi w podatkach i opłatach, uproszczenie wydawania decyzji 

administracyjnych oraz pomoc w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej. 
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Wacław Kotliński 1 

 

ZNACZENIE LOKALNYCH INICJATYW W ROZWOJU 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM REGIONU NA 

PRZYKLADZIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
 

Streszczenie 
W ostatnich latach obserwuje się proces ewolucji wspólnej polityki rolnej w Unii 

Europejskiej polegający na zmianie relacji pomiędzy rolnictwem a rozwojem pozarolniczych 
funkcji wsi. Konkurencyjność obszarów wiejskich w coraz większym stopniu zaczyna zależeć 
od przemian w infrastrukturze społecznej i technicznej, tworzeniu nowych miejsc pracy 
i nowych struktur instytucjonalnych oraz utrzymania wysokiej jakości zasobów naturalnych 
wsi. Pomocny w tym okazał się przede wszystkim program LEADER, który ma za zadanie 
pobudzać lokalne społeczności do działania, w celu dostrzeżenia i wykorzystania potencjału 
w obrębie układu społeczno-ekonomicznego w jakim funkcjonują. 

 
Słowa kluczowe: rozwój obszarów wiejskich, program LEADER, lokalne grupy 

działania. 
 

THE IMPORTANCE OF LOCAL INITIATIVES IN THE FRAME 
OF LEADER PROGRAM IN SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT IN THE EXAMPLE  
OF ŚWIĘTOKRZYSTKIE VOIVODESHIP 

Summary 
In recent years, it is observed, the process of evolution of common agricultural policy in 

the European Union which involves changing the relations between agriculture and 
development of rural non-agricultural functions. Competitiveness of rural areas are 
increasingly coming to depend on changes in social and technical infrastructure, creation of 
new jobs and new institutional structures and maintain high quality of natural resources of 
villages.  It occurs that very useful was LEADER program which aims to encourage local 
communities to take action in order to see and realize the potential in the socio-economic areas 
in which they operate on. 

 
Keywords:  
rural development, LEADER program, local action groups. 

                                                      
1  Autor reprezentuje Staropolską Szkolę Wyższą w Kielcach. 
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WSTĘP 
Proces ewolucji wspólnej polityki rolnej (WPR) od polityki pomocy przeznaczonej wyłącznie 

dla sektora rolnego do polityki wspierania zrównoważonego wielofunkcyjnego rozwoju 

obszarów wiejskich stanowi odpowiedź na zmieniający się charakter relacji pomiędzy 

rolnictwem a rozwojem pozarolniczych funkcji wsi. Już od przełomu wieków stopniowo 

zaczęło maleć ekonomiczne znaczenie rolnictwa jako sektora gospodarki, natomiast coraz 

silniej zaznaczają się jego funkcje na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz krajobrazu 

wsi. W tym świetle konkurencyjność obszarów wiejskich w coraz większym stopniu zaczęła 

zależeć od przemian w infrastrukturze społecznej i technicznej, tworzenia nowych miejsc pracy 

i nowych struktur instytucjonalnych oraz utrzymania wysokiej jakości zasobów naturalnych 

wsi. Wiele krajów Unii Europejskiej (w tym Polska) zaczęło cenić unikalne dobra, ważne 

również z punktu widzenia całej Wspólnoty, takie jak różnorodność biologiczna czy 

tradycyjny krajobraz. Następstwem tego jest postępujący proces decentralizacji polityki 

rozwoju, który zakłada oddolne podejście do jej kształtowania i wdrażania. Duże znaczenie w 

tym procesie odgrywa wspieranie budowy kapitału społecznego, jako czynnika 

umożliwiającego włączenie społeczności lokalnych w działania na rzecz rozwoju obszaru, na 

którym mieszkają i pracują. Tego działania podjęły się tzw. Lokalne Grupy Działania, które 

przy pomocy środków unijnych oraz zaangażowaniu pracowników starają się rozpowszechnić 

trend samorozwoju obszarów wiejskich. 

Głównym celem opracowania jest ocena roli środków finansowych w ramach programu 

Leader 2007-2013, wykorzystanych na rozwój obszarów wiejskich w województwie 

świętokrzyskim. 

1.  WSPÓLNA POLITYKA ROLNA  
Termin "Wspólna Polityka Rolna" kojarzony jest niemal automatycznie z Unią Europejską. 

Można nawet powiedzieć, że jest on jednym z jej wyróżników. Wcześniej żadna instytucja czy 

organizacja międzynarodowa nie wytworzyła spójnej, opartej na określonych przesłankach 

politycznych, gospodarczych i społecznych polityki wobec rolnictwa i rozwoju obszarów 

wiejskich realizowanej z pozycji ponadnarodowej2. 

Wspólna Polityka Rolna z punktu widzenia historycznego jest pierwszą spośród polityk 

społeczno-ekonomicznych i jednocześnie najbardziej kosztownym sektorem w Unii 

Europejskiej. Decyzję o jej wprowadzeniu zawarto w Traktacie Rzymskim o wspólnotach 

europejskich, który został podpisany 25 marca 1957 r. Podstawy Wspólnej Polityki Rolnej 

określają art. 38−47 traktatu. Najistotniejszym jego założeniem było uznanie rolnictwa za obszar 

o szczególnym charakterze, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i społecznym, przede 

                                                      
2  G. Wójcik, Wspólna Polityka Rolna i jej wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich po akcesji 

w Unii Europejskiej, „Wiadomości Zootechniczne”, 2011, nr 2, s. 61. 
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wszystkim ze względu na zróżnicowane warunki naturalne oraz odmienne struktury produkcyjne. 

Konsekwencją tych założeń było powstanie wspólnego rynku, który spowodował, że 

zlikwidowano cła i restrykcje ilościowe w handlu między państwami członkowskimi, 

ustanowiono wspólną taryfę celną oraz wspólną politykę handlową wobec państw trzecich, 

usunięto przeszkody w swobodnym przepływie osób, usług i kapitału, zbliżono ustawodawstwa 

państw członkowskich w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania wspólnego rynku. Wobec 

zaistniałych działań, zamiast wielu wyizolowanych rynków, w których każdy stosowałby 

protekcję wobec własnego rolnictwa, stworzono zunifikowany i ustabilizowany rynek3. 

WPR jest jednym z najbardziej zintegrowanych obszarów polityki UE. W latach 

siedemdziesiątych prawie 70 % budżetu UE przeznaczano na rolnictwo. Po serii reform udział 

wydatków na sektor rolny spadł do 35 % na okres finansowania w latach 2007-2013. W tym 

samym okresie więcej środków (9,7%) zostało przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich 

oraz rozszerzenie zakresu innych zobowiązań UE4. 

Obecny kształt Wspólnej Polityki Rolnej jest wynikiem rozstrzygnięć, jakie zapadły 

w Luksemburgu w 2003 r., jeszcze przed włączeniem Polski do Unii Europejskiej. Reforma ta 

wprowadziła radykalne zmiany, zwłaszcza pod względem polityki wspierania dochodów.  

Zakresem WPR objęte są produkty rolne, przez które rozumie się produkty ziemi, 

hodowli i rybołówstwa oraz bezpośrednio z nimi związane produkty pierwszego przerobu. 

Lista tych produktów jest określona w załączniku do traktatu ustanawiającego unijną WPR.  

Sformułowano pięć celów Wspólnej Polityki Rolnej:  
1. Zwiększenie produktywności rolnictwa poprzez popieranie postępu technicznego,  

racjonalizację produkcji i optymalizację wykorzystania czynników produkcji, 
przede  wszystkim siły roboczej,  

2. Zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności rolniczej poprzez 
zwiększenie indywidualnych dochodów rolników,  

3. Stabilizacja rynku,  
4. Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w produkty rolne,  
5. Zapewnienie konsumentom godziwych cen przy kupnie produktów rolnych5. 

 

Powyższe cele są uzupełniane zadaniami z zakresu polityki ochrony środowiska, która – 

jako polityka horyzontalna – jest częścią składową wszystkich polityk UE. 

Dodatkowo wyodrębniono tzw. inicjatywę LEADER w celu wzmocnienia inicjatywy 

oddolnej, wymiany najlepszych praktyk i aktywizacji społeczności obszarów wiejskich. 

Inicjatywa ta tworzy oś priorytetową 4, której zakres realizacji powinien głównie bazować na 

działaniach zdefiniowanych w ramach poszczególnych trzech osi priorytetowych. 
 

                                                      
3  Ibidem, s. 62. 
4  W. Walkiewicz, Wspólna polityka rolna, wyd. SGH, Warszawa 2009, s. 21. 
5  Ibidem, s. 62. 
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22..    PODEJŚCIE LEADER W UNII EUROPEJSKIEJ (UE)   
Mówiąc o „podejściu Leader” mamy na myśli metodę rozwoju lokalnego na obszarach 
wiejskich, która została wypracowana w ramach Inicjatywy Wspólnotowej LEADER, ale która 
w wielu miejscach jest realizowana bez udziału funduszy unijnych6. Metoda ta stanowiła 
odpowiedź na problemy w rozwoju obszarów wiejskich UE, gdy okazało się, że mimo 
znacznych środków, kierowanych na wieś w formie wsparcia dla produkcji rolnej oraz 
w formie inwestycji infrastrukturalnych, różnice między poziomem życia na wsi i w mieście 
nie tylko nie zmniejszają się, ale wręcz powiększają, a brak perspektyw powoduje migrację ze 
wsi do miasta – zwłaszcza młodych ludzi. Zaobserwowano też, że na obszarach gdzie doszło 
do wspólnych działań różnych podmiotów: władz samorządowych, lokalnych 
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i aktywnych osób, udało się tym procesom 
zapobiec bądź je zahamować. Obserwacje te stały się początkiem innowacji, jaką na początku 
lat dziewięćdziesiątych postanowiła wprowadzić Komisja Europejska, uruchamiając 
Inicjatywę Wspólnotową LEADER. 

Obserwacje i badania nad procesami zachodzącymi na obszarach wiejskich, a szczególnie 
na tych, gdzie wdrażano inicjatywę LEADER, pozwoliły na wyodrębnienie kilku kluczowych 
czynników sukcesu – czyli elementów składowych, jakie należy wdrożyć, aby zahamować 
negatywne procesy na wsi. Elementy te zostały później nazwane „siedmioma cechami 
LEADERa” i stanowią zestaw wskazówek, w jaki sposób należy kierować środki publiczne na 
obszary wiejskie, aby zapewnić ich trwały rozwój. 

Siedem kluczowych cech podejścia Leader 7 

1. Lokalne strategie rozwoju dla danego terytorium (LSR). Podejście terytorialne 
polegające na szukaniu obszarów spójnych pod względem geograficznym, 
gospodarczym, historycznym, kulturowym, przyrodniczym mikroregionów (a nie 
jednostek administracyjnych) i budowaniu dla nich lokalnych strategii działania 
uwzględniających ich specyfikę. 

2. Oddolne opracowywanie i wdrażanie strategii. Oddolne podejście – pomysły 
wspólnego działania, wpływania na rozwój danego obszaru mają wychodzić od 
samych mieszkańców – lokalnych liderów. Zaangażowanie lokalnych partnerów 
obejmuje ogólnie mieszkańców, grupy interesów gospodarczych i społecznych oraz 
reprezentatywne instytucje publiczne i prywatne. Budowanie zdolności stanowi 
zasadniczy elementem podejścia oddolnego i obejmuje:  
a) podnoszenie świadomości, szkolenia, udział i mobilizację lokalnej ludności 

na rzecz identyfikowania mocnych i słabych stron danego terenu (analiza);  
b) udział różnych grup interesów w sporządzaniu lokalnej strategii rozwoju;  

                                                      
6  J. Wilkina, I. Nurzyńska  Raport o stanie wsi „Polska Wieś 2008”, FDPA (Fundacja na Rzecz Rozwoju 

Polskiego Rolnictwa)Warszawa 2008  s. 117. 
7  Komisja Europejska Podejście „Leader” — Podstawowy poradnik, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich, Luksemburg 2006, s. 9. 
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c) ustalanie jasnych kryteriów selekcji odpowiednich działań (projektów) na 
szczeblu lokalnym mających stanowić realizację strategii.  

3. Lokalne publiczno-prywatne partnerstwa: Lokalne Grupy Działania (LGD). Osoby 
zaangażowane w kreowanie wizji rozwoju obszaru działają na zasadach partnerskich, 
włączając w planowanie i realizację projektów przedstawicieli trzech sektorów: 
społecznego, publicznego i gospodarczego, którzy organizują się w Lokalne Grupy 
Działania (LGD). 

4. Zintegrowane i wielosektorowe działania. Zintegrowane podejście to łączenie działań, 
zasobów i możliwości rozwojowych przedstawicieli różnych sektorów; działania dotąd 
rozproszone zaczynają się uzupełniać i wzajemnie stymulować. 

5. Innowacja. Innowacja - eksperymentowanie, poszukiwanie nowych skutecznych 
rozwiązań i metod zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju. Innowacyjność na 
obszarach wiejskich może oznaczać transfer i adaptację innowacji opracowanych gdzie 
indziej, modernizację tradycyjnych form technologii (know-how) lub znajdywanie 
nowych rozwiązań dla stałych problemów wsi, których inne środki interwencyjne 
polityki nie były w stanie rozwiązać w sposób zadowalający i trwały. Może to 
dostarczyć nowych odpowiedzi na problemy charakterystyczne dla terenów wiejskich. 

6. Współpraca. Współpraca to relacje wykraczające poza tworzenie powiązań. Dotyczy ona 
podejmowania przez Lokalną Grupę Działania wspólnego projektu z inną grupą Leadera 
lub z grupą stosującą podobne podejście w innym regionie, państwie członkowskim lub 
nawet państwie trzecim. Projekty współpracy nie są jedynie prostą wymianą doświadczeń. 
Muszą one obejmować konkretny wspólny projekt, najlepiej zarządzany przez tą samą 
strukturę. W ramach Leadera możliwe są dwa różne rodzaje współpracy:  
a) współpraca między terytorialna: oznacza współpracę między różnymi obszarami 

wiejskimi w obrębie państwa członkowskiego. Może odbywać się ona między 
grupami Leadera, lecz być również otwarta na inne grupy lokalne wykorzystujące 
podobne podejście do uczestnictwa;  

b) współpraca między krajowa: oznacza współpracę między grupami Leadera z co 
najmniej dwóch państw członkowskich lub z grupami w krajach trzecich 
stosujących podobne podejście.  

7. Tworzenie powiązań. Tworzenie powiązań obejmuje wymianę osiągnięć, doświadczeń 
i technologii między działającymi w ramach Leadera grupami, obszarami wiejskimi, 
administracją i organizacjami zaangażowanymi w rozwój wsi w UE, bez względu na 
to, czy są bezpośrednimi beneficjentami Leadera czy nie. Tworzenie powiązań jest 
sposobem na przekazywanie dobrej praktyki, rozpowszechnianie innowacji 
i wyciąganie wniosków z doświadczeń w lokalnym rozwoju wsi. Tworzenie powiązań 
skutkuje związkami między ludźmi, projektami i obszarami wiejskimi, pomagając 
w przezwyciężeniu izolacji doświadczanej przez niektóre regiony wiejskie. Może 
również przyczyniać się do stymulowania projektów współpracy poprzez 
kontaktowanie ze sobą poszczególnych grup Leadera.  
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3. PROGRAM LEADER W POLSCE 
Z chwilą przystąpienia do UE Polska zyskała możliwość udziału we wspólnotowej polityce 

rozwoju obszarów wiejskich. W latach 2004-2006 z udziałem środków wspólnotowych 

realizowane były dwa programy:  
• Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 (PROW 2004-2006)  
• Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” (SPO ROL). 

Pilotażowy Program Leader + 

Jednym z wielu działań wdrażanych w ramach SPO ROL był Pilotażowy Program Leader+ 

(PP Leader+), który realizowany był w dwóch schematach. Jego celem było pobudzenie 

aktywności środowisk wiejskich i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizację lokalnych 

strategii rozwoju. Schemat I  wdrażany był od 15 września 2004 r. do końca 2006 r. Celem 

było tworzenie LGD oraz opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Zakres pomocy schematu I obejmował: 
• działania informacyjne, szkoleniowe i promocyjne związane ze stymulowaniem 

udziału mieszkańców i organizacji działających na obszarach wiejskich w procesie 
planowania strategii rozwoju; 

• opracowywanie strategii rozwoju obszarów wiejskich i wsparcie techniczne procesu 
ich przygotowywania w szczególności analizy, ekspertyzy, wsparcie doradcze, prace 
studialne;8 

• pomoc doradcza i ekspercka związana z tworzeniem LGD. 
 

Pomimo wielu ograniczeń wiejskie społeczności nie zmarnowały szansy jakie stworzył 
Pilotażowy Program Leader+ . Zainteresowanie programem przerosło oczekiwania  instytucji 
przygotowujących wdrażanie programu, co spowodowało, że do dnia 31.12.2004 r. wpłynęło 
248 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 31 mln zł. 

Zrealizowanych i zakończonych zostało 167 projektów na łączną kwotę 19,5 mln zł.9 
Schemat II realizowany był od 31 marca 2006 r. do końca 2008 r. i jego podstawowym 

celem była  realizacja opracowanych w schemacie pierwszym,  Zintegrowanych Strategii Roz-
woju Obszarów Wiejskich przez LGD. Zakres pomocy Schemat II zawierał następujące zadania: 

1. działalność operacyjna LGD; 
2. promocja i informacja dotycząca założeń i sposobu realizacji strategii rozwoju 

obszarów wiejskich; 
3. pomoc szkoleniowa i doradcza w zakresie przygotowywania i realizacji projektów 

dotyczących strategii rozwoju obszarów wiejskich; 

                                                      
8  LEADER w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poradnik dla doradców rolnych 

współpracujących z lokalnymi grupami działania Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział 
w Krakowie Kraków 2008, s. 9. 

9  J. Gierulska, Podejście Leader w Polsce, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydział Leader 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mikołajki 2009, s. 34-36. 
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4. przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczegółowym 
planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług zgodnie 
z założeniami strategii rozwoju obszarów wiejskich; 

5. organizacja imprez promujących region w szczególności jego produkty, usługi, 
kulturę i sztukę; 

6. współpraca i wymiana doświadczeń na poziomie krajowym i międzynarodowym 
pomiędzy LGD w zakresie wdrażania strategii oraz organizacji pracy LGD. 

 

Do dnia 19.06.2006 r. wpłynęło 187 wniosków o dofinansowanie zadań  na kwotę prawie 

125 mln zł. Zrealizowanych i zakończonych zostało 149 projektów LGD na kwotę 98,5 mln zł. 

Projekty schematu II PPL+ realizowane były w 865 gminach, na obszarze 125,5 tys. km2 

i objęły prawie 7 mln ludności10. 

Leader 2007-2013 

W obecnej perspektywie finansowej (lata 2007-2013), polityka rozwoju obszarów wiejskich 

w Polsce realizowana jest poprzez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

(PROW 2007-2013), którego łączny budżet wynosi 17,2 mld euro, z czego 13,2 mld euro pocho-

dzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)11. 

W ramach podejścia Leader będzie również wspierana działalność lokalnych grup 

działania, w tym realizowane przez nie projekty współpracy. 

W ramach osi przewidziano realizację projektów w ramach 3 działań: 
• Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju,  
• Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy,  
• Działanie 4.3 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania12. 

 

Lokalne grupy działania, zarówno nowoutworzone jak i działające w latach 

wcześniejszych, opracowały dla obszaru swojej działalności lokalne strategie rozwoju. 

Strategie te dotyczą spójnych terytorialnie obszarów wiejskich (gmin wiejskich, gmin miejsko-

wiejskich z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców oraz gmin miejskich, 

z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców), które zamieszkuje co 

najmniej 10 tys. osób i nie więcej niż 150 tys. osób.13 Działania mają na celu umożliwienie 

mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizację projektów w ramach 

tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach 

wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywność lokalnych społeczności oraz stymulowanie 

powstawania nowych miejsc pracy.  

                                                      
10  J. Gierulska, Podejście Leader w Polsce, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydział Leader 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mikołajki 2009, s. 45-48. 
11  P. Głowski Wspólna Polityka Rolna Historia, stan obecny oraz przegląd założeń i proponowane kierunki 

zmian w WPR po 2014 roku, s. 18. 
12  Oś 4: Leader (art. 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005). 
13 „Oś IV PROW 2007-2013 – Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie Rozwoju” Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2009, s. 4. 
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4.  CHARAKTERYSTYKA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA 
    W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM (LGD) 
W 2008 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs na wybór Lokalnej Grupy 

Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi IV Leader Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
 

 

Rys. 1. Mapa LGD w województwie świętokrzyskim. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych i materiałów ŚBRR 

 

15 kwietnia 2009 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę 1659/2009 

w sprawie zatwierdzenia listy LGD do realizacji LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013. Na liście znalazło się 19 Lokalnych Grup Działania 

obejmujących swoim zasięgiem prawie całe województwo świętokrzyskie, z wyłączeniem 

pięciu miast powyżej 20 000 mieszkańców oraz gminy Kazimierza Wielka, która została 

członkiem Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” zarejestrowanej w wojewó-

dztwie małopolskim. W chwili obecnej na obszarze o powierzchni 12 147,16 km2 zamieszka-
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łym przez 884,85 tys. mieszkańców działa 18 LGD, z czego 4 grupy obejmują swoim 

zasięgiem również gminy z województw ościennych. 

Na potrzeby tego opracowania podzielono LGD na 3 kategorie ze względu na liczbę 

mieszkańców:  
• grupy duże: powyżej 50 tys. mieszkańców; 
• grupy średniej wielkości: od 30 tys. do 50 tys. mieszkańców;  
• grupy małe: od 10 tys. do 30 tys. mieszkańców.  

 

Wszystkie wymienione wyżej Grupy  wdrażają na swoich terenach Lokalne Strategie 

Rozwoju, które jasno określają ich misję i cele działania. Cele te wynikają ze specyficznych 

uwarunkowań historycznych, przyrodniczych, kulturowych i geograficznych obszarów 

objętych strategiami i przede wszystkim mają doprowadzić do budowania kapitału 

społecznego mieszkańców i poprawę jakości ich życia. 

Wysokość dostępnych środków dla obszaru całego kraju na poszczególne działania Osi 

IV Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wynosiła: 
• dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 2 142 524 450 PLN14 
• dla działania „Wdrażanie projektów współpracy” 51 793 500 PLN 
• dla działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” 524 840 800 PLN 

 

Budżety lokalnych grup działania (kwoty dofinansowania) zależą od liczby mieszkańców 

zameldowanych na pobyt stały na obszarze działalności LGD. Na realizację lokalnej strategii 

rozwoju każda LGD miała do dyspozycji kwotę stanowiąca iloczyn liczby mieszkańców i stawki 

116 zł. Ponadto LGD  uzyskały 29 zł/mieszkańca na koszty funkcjonowania i 3 zł/mieszkańca na 

projekty współpracy.  

5.  OCENA REALIZACJI PROGRAMU LEADER 
     W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 
W 2012 roku na zlecenie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach zostało 

zrealizowane badanie ewaluacyjne Lokalnych Grup Działania. Badanie zostało przeprowa-

dzone przez konsorcjum firm Collect Consulting S.A. oraz Invest & Consulting Group Sp. 

z o.o. i obejmowało działalność LGD i realizację Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) od 

28 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2012 r. Głównym celem badania była ocena działalności 18 

Lokalnych Grup Działania z siedzibą na terenie województwa świętokrzyskiego, pod kątem: 
• rozpoznawalności każdej z 18 badanych LGD oraz sposobu jej postrzegania przez 

mieszkańców obszaru, na którym dana LGD działa, 
• sposobu i efektywności działania każdej z LGD z województwa świętokrzyskiego, ze 

szczególnym uwzględnieniem stopnia realizacji budżetu LSR oraz poziomu realizacji 
określonych w LSR wskaźników i mierników rzeczowych. 

                                                      
14  * Zgodnie z kursem euro 3,4529 PLN/EUR 
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Rozpoznawalność LGD 

Dla oceny rozpoznawalności LGD przeprowadzono badania ankietowe na łącznej próbie 758 

mieszkańców gmin województwa świętokrzyskiego, objętych działalnością LGD. Ogólna 

znajomość LGD kształtuje się na poziomie 16%. Tylu badanych mieszkańców ma świadomość, 

że na obszarze gminy, którą zamieszkują, funkcjonuje Lokalna Grupa Działania. Znajomość 

LGD nie jest tylko powierzchownym zetknięciem z nazwą. Osoby, które wiedzą, że na terenie 

ich gminy funkcjonuje LGD wiedzą też zazwyczaj, gdzie mieści się jej siedziba (88%) oraz 

potrafią wskazać przynajmniej 1 inicjatywę, zrealizowaną dzięki działalności LGD (85%). 

Badanie wykazało, że mieszkańcy wysoko cenią usługi świadczone przez LGD. 

Respondenci, którzy skorzystali z pomocy LGD, niemal jednogłośnie wyrażają pozytywną 

opinię na temat poziomu merytorycznego pracowników, użyteczności przekazywanej wiedzy 

i dostępności informacji. Niemal wszyscy, którzy skorzystali z usług LGD potwierdzają 

również, że istnieje duże zapotrzebowanie w lokalnej społeczności na funkcjonowanie takich 

podmiotów. Elementem badania rozpoznawalności była także ocena narzędzi 

wykorzystywanych do promocji LGD. Zdecydowanie najbardziej rozpowszechnionym 

sposobem informowania lokalnej społeczności o działalności LGD są ulotki, plakaty 

i ogłoszenia. Ponad 30% mieszkańców, którzy wiedzą o istnieniu LGD, korzystało z tego 

źródła informacji. W następnej kolejności informacji zasięgano poprzez Internet (18% 

badanych) oraz poprzez bezpośredni kontakt z pracownikiem LGD (13%). Wykorzystywane 

przez LGD kanały informacji w większości przypadków wydają się być wystarczające. 

Z zakresu informacji, jakie dostępne są na temat LGD, zadowolonych jest ogółem 72% 

badanych (osób, które wiedzą o jej funkcjonowaniu w swojej gminie). Ostatni element 

rozpoznawalności stanowiło zbadanie ogólnej świadomości mieszkańców danej społeczności 

w zakresie możliwości pozyskiwania środków UE na rozwój obszarów wiejskich. 

Jak pokazało badanie, 30% badanej grupy osób, którym obca jest nazwa „lokalna grupa 

działania” deklaruje, iż orientuje się w fakcie, że mieszkańcy terenów wiejskich mają 

możliwość pozyskiwania środków unijnych na rozwój obszaru w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich15. 

Sposób i efektywność działania LGD 

Ocena efektywności działania LGD dokonana została poprzez wyznaczenie poziomu 15 

ustalonych wskaźników ewaluacyjnych (W), w oparciu o dane zastane dotyczące 

                                                      
15  „Badanie ewaluacyjne 18 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa świętokrzyskiego dotyczące 

oceny efektywności ich działalności oraz realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”, Collect Consulting S.A. oraz Invest & Consulting Group Sp. 
z o.o. Katowice 2012 s. 3. 
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funkcjonowania LGD, na podstawie dokumentacji z działalności LGD, od rozpoczęcia ich 

funkcjonowania do 31.03.2012 r.16 
 

Tabela 1. Wartość wskaźnika W1 w poszczególnych LGD, stan na 31.03.2012 r. 

Lp. Nazwa LGD 

Liczba operacji czynnych (MP), 
na które została przyznana 

pomoc finansowa podmiotom 
innym niż j.s. finansów 

publicznych 

liczba MP, na 
które została 
przyznana 

pomoc finansowa 
w ramach LSR 

Wartość 
wskaźnika 

W1 
 

(w %) 

[a] [b] [c = a/b] 

1 „Perły Ponidzia” 4 15 26,67 

2 „U Źródeł” 10 40 25,00 

3 „Ponidzie” 23 46 50,00 

4 „Wokół Łysej Góry” 2 15 13,33 

5 „LGD Powiatu Opatowskiego” 9 23 39,13 

6 „Region Włoszczowski” 22 45 48,89 

7 „Razem na Rzecz Rozwoju” 6 14 42,86 

8 „Dorzecze Bobrzy” 4 19 21,05 

9 „Krzemienny Krąg” 36 73 49,32 

10 „Białe Ługi” 41 85 48,24 

11 „G5” 19 27 70,37 

12 „Nad Czarną i Pilicą” 14 35 40,00 

13 „Dorzecze Wisły” 8 30 26,67 

14 
„Sandomierskie Stowarzyszenie 
Rozwoju Regionalnego” 

9 59 15,25 

15 „Perły Czarnej Nidy” 20 35 57,14 

16 „Słoneczny Lider” 18 23 78,26 

17 „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” 36 66 54,55 

18 
„Stowarzyszenie Rozwoju  
Wsi Świętokrzyskiej” 

2 14 14,29 

Ogółem 283 664 42,62 

Źródło: Zestawienia przekazane przez ŚBRR  

W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na wartości tych wskaźników, które mają 

bezpośredni wpływ na rozwój obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Wskaźniki 

te to wskaźnik W1 i wskaźnik W9, które określają ilościowy i kwotowy poziom realizacji 

programu LEADER. 

 

                                                      
16  Tamże, s. 27. 
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Tabela 2. Wartość wskaźnika W9 (a), stan na 31.03.2012 r. 

Lp. Nazwa LGD 

Wysokość wnioskowanej pomocy 
finansowej w ramach działania 413, 
określona na podstawie wniosków 

o przyznanie pomocy w ramach tego 
działania, wybranych przez LGD (w zł) 

Całkowita 
kwota okre-
ślona w LSR 
na działanie 
413 (w zł) 

Wartość 
wskaźnika 

W9(a) 
 

(w %) 
[a] [b] [c]=[a/b] 

1 „Perły Ponidzia” 2 027 812,33 4 292 116 47,25 

2 „U Źródeł” 5 626 157,02 8 322 000 67,61 

3 „Ponidzie” 1 725 060,48 4 924 780 35,03 

4 „Wokół Łysej Góry” 4 761 043,33 7 836 148 60,76 

5 
„LGD Powiatu 
Opatowskiego” 

3 409 887,74 4 839 636 70,46 

6 „Region Włoszczowski” 1 705 370,00 6 920 908 24,64 

7 
„Razem na Rzecz 
Rozwoju” 

900 826,07 1 710 188 52,67 

8 „Dorzecze Bobrzy” 4 130 730,00 6 637 404 62,23 

9 „Krzemienny Krąg” 3 835 932,68 8 216 000 46,69 

10 „Białe Ługi” 4 935 800,43 9 451 300 52,22 

11 „G5” 2 843 862,81 3 823 476 74,38 

12 „Nad Czarną i Pilicą” 3 879 802,10 4 367 632 88,83 

13 „Dorzecze Wisły” 3 520 786,60 4 511 000 78,05 

14 
„Sandomierskie 
Stowarzyszenie Rozwoju 
Regionalnego” 

6 112 570,10 7 323 544 83,46 

15 „Perły Czarnej Nidy” 2 614 714,81 4 082 504 64,05 

16 „Słoneczny Lider” 1 295 198,90 3 790 880 34,17 

17 
„Ziemia Jędrzejowska – 
GRYF” 

5 752 804,94 10 470 160 54,94 

18 
„Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Świętokrzyskiej” 

3 581 510,61 6 412 944 55,85 

Ogółem 62 659 870,95 107 932 620 58,05 

Źródło: Zestawienia przekazane przez ŚBRR  

Wartości wskaźnika W1 wskazują ilość wniosków z działania „Małe projekty”, które przede 

wszystkim wpływają na rozwój kapitału społecznego i aktywizację ludności obszarów wiejskich, 

złożonych przez organizacje społeczne, osoby fizyczne oraz JST. Jak widać z tabeli 1, do dnia 

31.03.2012 r. liczba „małych projektów” na które została przyznana pomoc wyniosła ogółem 664 

operacje, z czego 283 projekty zostały złożone przez podmioty inne niż jednostki finansów publi-

cznych. Wynika z tego, że 42,62% ogółu wniosków otrzymało dofinansowanie i było realizowane 

przez lokalną społeczność, czyli jako inicjatywa oddolna w myśl zasad programu LEADER. 
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Tabela 3. Wartość wskaźnika W9 (b), stan na 31.03.2012 r. 

Lp. Nazwa LGD 

Wysokość pomocy 
finansowej przyznanej w 

ramach działania 413 (w zł) 

Całkowita kwota 
określona w LSR na 
działanie 413 (w zł) 

Wartość 
wskaźnika  

W9(b) (w %) 
[a] [b] [c]=[a/b] 

1 „Perły Ponidzia” 1 038 247,35 4 292 116 24,19 

2 „U Źródeł” 2 969 585,25 8 322 000 35,68 

3 „Ponidzie” 1 036 006,93 4 924 780 21,04 

4 „Wokół Łysej Góry” 3 116 955,14 7 836 148 39,78 

5 
„LGD Powiatu 
Opatowskiego” 

2 659 710,36 4 839 636 54,96 

6 „Region Włoszczowski” 1 371 130,36 6 920 908 19,81 

7 „Razem na Rzecz Rozwoju” 600 182,36 1 710 188 35,09 

8 „Dorzecze Bobrzy” 3 342 606,20 6 637 404 50,36 

9 „Krzemienny Krąg” 2 576 446,66 8 216 000 31,36 

10 „Białe Ługi” 3 262 423,51 9 451 300 34,52 

11 „G5” 2 029 808,26 3 823 476 53,09 

12 „Nad Czarną i Pilicą” 2 763 535,14 4 367 632 63,27 

13 „Dorzecze Wisły” 2 306 997,77 4 511 000 51,14 

14 
„Sandomierskie Stowarzysze-
nie Rozwoju Regionalnego” 

4 217 491,30 7 323 544 57,59 

15 „Perły Czarnej Nidy” 2 166 068,76 4 082 504 53,06 

16 „Słoneczny Lider” 1 074 341,41 3 790 880 28,34 

17 
„Ziemia Jędrzejowska – 
GRYF” 

4 222 824,93 10 470 160 40,33 

18 
„Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Świętokrzyskiej” 

2 022 532,69 6 412 944 31,54 

Ogółem (średnia) 42 776 894,38 107 932 620 39,63 

Źródło: Zestawienia przekazane przez ŚBRR  

Dużo ważniejszym wskaźnikiem jest wskaźnik W9 „Poziom realizacji budżetu LSR 

w ramach działania 413 Wdrażanie LSR”. Wskaźnik ten informuje o ilości środków 

finansowych, które zostały przeznaczone na realizację projektów ze wszystkich typów operacji 

przewidzianych w ramach „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju”. Wskaźnik ten należy 

rozpatrywać w trzech aspektach: 
• wysokość pomocy finansowej przyznanej w ramach działania 413 w stosunku do 

kwoty określonej w budżecie LSR na to działanie; 
• wysokość wnioskowanej pomocy finansowej w ramach działania 413, określona na 

podstawie wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania, wybranych 
przez LGD, w stosunku do kwoty określonej w budżecie LSR na to działanie; 
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• wysokość wnioskowanej pomocy finansowej w ramach działania 413, określona na 
podstawie wniosków o płatność w ramach tego działania w stosunku do kwoty 
określonej w budżecie LSR na to działanie. 

Tabela 4. Wartość wskaźnika W9 (c), stan na 31.03.2012 r. 

Lp. Nazwa LGD 

Wysokość pomocy finansowej 
przyznanej w ramach działania 413, 
określona na podstawie wniosków o 

płatność tego działania (w zł) 

Całkowita kwota 
określona w LSR 
na działanie 413 

(w zł) 

Wartość 
wskaźnika 

W9(c) 
(w %) 

[a] [b] [c]=[a/b] 

1 „Perły Ponidzia” 353 384,40 4 293 857 8,23 

2 „U Źródeł” 1 209 834,28 8 322 000 14,54 

3 „Ponidzie” 600 396,30 4 924 780 12,19 

4 „Wokół Łysej Góry” 1 561 198,28 7 836 148 19,92 

5 
„LGD Powiatu 
Opatowskiego” 

2 403 684,05 4 839 636 49,67 

6 „Region Włoszczowski” 1 342 951,05 6 920 908 19,40 

7 „Razem na Rzecz Rozwoju” 266 931,92 1 710 188 15,61 

8 „Dorzecze Bobrzy” 1 579 735,12 6 637 404 23,80 

9 „Krzemienny Krąg” 1 501 903,55 8 216 000 18,28 

10 „Białe Ługi” 1 230 828,75 9 451 300 13,02 

11 „G5” 1 171 070,77 3 823 476 30,63 

12 „Nad Czarną i Pilicą” 714 204,07 4 367 632 16,35 

13 „Dorzecze Wisły” 2 168 261,61 4 511 000 48,07 

14 
„Sandomierskie 
Stowarzyszenie Rozwoju 
Regionalnego” 

2 338 012,31 7 323 544 31,92 

15 „Perły Czarnej Nidy” 1 238 276,60 4 082 504 30,33 

16 „Słoneczny Lider” 470 188,43 3 790 880,00 12,40 

17 
„Ziemia Jędrzejowska – 
GRYF” 

1 700 849,08 10 470 160 16,24 

18 
„Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Świętokrzyskiej” 

1 626 616,39 6 412 944 25,36 

Ogółem (średnia) 23 478 326,96 107 932 620 21,75 

Źródło: Zestawienia przekazane przez ŚBRR  

Jak wynika z tabeli 2 do dnia 31.03.2012 r. wnioskodawcy złożyli wnioski o wartości 

62 659 870,95 zł, co stanowiło 58,05%  wartość budżetu określonego w LSR na wszystkiego 

operacje w ramach działania 413. W wyniku oceny złożonych wniosków beneficjenci 

podpisali umowy i otrzymali pomoc finansową w wysokości 42 776 894,38 zł na realizację 
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operacji. Można więc śmiało powiedzieć, że te środki finansowe znajdowały się w użyciu. 

Sytuację tą przedstawia tabela 3. 

Tabela 4 informuje natomiast o wartości refundacji zrealizowanych projektów na terenie 

województwa, która wyniosła 42 776 894, 38 zł co stanowiło tylko 39,63 % wartość budżetu 

określonego w LSR  dla wszystkich rodzajów operacji w ramach działania 413. Jak widać z 

zestawienia na dzień 31.03.2013 r. pozostawało do dyspozycji jeszcze 65 155 725,62 zł. 

ZAKOŃ CZENIE 
W województwie świętokrzyskim funkcjonuje 18 LGD, których celem jest realizacja 

opracowanych wspólnie z mieszkańcami Lokalnych Strategii Rozwoju. Pracownicy LGD mają 

obowiązek informować lokalną społeczność o możliwości pozyskiwania środków z programu 

na realizację projektów wpisujących się w lokalną strategię rozwoju, oraz aktywizować 

i szkolić mieszkańców z zakresu korzystania z innych programów unijnych.  

Dotychczas, w ramach całej osi LEADER w województwie świętokrzyskim zawartych 

zostało łącznie 1456 umów z beneficjentami, na kwotę dofinansowania ponad 68 mln zł. 

Najwięcej zawartych umów dotyczy tzw. „małych projektów”, w których beneficjentami 

są przedstawiciele wszystkich trzech sektorów, tj. gospodarczego, społecznego i publicznego, 

w tym między innymi: osoby fizyczne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, oraz gminy 

i gminne jednostki organizacyjne. W ramach tej kategorii realizowane są bardzo różnorodne 

projekty, zarówno inwestycyjne, jak i tzw. „miękkie”. Charakterystyczna dla tych projektów 

jest niewielka kwota dofinansowania.  

Podsumowując półmetek realizacji programu LEADER 2007-2013 w województwie 

świętokrzyskim można śmiało stwierdzić, że środki na rozwój obszarów wiejskich 

wydatkowane poprzez Lokalne Grupy Działania to środki trafiające bezpośrednio do 

zainteresowanych i potrzebujących. Analiza LGD funkcjonujących w województwie 

świętokrzyskim pozwala wnioskować, iż tego typu organizacje są bardzo potrzebne, 

to organizacje otwarte na nowe wyzwania, stwarzające większe możliwości rozwoju obszarów 

wiejskich. Ludność chętnie angażuje się w nowe inicjatywy podejmowane przez te grupy 

a dowodem  tego są partnerzy z trzech sektorów nastawieni na współpracę na rzecz 

podniesienia jakości życia mieszkańców wsi.  
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oceny efektywności ich działalności oraz realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”, Collect Consulting S.A. oraz Invest & Consulting Group Sp. 
z o.o. Katowice 2012. 
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Grażyna Dyrda17 

 

DZIAŁANIA SAMORZ ĄDU TERYTORIALNEGO  
WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  – DETERMINANTĘ 

ROZWOJU LOKALNEGO 

 

Streszczenie  
W zmieniających się uwarunkowaniach cywilizacyjnych i konkurencyjnych przedsię-

biorczość stanowi istotny czynnik rozwoju lokalnego. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości 
to jeden z celów polityki samorządu terytorialnego. Realizacja tego celu wymaga stosowania 
różnorodnych narzędzi – budżetowych, inwestycyjnych oraz organizacyjnych a także 
wykorzystania środków funduszy unijnych. 

Celem opracowania jest wskazanie samorządowych instrumentów wsparcia rozwoju 
przedsiębiorczości oraz analiza praktycznych rozwiązań, stosowanych w tym zakresie przez 
władze lokalne. 

 
Słowa kluczowe: 
rozwój lokalny, przedsiębiorczość, samorząd terytorialny. 

 

LOCAL GOVERNMENT ACTIVITY 
SUPPORTING ENTREPRENEURSHIP – A DETERMINANT OF 

LOCAL DEVELOPMENT 

  

Abstract  
In the changing conditions of civilization and competitive conditioning entrepreneurship 

is an important factor in local development. Supporting local businesses is one of the objectives 
of local government policy. Realization of this goal requires the use of various tools – 
budgetary, investment and organizational as well as the use of EU funds. 

The aim of the study is to identify local government instruments supporting the 
development of entrepreneurship, and to analyse practical solutions used in the area by local 
authorities. 

 
Keywords:  
local development, entrepreneurship, local self-government. 

                                                      
17  Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. 
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WSTĘP  
Problemy rozwoju lokalnego można rozważać z punktu widzenia danego obszaru – 

społeczności i władz lokalnych oraz lokalnych podmiotów gospodarczych i innych instytucji, 

bądź w szerszej, ponadlokalnej perspektywie, w kontekście procesów rozwojowych regionu, 

państwa czy wspólnot międzypaństwowych18. Często wskazywanymi czynnikami rozwoju 

lokalnego i regionalnego są konkurencyjność i przedsiębiorczość a szczególną rolę w rozwoju 

przedsiębiorczości odgrywają władze samorządowe, odpowiednio kreujące i realizujące cele 

polityki lokalnej. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej przez jednostki 

samorządu terytorialnego obejmuje zróżnicowane spektrum działań. Władze samorządowe 

mogą stosować bezpośrednie instrumenty wsparcia i równocześnie kształtować środowisko 

sprzyjające wykorzystaniu postaw i zdolności przedsiębiorczych. Należałoby przy tym 

zauważyć, że świadoma kreacja środowiska przedsiębiorczości wymaga zainicjowania sieci 

działań innowacyjnych, przedsiębiorczych, administracyjnych, politycznych i obywatelskich19. 

Celem opracowania jest identyfikacja samorządowych instrumentów wspierania 

przedsiębiorczości w aspekcie polityki rozwoju lokalnego oraz analiza stosowania tych 

narzędzi w praktyce. Cel ten zrealizowano w oparciu o literaturę przedmiotu oraz 

opublikowane wyniki badań bezpośrednich. 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  JAKO CZYNNIK ROZWOJU 
LOKALNEGO 
Rozwój lokalny można zdefiniować jako proces rozwoju społeczno-gospodarczego danej 

jednostki terytorialnej, prowadzony z wykorzystaniem jej zasobów, przy udziale i uwzględnie-

niu potrzeb społeczności lokalnej20. Proces ten polega na mobilizacji i koordynacji własnych 

zasobów i energii a przynosi efekty w postaci zróżnicowania i wzbogacania działalności 

gospodarczej i społecznej21. Istotą rozwoju lokalnego jest współdziałanie lokalnych 

podmiotów przy realizacji wspólnej wizji przyszłości danej jednostki terytorialnej, co znajduje 

odzwierciedlenie w projektach gospodarczych, społecznych, kulturalnych i środowiskowych22. 
Rozwój lokalny stanowi wypadkową wartości uzyskiwanych przez lokalne podmioty 

gospodarcze, publiczne i społeczne oraz gospodarstwa domowe, tak w relacjach wewnę-
trznych, jak i poprzez oddziaływanie na instytucje i rynki zewnętrzne oraz przyciąganie 

                                                      
18  A. Sztando, Cele, priorytety i zadania w planowaniu strategicznym rozwoju regionalnego, [w:] 

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, A. Sztando, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu nr 243, Wrocław 2012, s. 14-15.  

19  S. Braczyk, Przedsiębiorczy samorząd i jego instrumenty, Wyd. AE, Katowice 2010, s. 90. 
20  A. Kożuch, Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego, [w:] Instrumenty zarządza-

nia rozwojem w przedsiębiorczych gminach, red. A. Kożuch, A. Noworól, ISP UJ, Kraków 2011, s. 9. 
21  A. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, 

Warszawa 2007, s. 80. 
22  J. Biniecki, B. Szczupak, Strategia rozwoju lokalnego,[w:] Zarządzanie strategiczne rozwojem 

regionalnym i lokalnym, red. A. Klasik, F. Kuźnik, Wyd. AE, Katowice 2001, s. 61. 
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nowych partnerów, przy czym istotne jest zachowanie spójności różnych czynników 
rozwojowych23. Oznacza to, że rozwój lokalny wymaga zharmonizowanych i systematycznych 
działań lokalnej władzy, lokalnej społeczności oraz innych lokalnych podmiotów, działań 
zmierzających do kreacji i poprawy walorów użytkowych gminy oraz warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej a także do utrzymania ładu przestrzennego i ekologicznego24. 
Zrównoważony rozwój lokalny uwarunkowany jest utrzymaniem współzależności 
i integralności podsystemów – gospodarczego, społecznego i przyrodniczego, co wyraża się 
w sposobie użytkowania i zagospodarowania przestrzeni geograficznej25. 

Rozwój lokalny bywa utożsamiany z rozwojem regionalnym, przy czym należy mieć na 
uwadze fakt, że pojęcie to dotyczy mniejszych jednostek terytorialnych, czyli gmin, miast 
i powiatów, podczas gdy o rozwoju regionalnym mówi się najczęściej w odniesieniu do 
województw26. Tym niemniej, problemy rozwoju lokalnego winny znajdować odzwiercie-
dlenie w strategiach regionalnych, co wymagałoby wypracowania skutecznych mechanizmów 
konsolidacji działań samorządów regionalnych i lokalnych27. 

Wśród czynników rozwoju lokalnego i regionalnego, szczególnie często przywoływane 
są konkurencyjność, innowacyjność i przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość, rozumiana jako 
efekt współdziałania sektorów: prywatnego, publicznego i obywatelskiego, oznacza powstawa-
nie nowej działalności gospodarczej, co w kontekście rozwoju lokalnego prowadzi do kreacji 
nowych wartości ekonomicznych i tworzenia nowych miejsc pracy28. Rozwinięta kultura 
przedsiębiorczości determinuje rozwój lokalny i regionalny, ponieważ wyzwala zdolności 
wychwytywania i wykorzystywania okazji wynikających z rozpoznania mocnych stron oraz 
atutów danego terytorium29. Rozwój przedsiębiorczości lokalnej postrzegany jest poprzez:30  

• wzrost liczby oraz zwiększenie wartości i rentowności funkcjonujących podmiotów 
gospodarczych, 

• poszerzenie zakresu działalności, zwiększenie zatrudnienia, poprawę pozycji 
konkurencyjnej przedsiębiorstw, 

• rozwój instytucji otoczenia biznesu, 
• poszerzenie struktury funkcjonalnej lokalnej gospodarki, 
• wzrost skłonności mieszkańców do podejmowania działalności gospodarczej.  

 

                                                      
23  S. Braczyk, Przedsiębiorczy…, op. cit., s. 56. 
24  R. Brol, Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, 

R. Obrębalski (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 785, Wrocław 1998, s. 12-13. 
25  Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 14. 
26  W. Kosiedowski (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Wyd. Dom 

Organizatora, Toruń 2005, s. 20. 
27  A. Trzecielińska-Polus, B. Curyło, Polityka regionalna jako determinanta polityki lokalnej, [w:]  Polityka 

lokalna – właściwości, determinanty, podmioty, red. E. Ganowicz, L. Rubisz, Wyd. Adam Marszałek, 
Toruń 2008, s. 217. 

28  A. Klasik, Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Podstawy teoretyczne i metodo-
logiczne, [w:] Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej, 
red. A. Klasik, Wyd. AE, Katowice 2006, s. 18, 41. 

29  Tamże, s. 14. 
30  A. Sztando, Cele, priorytety…, op. cit., s. 19. 
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Rozwojowi lokalnemu, stymulowanemu poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości, 

sprzyja realizacja zadań samorządu gminnego w zakresie wspierania powstających 

i działających przedsiębiorstw, pozyskiwania nowych inwestorów, podnoszenia jakości 

lokalnych zasobów pracy, rewitalizacji środowiska naturalnego, społecznego, kulturowego 

i gospodarczego oraz tworzenia warunków współpracy między sektorami: publicznym, 

społecznym i prywatnym31. 

SAMORZĄDOWE INSTRUMENTY STYMULOWANIA 
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ W ŚWIETLE 
WYNIKÓW BADA Ń BEZPOŚREDNICH 
Zakres zadań i kompetencji samorządu terytorialnego implikuje wielokierunkowe możliwości 

wspierania lokalnej przedsiębiorczości, przybierając postać takich działań, jak:32 
• kształtowanie warunków rozwoju przedsiębiorstw poprzez zmiany w infrastrukturze 

i otoczeniu biznesu, wzmacnianie czynników lokalizacyjnych, 
• wdrażanie innowacyjnych projektów partnerskich oraz przedsięwzięć rozwijających 

partycypację obywatelską, 
• tworzenie infrastrukturalnych i funkcjonalnych podstaw lokalnej kreatywności 

i innowacyjności, 
• „odszczepianie” i przekształcanie działalności gminnych w zakresie świadczenia 

usług społecznych w przedsiębiorstwa prywatne, 
• przyciąganie prywatnych przedsiębiorstw do wykonywania zadań publicznych na 

zasadzie konkurencyjnych kontraktów, 
• rozwijanie kultury przedsiębiorczości. 

Udzielane przez samorząd terytorialny wsparcie lokalnej przedsiębiorczości przyjmuje 

w praktyce różne formy, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach badań bezpośrednich, 

prowadzonych przez różne instytucje zainteresowane tą problematyką. W niniejszym 

opracowaniu analizie poddano opublikowane w raporcie33 wyniki badań ankietowych, 

prowadzonych w 2013 roku wśród jednostek samorządu terytorialnego przez Biuro Analiz 

Sejmowych34.  

Problematyka przytaczanych badań dotyczyła, między innymi, identyfikacji szczegóło-

wych celów wsparcia przedsiębiorczości przez lokalne władze samorządowe (tabela 1). 

                                                      
31  G. Ślusarz, Rozwój lokalny i regionalny w aspekcie procesów integracyjnych, [w:] Rozwój lokalny 

w aspekcie procesów integracyjnych z Unią Europejską, red. A. Czudec, G. Ślusarz, Uniwersytet Rzeszow-
ski, Rzeszów-Brzozów 2000, s. 44. 

32  S. Braczyk, Przedsiębiorczy…, op. cit., s. 82. 
33  G. Gołębiowski, M. Korolewska (red.), Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przez jednostki samorządu 

terytorialnego w Polsce. Raport z badań, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013. 
34  W badaniu BAS, którego zakres czasowy obejmował lata 2007-2012, uczestniczyło 1426 JST, w tym: 152 

gminy miejskie, 747 gmin wiejskich, 326 gmin miejsko-wiejskich, 146 powiatów i 55 miast na prawach 
powiatu. W niniejszym opracowaniu uwzględniono tylko wybrane zagadnienia badawcze i ograniczono się 
do wykorzystania danych statystycznych dotyczących gmin i miast na prawach powiatu (zrezygnowano 
z uwzględnienia powiatów z uwagi na możliwość powtórzeń niektórych danych).  
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Tab. 1. Cele wspierania lokalnej przedsiębiorczości przez JST 
Główny cel wsparcia Udział% JST 

Wzmocnienie lokalnych przedsiębiorców  24,0 
Rozwój infrastruktury 21,2 
Pozyskiwanie i wsparcie inwestorów 10,4 
Aktywizacja rynku pracy 8,7 
Rozwój gospodarczy regionu 8,1 
Rozwój turystyki 6,8 
Aktywizacja mieszkańców 6,1 
Rozwój rolnictwa 3,1 
Wykorzystanie potencjału regionu 2,8 
Rozwój przemysłu 2,2 
Inne cele 6,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości…, op. cit.  

Najczęściej wskazywanym (przez prawie 1/4 JST) celem działań samorządowych było 

umocnienie lokalnych przedsiębiorców a tym samym stymulowanie wzrostu gospodarczego. 

Niewiele mniejsza liczba jednostek samorządu terytorialnego (ponad 1/5 ankietowanych) 

ukierunkowana była na rozwój infrastruktury technicznej, czyli stworzenie korzystniejszych 

warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Co dziesiąta JST, jako główny cel działań, 

deklarowała pozyskanie nowych inwestorów. Mniej istotnymi celami udzielanego wsparcia 

okazały się: aktywizacja rynku pracy i rozwój gospodarczy regionu (około 8-9% wskazań) 

oraz rozwój turystyki i aktywizacja mieszkańców (około 6-7% wskazań). Relatywnie 

najmniejsza liczba JST (około 2-3%) zadeklarowała jako główny cel działań rozwój rolnictwa 

i przemysłu oraz wykorzystanie potencjału regionu. 

Stosowane przez samorząd terytorialny sposoby wsparcia lokalnej przedsiębiorczości 

mogą mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Najczęściej wykorzystywane są instrumenty 

budżetowe, czyli ulgi, umorzenia, zwolnienia oraz stawki podatku od nieruchomości (tabela 2). 

Tab. 2. Budżetowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości lokalnej w latach 2007-2012 

Instrumenty wspierające 
lokalną przedsiębiorczość 

JST deklarujące wsparcie 

ogółem 
Gminy  Miasta na 

prawach 
powiatu wiejskie 

miejsko-
wiejskie 

miejskie 

Udział% w ogólnej liczbie badanych JST 
Prowadzenie stabilnej 
polityki podatkowej 

63,8 63,7 63,5 62,5 76,4 

Stawki podatku od 
nieruchomości poniżej 
maksymalnych 

96,0 96,1 97,9 93,5 89,3 

Ulgi, umorzenia, zwolnienia 
w podatku od 
nieruchomości 

83,5 76,7 92,3 92,8 98,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości…, op. cit. 
 

Analizując instrumenty fiskalne, będące w gestii jednostek samorządowych, można 

stwierdzić, że większość badanych JST (około 2/3) stara się prowadzić stabilną politykę 

podatkową a niemal wszystkie ustalają wysokość stawek podatku od nieruchomości na 
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poziomie niższym od maksymalnego, wykorzystując równocześnie możliwość stosowania ulg, 

umorzeń i zwolnień w tym podatku. Należy przy tym zauważyć niewielkie zróżnicowanie 

popularności tych form wsparcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami JST – miasta na 

prawach powiatu najczęściej stosują ulgi, umorzenia i zwolnienia a gminy wiejskie oraz 

miejsko-wiejskie niższe stawki podatku od nieruchomości. 

Pośrednią formą wspierania rozwoju przedsiębiorczości są inwestycje samorządowe, 

poprawiające warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miast i gmin (tabela 3). 

Tab. 3. Inwestycje wspierające lokalną przedsiębiorczość w latach 2007-2012 

 
 

Inwestycje 
 w infrastrukturę: 

JST realizujące inwestycje 

 
ogółem 

Gminy  Miasta na 
prawach 
powiatu wiejskie 

miejsko-
wiejskie 

miejskie 

Udział% w ogólnej liczbie badanych JST 

- komunalną 63,6 78,0 72,4 43,9 28,3 

- komunikacyjną 76,6 73,5 77,4 77,7 94,3 

- społeczną 12,8 13,7 9,0 8,6 7,5 

- sportu, rekreacji, turystyki 
i kultury 

21,0 21,7 20,3 25,2 34,0 

- innego rodzaju 26,7 14,9 36,9 50,4 77,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości…, op. cit.  
 

W analizowanym okresie lat 2007-2012 samorządy lokalne koncentrowały się na 

inwestycjach infrastrukturalnych, przy czym we wszystkich kategoriach JST dominowały 

inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną (w blisko 80% gmin i ponad 90% miast na 

prawach powiatu). Równocześnie, około 3/4 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich inwestowało 

w rozwój infrastruktury komunalnej, podczas gdy ten rodzaj inwestycji realizowało znacznie 

mniej gmin miejskich (blisko 44%) i miast na prawach powiatu (nieco ponad 28%).  

Samorządy lokalne podejmują również inicjatywy kształtujące środowisko 

przedsiębiorczości, przy czym zauważalny jest znaczny stopień zróżnicowania deklarowanych 

działań w zależności od kategorii JST (tabela 4). 

Spośród badanych jednostek samorządowych, największą aktywność w kreowaniu 

środowiska przedsiębiorczości wykazywały miasta na prawach powiatu, deklarujące 

w zdecydowanej większości prowadzenie różnych form działań z tego zakresu, przy czym na 

szczególną uwagę zasługuje uczestnictwo w powoływaniu instytucji otoczenia biznesu (prawie 

95% wskazań), promocja przedsięwzięć gospodarczych (80% wskazań) oraz współdziałanie 

w pozyskiwaniu inwestorów (ponad 78% wskazań).  

Stosunkowo duże zaangażowanie w ten rodzaj działań deklarują również gminy miejskie 

(około 30-40% wskazań), natomiast gminy wiejskie charakteryzuje brak większej aktywności 

w realizacji procesu kształtowania środowiska przedsiębiorczości (około 10% wskazań), co 

jest w znacznym stopniu uzasadnione obiektywnymi ograniczeniami tej kategorii JST. 
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Tab. 4. Działania kształtujące środowisko przedsiębiorczości lokalnej w latach 2007-2012 

Zakres działań 

JST deklarujące wsparcie 

ogółem 
Gminy  Miasta na 

prawach 
powiatu wiejskie 

miejsko-
wiejskie 

miejskie 

Udział% w ogólnej liczbie badanych JST 
Lokalny program rozwoju 
przedsiębiorczości 

2,9 0,7 4,0 3,9 17,9 

Monitoring stanu lokalnej 
przedsiębiorczości 

11,6 6,7 10,4 16,5 60,0 

Uczestnictwo  
w powoływaniu instytucji 
otoczenia biznesu 

21,4 9,1 22,2 37,3 94,6 

Promocja przedsięwzięć 
gospodarczych 

21,1 9,1 23,0 37,5 80,0 

Współdziałanie 
 w zakresie pozyskiwania 
nowych inwestorów 

19,6 8,2 26,4 42,1 78,2 

Publikacje  
na temat zasad prowadzenia 
działalności gospodarczej 

24,7 17,0 26,7 34,2 76,4 

Akcje promujące rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 

25,3 17,3 23,0 28,5 65,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości…, op. cit. 

Uczestniczące w badaniu jednostki samorządowe deklarują stosowanie instrumentów 

bezpośredniego wsparcia lokalnych przedsiębiorców, ale analiza danych zawartych w tabeli 5 

pozwala zauważyć znaczny stopień zróżnicowania powszechności takich działań w zależności 

od kategorii JST. 

Tab. 5. Działania bezpośrednio wspierające lokalnych przedsiębiorców w latach 2007-2012 

Zakres działań 

JST deklarujące wsparcie 

ogółem 
Gminy  Miasta na 

prawach 
powiatu wiejskie 

miejsko-
wiejskie 

miejskie 

Udział% w ogólnej liczbie badanych JST 
Analiza potrzeb 
przedsiębiorców 

16,2 7,8 18,4 23,7 63,6 

Dotacje lub pożyczki na 
rozpoczęcie działalności 
gospodarczej 

12,2 2,0 2,8 5,3 65,5 

Doradztwo dla 
przedsiębiorców 

19,8 10,3 20,3 27,6 67,3 

Finansowanie warsztatów, 
szkoleń 

19,9 11,0 12,6 15,1 74,6 

Internetowa promocja 
lokalnych firm 

31,1 25,0 35,3 44,7 52,7 

Podnoszenie jakości obsługi 
administracyjnej 
przedsiębiorców 

52,5 50,1 53,4 63,8 78,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości…, op. cit. 

Najmocniej zaangażowane w różne formy bezpośredniego wsparcia przedsiębiorców są 

miasta na prawach powiatu (50-80% wskazań w zależności od rodzaju instrumentu wsparcia), 
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co jest zrozumiałe ze względu na największe możliwości instytucjonalne i organizacyjne tej 

kategorii JST. Znacząco mniejszy jest udział gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich, 

realizujących takie formy wsparcia dla przedsiębiorców, a stosunkowo najmniej liczne okazały 

się działania pomocowe gmin wiejskich. Należałoby równocześnie zauważyć, że ponad 

połowa uczestniczących w badaniu jednostek samorządowych zadeklarowała podnoszenie 

jakości obsługi administracyjnej przedsiębiorców.  

Jednostki samorządowe, realizując swoje zadania w zakresie wspierania 

przedsiębiorczości, korzystają w znacznym stopniu z dofinansowania środkami funduszy 

unijnych (tabela 6). 
Tab. 6. Współfinansowanie ze środków unijnych działań wspierających lokalną 

przedsiębiorczość w latach 2007-2012 

Wyszczególnienie  

Kategoria JST  

ogółem 
Gminy  Miasta na 

prawach 
powiatu wiejskie 

miejsko-
wiejskie 

miejskie 

Udział% JST 
wykorzystujących środki 
unijne 

98,8 98,5 99,3 98,1 100,0 

Przeznaczenie środków 
unijnych w%: 
- inwestycje  
w zakresie infrastruktury 
technicznej 
- poprawa aktywności 
zawodowej  
lub zdolności adaptacyjnych 
pracowników 
i przedsiębiorców  

 
89,8 

 
 
 

49,2 

 
88,7 

 
 
 

43,3 

 
92,9 

 
 
 

43,2 

 
86,1 

 
 
 

52,3 

 
98,2 

 
 
 

89,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości…, op. cit. 
 

Prawie wszystkie badane jednostki samorządowe korzystały w latach 2007-2012 ze 

środków funduszy unijnych, przeznaczając je głównie na finansowanie inwestycji w zakresie 

infrastruktury technicznej. Znaczący był również udział miast na prawach powiatu (prawie 

90%) oraz gmin (około połowy badanych jednostek), które realizowały programy aktywizacji 

rynku pracy i poprawy zdolności adaptacyjnej przedsiębiorców, kształtując w ten sposób 

lokalne środowisko przedsiębiorczości.  

PODSUMOWANIE 
Rozwój aktywności przedsiębiorczej stanowi istotny warunek trwałego rozwoju lokalnego. 

Realizując swoje zadania, władze samorządowe podejmują działania wspierające lokalną 

przedsiębiorczość, wykorzystując zróżnicowane instrumenty pomocowe, przy czym zakres 

tych działań wydaje się być wciąż niewystarczający, co uwarunkowane jest nie tylko 

ograniczeniami finansowymi, ale również słabo rozwiniętą kulturą przedsiębiorczości. 

Dotyczy to przede wszystkim gmin wiejskich, które relatywnie rzadko podejmują inicjatywy 
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zmierzające do pozyskiwania nowych inwestorów, promocji przedsięwzięć gospodarczych, 

czy też rozwijania instytucji otoczenia biznesu.  

Równocześnie należy docenić zaangażowanie wszystkich kategorii jednostek 

samorządowych w pozyskiwanie środków unijnych dla współfinansowania inwestycji 

infrastrukturalnych, co znacząco wpływa na poprawę warunków rozwijania lokalnej 

przedsiębiorczości. 

Reasumując, można stwierdzić, że kształtowaniu środowiska przedsiębiorczości 

sprzyjałaby ściślejsza współpraca sąsiadujących jednostek samorządowych przy 

opracowywaniu oraz wdrażaniu regionalnych i lokalnych strategii rozwoju społeczno-

gospodarczego, jak również większe zaangażowanie regionalnych władz samorządowych 

w koordynację działań samorządów lokalnych. 
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Marek Smoleń 1 
 

KREOWANIE ROZWOJU INNOWACJI W WARUNKACH 
GOSPODARCZYCH WSPÓŁZALE ŻNOŚCI 

 
 

Streszczenie  
W opracowaniu przedstawiono istotę i znaczenie innowacji w obecnych warunkach 

ekonomicznych. Są to uwarunkowania które wywołują potrzebę zasadniczych zmian 
w dotychczasowym sposobie funkcjonowania organizacji. Ukazano też proces kreowania 
nowych rozwiązań organizacyjnych i zarządczych w zakresie budowania rozwiązań 
innowacyjnych i ich wpływu na procesy rozwoju organizacji oraz otoczenia gospodarczego. 
Ponadto przedstawiono czynniki terminujące oraz ograniczające budowanie wartości 
innowacyjnych w bieżącym działaniu gospodarczym.  

 
Słowa kluczowe:  
innowacje, przedsiębiorstwo, rozwój, gospodarka, przedsiębiorczość. 

 

CREATING THE DEVELOPMENT OF INNOVATION IN 
CONDITIONS OF ECONOMIC INTERDEPENDENCE 

 
Abstract 
The paper presents the essence and importance of innovation in the current economic 

conditions. These are the determinants which trigger the need for fundamental changes in the 
current way of organization functioning. The article shows the process of creating new 
organizational and management solutions in building innovative solutions and their impact on 
the development processes of the organization and the business environment. It presents the 
factors terminating and limiting building innovation values in the current economic activity.  

 
Keywords: 
innovation, enterprise, development, economy, entrepreneurship. 
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1.  WPROWADZENIE 
W procesach innowacyjnych szczególna złożoność dotyczy zmiennych pośredniczących, czyli 
tych uwarunkowań, które jakościowo różnicują zjawisko innowacji w układzie bodziec-
reakcja. Sprawiają, że zachowania przedsiębiorstw pod wpływem oddziaływania na nie nawet 
tych samych bodźców istotnie różnicują się. Niewłaściwym w tym kontekście jest stosunkowo 
powszechne wśród praktyków zarządzania myśleniem, że rozwój innowacyjności wymaga 
jedynie zmiany bodźców, przez co rozumie się potrzebę intensyfikacji wsparcia ze strony 
państwa lub zmianę warunków rynkowych na bardziej sprzyjające innowacjom. Tak naprawdę 
jednak postulowane zmiany (bardziej sprzyjające warunki dla innowacyjności) mają szansę nie 
odnieść pozytywnego efektu ze względu na znacznie bardziej złożony mechanizm, który 
ostatecznie decyduje o sposobie reakcji przedsiębiorstwa na zaistniałe bodźce przejawiającymi 
się innowacyjnymi lub standardowymi ich zachowaniami2. 

Przedsiębiorstwa mogą dysponować różnym potencjałem działalności innowacyjnej, 
czyli różnym zasobem możliwości i zdolności innowacyjnych oraz sprawności organizacji 
w tej dziedzinie3. Obecnie w obliczu natężenia konkurencji oraz nieprzewidywalności zmian 
otoczenia potrzebne jest ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań. Jak twierdzi H. Brdulak 
i T. Gołębiowski, sprawność innowacyjna podmiotów gospodarczych jest określana przez ich 
wewnętrzną zdolność i umiejętność wprowadzania innowacji, wybór właściwej strategii 
innowacji, sprawną organizację procesów innowacyjnych, umiejętność współpracy z przedsię-
biorstwami mikrootoczenia, a także przez liczne uwarunkowania wynikające z mezo- 
i makrootoczenia tych podmiotów4. Można więc stwierdzić, że tempo procesów 
innowacyjnych w przedsiębiorstwach jest wypadkową licznych uwarunkowań. 

Na poziomie organizacyjnym główną funkcję w zakresie stymulowania gotowości do 
innowacyjności pełni kultura organizacyjna będąca źródłem „twórczego klimatu" dla 
innowacji, kształtującego postawy pracowników wobec nich. Myślenie kreatywne polega na 
poszukiwaniu nowego twórczego rozwiązania bieżących zadań wobec których staje 
organizacja gospodarcza. Powinna ona być zorientowana na5: 

• tworzenie klimatu sprzyjającego zmianom, 
• pogłębianie wiedzy i umiejętności, 
• rozwijanie tolerancji dla ryzyka i niepewności, 
• umacnianie szacunku wobec postaw nonkonformistycznych, 
• budowanie atmosfery szacunku dla innowatorów. 

                                                      
2  J. Fryca, Stymulowanie rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach – uwarunkowania behawioralne. IX 

Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2013. 
3  W. Janasz, K. Kozioł-Nadolna, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011, s. 53. 
4  H. Brdulak, T. Gołębiowski, Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej, [w:] Wspólna 

Europa. Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, pod red. H. Brdulak, T. Gołębiowskiego, Difin, 
Warszawa 2003, s. 18 

5  A. Knap-Stefaniuk, Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw. Wydawnictwo Zarządzanie zmianami. 
Warszawa 2007 nr 6. 
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Największe znaczenie w przebiegu procesu innowacyjnego przypisuje się czynnikom 

typu „umieć", związanych z pewną zdolnością prowadzenia działalności innowacyjnej. 

Umiejętność szybkiego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu poprzez tworzenie 

i wdrażanie innowacji w poszczególnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa stały się 

wyzwaniem, któremu nie łatwo podołać. Niezbędne jest ciągłe uczenie się organizacji, 

tworzenie i wykorzystywanie wiedzy, traktowanej jako jedna z funkcji biznesowych. 

Głównym atutem współczesnego przedsiębiorstwa aspirującego do miana innowacyjnego, 

są więc kompetencje pracowników, szczególnie ich zdolności rozwojowe, zdolność uczenia 

się, kreatywność, a także zdolności prognozowania, reagowania i wytwarzania6. 

Celem opracowania jest analiza i prezentacja rozwoju innowacji w organizacjach 

gospodarczych w warunkach licznych, często nieprzewidywalnych relacji i współzależności.  

2.  KREOWANIE ROZWI ĄZAŃ INNOWACYJNYCH  
Działalność innowacyjna to szereg działań o charakterze naukowym (badawczym), 

technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem jest 

opracowanie i wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów7. 

Dzięki aktywności innowacyjnej podmiot realizujący jest w stanie utrzymać się na rynku 

i przezwyciężyć zagrożenie ze strony konkurencji. Przedsiębiorstwa które podejmują 

działalność innowacyjną, czynią to z myślą o osiągnięciu konkretnych efektów, ważnych 

z punktu widzenia realizowanej przez nie strategii działania rozwoju czy też przetrwania wśród 

stale atakującej konkurencji. Rezultaty prowadzonych poczynań innowacyjnych dotyczą 

zarówno produktów oferowanych przez dane przedsiębiorstwo czy też procesów.  

Tab. 1. Potencjalne efekty działalności innowacyjnej8 
Efekty dotyczące produktów Efekty dotyczące procesów Inne efekty 
zwiększenie asortymentu 
produktów 

zwiększenie (poprawa) elastyczności 
produkcji 

zmniejszenie szkodliwości dla 
środowiska oraz poprawa 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

otwarcie nowych rynków łub 
zwiększenie udziału na 
dotychczasowych rynkach 

zwiększenie zdolności 
produkcyjnych 

wypełnienie przepisów, norm lub 
standardów 

poprawa jakości produktów obniżka kosztów pracy (osobowych) 
na jednostkę 
obniżka materiałochłonności 
(zużycia materiałów) i 
energochłonności (zużycia energii) 
na jednostkę produktu 

Źródło: Prystrom J., Działalność innowacyjna a konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych,  
[w:] J. Czech-Rogosz (red.), Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących,  
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 240. 

                                                      
6  J. Baruk, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 170-171. 
7  K. Matusiak, Innowacje i transfer technologii. PARP Warszawa 2005. 
8  J. Prystrom, Działalność innowacyjna a konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych, [w:] 

J. Czech-Rogosz (red.), Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 240. 
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Zasadniczym źródłem przewagi konkurencyjnej powinny być innowacje. 

Konkurencyjność jest cechą relatywną tzn. konkretną cechą systemu gospodarczego 

ujawniającą się w porównaniach z innymi gospodarkami9. Konkurencyjność nie jest celem 

samym w sobie. Jest raczej środkiem do podnoszenia poziomu życia społecznego. 

Ten społeczny charakter dobrze odzwierciedla definicja OECD, według której konkurencyj-

ność to zdolność firm, przemysłów, regionów, narodów lub ugrupowań ponadnarodowych 

do sprostania międzynarodowej konkurencji oraz do zapewnienia relatywnie wysokiego 

poziomu zatrudnienia na trwałych podstawach i relatywnie wysokiej stopy zwrotu 

od zastosowanych czynników produkcji10. 

Rola państwa nie polega na tym, aby bezpośrednio pobudzać innowacyjność publicznymi 

działaniami interwencyjnymi, lecz na tym, aby sprzyjać tworzeniu różnego rodzaju form 

partnerstwa, szczególnie w układzie przedsiębiorstwa – ośrodki badawczo-rozwojowe. 

Ma to zapewnić drożność przepływu krajowej myśli badawczo-rozwojowej do działalności 

gospodarczej. Chodzi o wpływanie na komplementarność poszczególnych społecznych 

(podmiotowych) ogniw procesu innowacyjnego, ich otwartość na współdziałanie i zdolność do 

jego praktycznego podjęcia, a podmioty uczestniczące w procesie innowacyjnym funkcjonują 

w taki sposób, który sprzyja ujawnianiu się kreatywności jednostek i ją pobudza.  

Inne uzasadnione działania wzmacniające generowanie kapitału wykorzystującego 

wiedzę odnoszą się do takich obszarów oddziaływania, jak dostęp do informacji, publiczne 

bazy danych, statystyka publiczna, dostępność podstawowej infrastruktury i oprogramowania 

dla korzystania z Internetu, działalność badawczo-rozwojowa instytucji oraz ośrodki 

kreatywności i wzornictwa. Biorąc pod uwagę te elementy, zasadne wydaje się stymulowanie 

również takich form współpracy, jak klastry, stowarzyszenia, specjalne strefy ekonomiczne czy 

obszary metropolitalne. 

Innowacje najczęściej generowane są w skupiskach – poprzez większą dostępność 

zasobów, mobilność czynnika ludzkiego, różnorodność interakcji, a dzięki temu wyższy 

poziom wzajemnego zaufania i partnerstwa11. 

Formułowanie i uprawianie strategii opartej na innowacjach jest odpowiedzią na 

niespotykaną wcześniej dynamikę zmian i turbulentność otoczenia. Poszczególne organizacje 

posiadając kompetencje w zakresie tworzenia innowacji zakładają, że będą w stanie 

odpowiedzieć na nowe wyzwania. Takie podejście znajduje swoje odzwierciedlenie także 

                                                      
9  W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność. Wydawnictwo Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005, 

s. 165; Kołodziejczyk D., Pawłowska M., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw po wejściu do UE, 
Wyniki badania ankietowego, Materiały i Studia zeszyt nr 206, Warszawa 2006, s. 10. 

10  Z. Wysokińska, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Zagadnienia teoretyczne. Wnioski dla 
Polski. [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w warunkach integracji z UE i globalizacji, red. 
J. Staszewski, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2004, s. 256. 

11  J. Hausner, red. Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Kraków 2013 
Raport prezentowano podczas IV Kongresu Innowacyjnej Gospodarki, którego organizatorem była 
Krajowa Izba Gospodarcza 
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w koncepcji Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW), a innowacja jest jednym ze sposobów 

przejawiania się wiedzy. System innowacji zaś jednym z filarów GOW. Znaczenie innowacji 

wynika z faktu, iż są podstawowym narzędziem przedsiębiorczości. Innowacyjność czyli 

skłonność i zdolność do tworzenia nowych i doskonalenia istniejących produktów, nowych 

technologii i organizacji oraz systemów zarządzania i motywacji jest nieodłączną cechą GOW12. 

Innowacyjność jest procesem, którego produktem jest innowacja. Firmy i gospodarki 

narodowe chcąc być innowacyjne muszą być zdolne do tworzenia czegoś nowego oraz do 

tworzenia środowiska zdolnego do komercjalizacji nowości oraz ich wdrażania. 

Brak jednej powszechnie akceptowanej definicji pojęcia innowacji utrudnia prowadzenie 

badań porównawczych13. Kontrowersje może budzić odmienne postrzeganie atrybutu nowości, 

który charakterystyczny jest dla większości definicji tego pojęcia. Niezależnie od tego, czy coś 

jest nowe w skali świata, gospodarki narodowej czy tylko w skali danego przedsiębiorstwa 

może wpływać na konkurencyjność. Podobnie nie wiadomo kiedy produkt procesu twórczego 

(pomysł, ideą wynalazek, wyniki badań, wiedzą itd.) staje się innowacją. W przekonaniu 

J. Schumpetera uważanego za prekursora teorii innowacji, dopiero wówczas kiedy produkt 

twórczy będzie wdrożony. Innowację definiuje on bowiem jako „nieciągłe przeprowadzenie 

nowych kombinacji następujących przypadkach: wprowadzenia nowego towaru czy nowej 

metody produkcji, otwarcia nowego rynku, zdobycia nowego źródła surowców14.  

Z pojęciem innowacja wiąże się więcej nierozwiązanych problemów jak: różnica między 

innowacją a zmianą, relacji między innowacją a postępem technicznym, efekty procesu 

innowacyjnego, wymiar etyczny innowacji, czy też wielkość zmiany, którą można nazwać 

innowacją. Jednak coraz częściej innowacja rozumiana jest szeroko, jako pojęcie bardziej 

ekonomiczne lub społeczne niż techniczne. W przypadku analizy rankingów nie sposób 

uniknąć wartościowania i utożsamiania innowacji ze zmianą na lepsze, przyjmując, że jest 

zjawiskiem korzystnym dla rozwoju gospodarczego. Nie można wykluczyć sytuacji, w której 

innowacje mogą powodować także negatywne skutki w postaci tzw. efektów niezamierzonych.  

Ponadto nie można przewidzieć wszystkich konsekwencji związanych z wprowadzeniem 

nowego produktu czy otwarciem nowego rynku. Dla przykładu twórcy szczepionek nie 

przewidzieli, że wynikiem ich działalności poza wydłużeniem życia może być powstanie wielu 

problemów, co wymaga nowych odkryć i tworzy pole dla kolejnych innowacji. Ponadto jeżeli 

innowacje pojawiają się w określonym systemie gospodarczym istotne znaczenie mają 

wartości i normy prawne, które stanowią pewne bariery blokujące powstawanie negatywnych 

efektów. Jeżeli mimo to takie ujemne skutki powstają oznacza to słabość sytemu. Negatywne 

                                                      
12  S. Marciniak, Innowacje i rozwój gospodarczy, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 12.  
13  J. Baruk, Innowacje instrumentem zarządzania przedsiębiorstwem w: Przedsiębiorczość i innowacyjność, 

Wyzwania współczesności, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1116, Wrocław, 2006, s. 20. 
14  J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN Warszawa, 1960, s. 104. 
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skutki postępu technicznego związane np. ze zniszczeniem środowiska naturalnego mogą być 

poprzez kolejne innowacje neutralizowane. Trudno jest przewidzieć pełne skutki innowacji, 

a zatem i koszty, lecz koszty ich zaniechania mogą być wyższe niż ich wprowadzenie. Mając 

powyższe na uwadze częściej postuluje się zrównoważony wzrost niż zaniechanie innowacji. 

Przyjmuje się więc założenie, że nowa idea – pomysł – tylko wtedy przechodzi etap komercja-

lizacji, gdy jest użyteczna, co z reguły ma znaczenie pozytywne, przynajmniej dla pewnej grupy 

w pewnym czasie. Tak buduje się przewagę konkurencyjną, a ta to nie tylko miejsce w rankingu, 

ale także podstawa sukcesu w rywalizacji o bezpośrednie inwestycje zagraniczne15. 

We współczesnej gospodarce nie jest możliwe osiąganie zysków wyższych niż przeciętne 

w branży, ani utrzymanie trwałej pozycji lidera na rynku bez zdolności do kreowania 

innowacji. Jest to niewątpliwe coraz ważniejszy czynnik warunkujący długookresowe 

powodzenie ekonomiczne przedsiębiorstw. 

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

podmiotach. Można wyróżnić role wewnętrzne i zewnętrzne16. Pierwsze z nich wiążą się z: 
• zapewnieniem wewnętrznej elastyczności funkcjonowania w zmiennych warunkach 

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

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

 

Tym samym umożliwiają one lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa i zapewniają 

lepszą pozycję na rynku. Wśród nich należy więc wymienić: 
• kreowanie i adaptację nowych wartości, 
• tworzenie i wykorzystywanie okazji rynkowych, 
• kreowanie warunków dla funkcjonowania innych uczestników rynku, 
• adaptację do warunków rynkowych kreowanych przez inne podmioty, kształtowanie 

silnej pozycji rynkowej. 
 

Można stwierdzić, że dla współczesnego przedsiębiorstwa najważniejsza funkcja innowacji 

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

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

3.  INNOWACJE JAKO STYMULATOR WZROSTU I ROZWOJU  
Schumpeterowska interpretacja znaczenia innowacji została zaadoptowana przez 

Romera17. Prezentuje on wzrost gospodarczy jako funkcję kapitału finansowego, pracy, 

kapitału ludzkiego i rozwoju technologicznego. Model ten kładzie duży nacisk na rolę kapitału 

                                                      
15  W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo UW, Warszawa, 2005, s. 218.  
16  W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo 

przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. POLTEXT Warszawa 2010, s. 116. 
17  P. Romer, Endogenous Technological Change, „Journal of Political Economy” 1990, nr 5. 
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ludzkiego jako czynnika zróżnicowanych zdolności gospodarek do wykorzystywania 

stworzonych technologii. Słaby rozwój kapitału ludzkiego stanowi wyjaśnienie ograniczonego 

rozwoju gospodarczego niektórych krajów, nie potrafiących wykorzystać dostępnych 

technologii. Powyższy trend jest obecnie bardzo mocno rozwijany w naukach ekonomicznych. 

Wiele prowadzonych badań dotyczy wpływu rozwoju kapitału ludzkiego na wzrost 

gospodarczy oraz powstawanie innowacji18. 

Ponadto, w literaturze eksponuje się konieczność zastąpienia koncepcji homo 

oeconomicus wizją homo sapiens, a więc uwzględnienie w procesach gospodarczych 

człowieka jako głównego podmiotu i głównej siły sprawczej wszelkich przedsięwzięć 

ekonomicznych. W procesach gospodarczych rola człowieka jest nieadekwatnie opisana. 

W analizach teoretycznych pomijano duchowe, etyczne, kulturowe aspekty życia oraz 

wzajemne powiązania miedzy ludźmi. Obecnie formułuje się takie zarzuty jak19: 
• założenie o racjonalnym, opartym na pełnej informacji zachowaniu optymalizującym 

podmiotów jest traktowane jako dogmat a nie faktyczne odzwierciedlenie zachowań 
mikro podmiotów, gdyż nie jest prawdą, że nie popełniają one systematycznych 
błędów, 

• cykl koniunkturalny rozumiany jako okresowe powtarzanie się zjawisk i procesów 
ekonomicznych jest mitem nie znajdującym żadnego potwierdzenia w realnych 
faktach, 

• teorii ekonomii nie udało się przewidzieć – mimo wykorzystywania bardzo 
wysublimowanych modeli matematycznych – ani jednego kryzysu gospodarczego, 

• podstawowe modele równowagi makroekonomicznej zaproponowane przez 
ekonomię neoklasyczną nie wyjaśniają realnych procesów ekonomicznych (są mało 
przydatne w polityce makroekonomicznej), 

• nie potrafimy poprawnie wyodrębnić wszystkich czynników wzrostu gospodarczego 
(z wielu badań wynika, że szczęście lub miłość czy wiara odgrywa równie istotna rolę 
jak zastosowana polityka gospodarcza), 

• modele dedukcyjne oraz podobne przedstawiają uproszczony obraz gospodarki, nie są 
one ponadto weryfikowalne statystycznie. 

 

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

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

produkcyjności dla danego kraju w analizowanym okresie jest odwrotnie proporcjonalne do 

poziomu produkcyjności na początku okresu. Powodem tego zjawiska może być 

międzynarodowy przepływ kapitału i technologii z krajów o wysokiej średniej wydajności 

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

                                                      
18  A. Poszewiecki, Relacje pomiędzy innowacjami a wzrostem gospodarczym. (red.) P. Kulawczuk, E. Kwela [w:] 

Stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego – teoria i praktyka. Uniwersytet Gdański, Sopot 2008, s. 18.  
19  S. Lis, Kontrowersje wokół współczesnej teorii ekonomii. Zarys problemu, IX Kongres Ekonomistów, 

Warszawa 2013; A. Wojtyna, Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu, 
Ekonomista, Warszawa 2008. 
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zbieżności, w ramach którego kraje pozostające z tyłu rozwijałyby się szybciej niż kraje będące 

w czołówce. Sformułowana w ten sposób hipoteza „doganiania" nie różni się zbytnio od 

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

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

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

(doganiania) stoi w konflikcie z faktami empirycznymi. Hipoteza ta staje się bardziej 

przekonująca, gdy zastosuje się ją tylko dla ograniczonej liczby krajów w określonym okresie 

historycznym. Można to zilustrować w następujący sposób: jeżeli weźmie się pod uwagę okres 

po 1945 roku do początku lat dziewięćdziesiątych, USA stanowiłyby kraj przewodni, 

natomiast większość krajów uprzemysłowionych (a w późniejszej części tego okresu również 

nowe kraje uprzemysłowione) byłaby krajami nadrabiającymi wzrost, natomiast kraje 

o słabym stopniu rozwoju byłyby długookresowymi maruderami, którym nie udaje się 

wyrównać różnic. Interpretowana w ten sposób hipoteza nadrabiania wzrostu staje się bardziej 

zgodna z faktami empirycznymi20. 

Działalność innowacyjna determinuje potencjał gospodarczy oraz procesy wzrostu 

i rozwoju. Obrazuje to Europejska Tablica Wyników w dziedzinie Innowacji (European 

Innovation Scoreboard EIS) to publikowany co roku przez Komisję Europejską raport na temat 

innowacyjności Europy. EIS obejmuje 25 krajów UE, Bułgarię, Rumunię, Turcję, Islandię, 

Norwegię, Szwajcarię oraz USA i Japonię. Do obliczenia Summary Innovation Index (Łączny 

Indeks Innowacyjności) wykorzystuje się 26 wskaźników, ujętych w pięciu obszarach: 
• czynniki napędzające innowacyjność – mierzą warunki strukturalne niezbędne dla 

innowacyjności, 
• wytwarzanie wiedzy – to rezultat inwestycji w badania i rozwój, postrzegane jako 

kluczowy element GOW, 
• innowacyjność i przedsiębiorczość – szacuje wysiłki innowacyjne na poziomie indy-

widualnych przedsiębiorstw, 
• zastosowanie – odzwierciedla nakłady pracy i działalności w sferze biznesu oraz ich 

wartość dodaną w sektorach innowacji, 
• własność intelektualna21. 

 

Liderami Europy w zakresie innowacji są Szwecja, Szwajcaria i Finlandia. Jednocześnie 

są to jedyne europejskie kraje, które osiągnęły wyższy niż USA poziom indeksu SU Polska 

spośród 33 państw umieszczonych w rankingu plasuje się na 27 miejscu, z wartością łącznego 

wskaźnika innowacyjność innowacyjności dużo poniżej średniej europejskiej, a biorąc pod 

uwagę tylko kraje UE, na 21. 

                                                      
20  M. Abramovitz, Thinking about growth, Cambridge University Press, New York 1989. 
21  A. Macuga, P. Macuga, Konkurencyjność polskiej gospodarki przez pryzmat innowacyjności, LAMA 

Conference, Szczecin, [w:] Baza publikacji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania, Szczecin 2007. 
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Pewną niedoskonałością rankingu EIS jest to, że część parametrów w większym stopniu 

informuje o potencjale innowacyjnym, niż o efektach. Dobrym przykładem może być Japonia 

wypadająca wysoko w rankingu innowacyjności, pomimo trwającej tam od wielu lat stagnacji. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w dualnym charakterze tej gospodarki. 

Istnieje tam niewielka liczba sektorów tzw. eksportowych, osiągających nadzwyczajne wyniki 

i znacznie większa liczba sektorów o niskiej wydajności, obsługujących rynek krajowy. 

Raport na temat innowacyjności Europy wskazuje na znaczące różnice pomiędzy 

krajami. Wyróżnia się w nim cztery grupy państw. Pierwszą stanowią kraje wiodące, które 

ciągłe zwiększają swoją przewagę, czyli Finlandią Szwecja, Danią Niemcy wraz ze Szwajcarią 

Japonią i USA. Państwa będące w drugiej grupie wykazują przeciętne osiągnięcia jak np.: 

Austria, Belgią Holandią Irlandia. Natomiast nadrabiający zaległości to: Słowenia, Węgry, 

Czechy, Litwą Łotwą Maltą Cypr. Czwarta kategoria zawiera kraje oddalające się od 

czołowych państw i do tej grupy zalicza się między innymi Polskę, Estonię i Słowację. 

Niwelowanie różnic w zakresie innowacyjności nie jest szybkim ani łatwym procesem. 

Szacuje się, iż np.: Węgry czy Słowenia osiągną średni poziom krajów UE w 2015 roku, 

natomiast w przypadku Polski, czy Słowacji będzie to za 50 lat22. 

Polska najlepsze wyniki osiąga w obszarze innowacyjność i przedsiębiorczość 

(14 pozycja) oraz czynniki napędzające innowacyjność (18). Zdecydowanie najgorzej jest 

w obszarze własności intelektualnej (22) i wytwarzania wiedzy (22). Prawdopodobnie jest to 

symptom większego problemu, zgłaszanego od dawna przez środowiska twórcze, 

polegającego na niedostatecznej ochronie własności intelektualnej. Gdy własność intelektualna 

nie jest należycie chroniona funkcjonujące w gospodarce podmioty tracą motywację do 

działalności badawczo-rozwojowej, pozostawiając to w gestii państwa23.  

W Polsce zaledwie 1/3 nakładów na B+R jest finansowana przez sektor prywatny. 

Podkreślić należy, że nadal większość nakładów na sferę B+R pochodzi nie z gospodarki – jak 

w krajach wysoko rozwiniętych – lecz z funduszy publicznych (blisko 60%), a całość środków 

to zaledwie 0,74% PKB. Odsetek ten jest od dwóch do pięciu razy niższy niż u europejskich 

liderów – Niemiec, Szwecji, Danii, Finlandii.  

4.  DETERMINANTY WZROSTU INNOWACYJNOŚCI  
     W PRZEDSIĘBIORSTWACH I GOSPODARCE REGIONU  
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią niezwykle istotny element współczesnej gospodarki. 

Stwarzają one bowiem nowe miejsca pracy, a także dają szansę samo zatrudnienia. Ponadto, 

poprzez aktywizację procesów innowacyjnych i unowocześnianie struktury działowo-

gałęziowej, stymulują wzrost gospodarczy kraju. 

                                                      
22  European Innovation Scoreboard EIS, 2005, http://trendchart.cordis.lu/ 
23  R. Antczak, Znaczenie wartości niematerialnych w aspekcie wyzwań dla rozwoju społeczno-gospo-

darczego Polski, Wydawnictwo CASE Warszawa 2005, s. 218. 
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Proces kształtowania się i specyfika sektora MSP uzależniona jest głównie od 

osiągniętego poziomu rozwoju gospodarczego oraz ustroju społeczno-politycznego. Związane 

jest to z odmienną polityką promocji i wspierania tego sektora przez państwo, różną kulturą 

przedsiębiorczości, tradycjami, stosunkiem społeczeństwa do inicjowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej. W Polsce zmiany w sektorze MSP są związane przede wszystkim 

z procesem nadrabiania opóźnień rozwojowych w stosunku do rozwiniętych krajów Europy 

Zachodniej. Szybki rozwój tego sektora nastąpił jednak dopiero po roku 1989 r. – w okresie 

transformacji wolnorynkowej, kiedy w celu sprostania światowej konkurencji rozpoczęto 

procesy prywatyzacji. Drugim przełomowym czynnikiem kształtowania się sektora MSP 

w Polsce był fakt przystąpienia do Unii Europejskiej, kiedy pojawiła się możliwość korzystania 

z szeregu programów wsparcia finansowego, mającego na celu rozwój małej i średniej 

przedsiębiorczości, zwiększenie jej konkurencyjności, a przede wszystkim wzrost 

innowacyjności sektora.  

Po integracji europejskiej, blisko dekadę temu polska gospodarka charakteryzuje się 

relatywnie niskim poziomem innowacyjności. Istnieją w niej mechanizmy, które nie sprzyjają 

działalności innowacyjnej. Rozpiętość aktywności podmiotów gospodarczych w tym 

względzie, zależnie od ich wielkości, jest w Polsce bardzo duża. Innowacyjność małych firm 

w stosunku do innowacyjności średnich firm kształtuje się jak 1:6, a w porównaniu z dużymi 

jak 1:15. Wprawdzie w krajach UE małe firmy są także mniej innowacyjne, jednak stosunek 

innowacyjności firm małych i dużych kształtuje sie jak 1:2, co oznacza, że rozpiętość 

aktywności tych podmiotów jest znacznie mniejsza niż w Polsce24. 

Wraz z postępującą integracją i globalizacją, obserwuje się ciągły wzrost znaczenia 

regionów w kształtowaniu sytuacji społeczno-gospodarczej kraju poprzez uczestnictwo 

działających na ich terenie proinnowacyjnych podmiotów w badaniach naukowych. Zwłaszcza 

z uwagi na bliskość i zaufanie dla partnerów wywodzących się z danego regionu, znaczna 

część interakcji pomiędzy przedsiębiorstwami oraz między nimi a sferą B+R zachodzi właśnie 

na poziomie regionalnym. Dlatego też współcześnie bardzo ważne znaczenie ma zwłaszcza 

rozwój lokalny małych i średnich przedsiębiorstw, głównie ich chłonność a potencjał innowacji 

odgrywa strategiczną rolę. Kreatywne działania nauka i technika są szczególnie potrzebne, 

by w obecnych warunkach społeczno-gospodarczych móc współdziałać z dużymi jednostkami. 

Dla przykładu województwo podkarpackie, choć nie zalicza się do przodujących regionów 

w kraju, w coraz większym stopniu przyczynia się do zmiany wizerunku biednego obszaru 

ściany wschodniej w zmniejszaniu dystansu rozwojowego tego regionu. 

Wskaźnik MSP na 1000 ludności stanowi w województwie podkarpackim 65,9, przy 

średniej dla kraju wynoszącej 90,6. Pod względem przychodów ze sprzedaży produktów, 

                                                      
24  Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, 2006. 
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materiałów i towarów MSP, udziału sektora w zatrudnieniu i całkowitym eksporcie towarów 

i usług, województwo plasuje się na 10. miejscu.  

Z kolei pod względem udziału w imporcie oraz wielkości nakładów inwestycyjnych MSP 

Podkarpacie zajmuje 11 miejsce. Mimo iż udział sektora MSP w sprzedaży produktów 

i towarów w całej gospodarce województwa notuje dalszy przyrost, to jednak nadal kształtuje 

się on poniżej średniej krajowej25. 

Rozwój przedsiębiorstw w kierunku zwiększenia innowacyjności może odbywać się 

w drodze zwiększania wolumenu dotychczasowej produkcji, ulepszanie dotychczas 

produkowanych wyrobów, bądź poprzez wprowadzanie na rynek nowych wyrobów czy 

rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Działalność innowacyjna jest związana 

z działaniami naukowymi, technicznymi, organizacyjnymi i finansowymi, które prowadzą do 

wdrażania innowacji. Niektóre z tych działań same z siebie mają charakter innowacyjny, 

natomiast inne nie są nowością lecz są konieczne do wdrażania innowacji. Działalność o takim 

charakterze obejmuje także działalność badawczo-rozwojową (B+R).  

5.  OGRANICZENIA ROZWOJU DZIAŁA Ń INNOWACYJNYCH  
Bariery rozwoju innowacyjności mogą być pochodną zmian w otoczeniu, ale również są 

konsekwencją endogenicznych zasobów organizacji. Innowacyjny styl zarządzania organizacją 

sprawia, że uczestnicy procesu gospodarowania tworzą strukturę organizacyjną są świadomi 

potrzeby zmian innowacyjnych i kształtowania organizacyjnych zachowań.  

Teoria racjonalnych oczekiwań – jak się sądzi – zbankrutowała, należy zatem szukać 

nowych paradygmatów. Należy odrzucić koncepcje homo oeconomicus i przywrócić należne 

znaczenia i pozycje człowieka w procesie gospodarowania, ze wszystkimi ich wadami 

i zaletami. Poza wszystkimi teoriami, modelami jest człowiek – homo sapiens – który 

subiektywnie dokonuje ryzyka w procesie podejmowania decyzji, liczy się jego 

doświadczenie, talent, intuicja, inwencja. Teoria ekonomii musi przywrócić należną rolę 

i miejsce człowieka w procesach ekonomicznych26. Obecnie coraz większe znaczenie 

przypisuje się ekonomii behawioralnej stanowiącej połączenie psychologii, medycyny oraz 

ekonomii. Odrzuca ona paradygmat ekonomii neoklasycznej mówiącej, że podmioty 

gospodarcze są dobrze poinformowane, a ich preferencje uporządkowane i stabilne. 

Wykazano, że gospodarką w coraz większym stopniu rządzą emocje, wrażenia i „owcze pędy", 

a w coraz mniejszym stopniu tzw. przesłanki racjonalne, które liberałowie nazywają 

fundamentami i wykorzystują do swoich idealistycznych modeli funkcjonowania gospodarki.  

Ludzie są z reguły chciwi (co potwierdza obecny kryzys finansowy), impulsywni, 

krótkowzroczni, nieufni, zazdrośni itp. Zatem główna przyczyna wahań cyklicznych to zmiany 

                                                      
25  Raport o przedsiębiorstwach w 2012 roku – Bank PKO S.A. Źródło: www.pekao.com.pl/mis 
26  A. Frydman, Imperfect Knowledge Economic, Princeton University Press, Princeton, 2007 
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w psychice ludzi. Niedoskonałości rynku to w dużym stopniu objaw działania czynnika 

psychologicznego, który skłania nas do nieracjonalnych zachowań i nieracjonalnych decyzji 

rynkowych27. 

Według badań przeprowadzonych przez instytut CASE jednym z głównych powodów 

niskiego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki, która natrafiła na strukturalne 

ograniczenia swojego rozwoju są najwyższe koszty pracy w regionie Europy Centralnej oraz 

niska wydajność na zatrudnionego w porównaniu do krajów UE28. 

Największe bariery innowacyjności w latach 2007-2011 to zbyt wysokie koszty 

innowacji oraz niepewny popyt na innowacyjne produkty. Potencjał innowacyjny małych 

przedsiębiorstw jest większy od dużych – jednak nie udaje się go odpowiednio ukierunkować. 

Lepsze wsparcie dla innowacyjności pracowniczej występuje w regionach o relatywnie 

mniejszych nakładach na B+R. Wielu przedsiębiorców nadal nie docenia znaczenia rozwoju 

kapitału ludzkiego dla przyszłości ich firm; zasięg praktyki naruszania autorskich praw 

osobistych pracowników jest szeroki. Istnieje też negatywny wpływ zdolności absorpcyjnych 

na wzrost innowacyjności konkurencyjności przedsiębiorstw. Wyższy poziom zdolności 

absorpcyjnych pozwala na realizację bardziej proinnowacyjnych projektów. Przedsiębiorstwa 

o niskich zdolnościach absorpcyjnych nie potrafią wykorzystać wiedzy dostępnej w jedno-

stkach B+R, zaś dla firm o wysokich zdolnościach absorpcyjnych wiedza ta nie jest atrakcyjna. 

Udział inwestorów w B+R w ogólnej liczbie przedsiębiorstw giełdowych zmniejszał się 

w ostatnich latach w związku z dynamicznym przyrostem liczby spółek na rynku akcji 

NewConnect, które w większości nie prowadzą działalności badawczo-rozwojowej. 

Intensywność nakładów na B+R przedsiębiorstw giełdowych inwestujących w badania 

i rozwój pozostaje dalej na bardzo niskim poziomie przy rosnącej z roku na rok rentowności 

netto. Przedsiębiorstwa wprowadzają innowacje głównie w ramach najbliższego otoczenia i nie 

zawsze są świadome wartości płynących ze współpracy z jednostkami naukowymi. Podstawą 

innowacji w usługach jest uwzględnienie potrzeb klientów oraz wykorzystanie istniejących 

technologii do komunikacji z nimi i prowadzenia badań nad innowacyjnością przedsiębiorstw 

usługowych.  

W związku z niskim poziomem rozwoju struktur wiedzy i niedostosowaniem 

instrumentów pomocowych do istniejącej struktury i dynamiki sektora innowacyjnego w Unii 

Europejskiej potrzebne byłoby uruchomienie Europejskich Centrów Innowacji (ECI). 

Podstawowym zadaniem tych Centrów będzie budowa i rozwój sieciowych struktur wiedzy, 

wspieranie usług o wysokiej intensywności wiedzy, zasilanie i aktualizacja rejestrów (firm 

innowacyjnych, inwestorów w B+R, firm patentujących czy innowacyjnych produktów, 

                                                      
27  G.A. Akerlof, J.R. Schiller, Animal Spirits How Human Psychology Drivers The Economy and Why it 

Mathers for Global Capitalism, Princeton University Press. 
28  R. Antczak, Znaczenie wartości niematerialnych w aspekcie wyzwań dla rozwoju społeczno-gospodarczego 

Polski, Wydawnictwo CASE Warszawa 2005, s. 218. 
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upowszechnianie standardów i norm statystycznych związanych z innowacyjnością oraz 

takich, które służą podniesieniu wartości użytkowych technologii i produktów).  

Ważnym zadaniem ECI jest tworzenie kultury innowacyjnej, rozpoznawanie potrzeb 

i barier przedstawicieli sektora innowacyjnego, promocja przejawów i tradycji innowacyjnej, 

wspieranie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej, identyfikowanie możliwości 

efektów synergicznych przy realizacji projektów inwestycyjnych czy prowadzenie analiz 

prospektywnych i efektywnościowych. Znaczącym kierunkiem byłoby także powstawanie 

samodzielnych ECI tworzonych w ramach partnerstwa publiczno prywatnego29. 

6.  PODSUMOWANIE 
Zawartość merytoryczna niniejszego opracowania stanowi inspirację do wielowymiarowych 

badań i analiz prezentowanej problematyki, gdyż jest to dynamiczny obszar zagadnień 

wymagający kontynuacji rozważań, aktualizacji i budowania wywodów naukowych mających 

zastosowanie praktyczne.  

Podkreślić należy, ze innowacyjność procesów gospodarczych coraz częściej odnosi się 

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

wektory osiągnięć ekonomicznych organizacji. Organizacje innowacyjne to takie, które 

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

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

realizujących własne kreatywne rozwiązania, które pozwalają na skuteczne konkurowanie 

na rynku oraz systematyczne budowanie wzrostu wartości organizacji i gospodarki.  

Istotną rolę w koordynacji tych procesów pełnią kreatogenni menedżerowie motywujący 

współpracowników do wdrażania innowacji.  
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CENTRALNOŚĆ  MIAST WOJEWÓDZKICH W POLSCE  
W ZAKRESIE USŁUG FIRE W LATACH 2005-2012 

– IDENTYFIKACJA, POMIAR I OCENA 
 
 

Streszczenie  
Artykuł prezentuje zagadnienie usługowych funkcji w zakresie finansów, ubezpieczeń 

i obsługi rynku nieruchomości (FIRE) w miastach wojewódzkich w latach 2005-2012.  
W tym celu dokonano dwojakiej modyfikacji klasycznej formuły wskaźnika proponowanego 
przez W. Christallera, które pozwalają na dokonywanie dynamicznych analiz porównawczych 
poziomu centralności badanych miast odnośnie wyspecjalizowanych usług FIRE. Dziedziny te 
wykazują na ogół wzrost liczby i udziału pracujących. Uwidacznia się przy tym wzrost 
koncentracji firm wyspecjalizowanych w tych usługach w największych ośrodkach 
metropolitalnych. Rozwój bowiem usług FIRE staje się współcześnie istotnym czynnikiem 
wieloaspektowej metropolizacji przestrzeni kraju. 

 
Słowa kluczowe:  
miasto, funkcje centralne, siła ciążenia, integracja przestrzenna. 

 

THE CENTRALITY OF VOIVODSHIP CITIES  
IN POLAND IN THE SCOPE OF FIRE SERVICES  
IN THE YEARS 2005-2012 – IDENTIFICATION, 

MEASUREMENT AND EVALUATION  
 
Abstract  
The article presents the problem of service functions in finance, insurance, and real estate 

service (FIRE) in voivodship cities in 2005-2012. For this reason a twofold modification of the 
classic index formula proposed by W. Christaller has been done, which allows you to make 
dynamic comparative analyses of the centrality level of the studied cities regarding specialized 
FIRE services. These areas generally show an increase in the employees' number and share. 
An increase in the concentration of firms specializing in these services in major metropolitan 
centers is observed. Development of FIRE services is becoming nowadays an important factor 
of multifaceted metropolisation of the country space. 

 
Keywords:  
city, central functions, the force of gravity, spatial integration. 

                                                      
1  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 
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1.  WPROWADZENIE 
Podział terytorialny odgrywa wieloaspektowe znaczenie oraz wywiera, niejednokrotnie istotny, 

wpływ na przebieg procesów gospodarczych i społecznych. Począwszy od stycznia 1999 roku 

układ zasadniczego podziału terytorialnego kraju uległ zmianom. W miejsce bowiem 

49 jednostek terytorialnych szczebla wojewódzkiego utworzono 16 województw oraz 

restytuowano powiaty. Zmiany te sprawiły, iż 33 miasta pozbawione zostały funkcji 

stołecznych, choć w dwóch z nich (Gorzów Wielkopolski i Toruń) funkcje te częściowo 

utrzymano poprzez lokalizację siedzib urzędów marszałkowskich. W ślad za tym funkcje miast 

wojewódzkich pełni obecnie 18 ośrodków miejskich oddziałujących w zróżnicowanym 

zakresie na rozwój wielu dziedzin aktywności społecznej i gospodarczej w regionach  

ich administracyjnego ciążenia. Siłą sprawczą tego oddziaływania jest nie tylko koncentracja 

potencjału demograficznego i gospodarczego, lecz nade wszystko specyfika struktury 

funkcjonalnej miast wojewódzkich, w większości uznanych za metropolie2. W tej strukturze 

szczególne miejsce zajmują funkcje egzogeniczne określane jako metropolitalne. Funkcje 

te wyznaczają rangę tych miast w przestrzeni społeczno-ekonomicznej i często utożsamiane 

są z funkcjami regionotwórczymi i integrującymi metropolię z jej otoczeniem. 

2.  METODYKA BADANIA „CENTRALNOŚCI”  
     MIAST WOBEC OTOCZENIA 
Centralne funkcje miasta, zgodnie z teorią ośrodków centralnych, sformułowaną przez Waltera 

Christallera, polegają na wytwarzaniu lub świadczeniu określonych produktów (usług, dóbr, 

idei) przez pracujących w danym mieście oraz ich wykorzystywaniu w tzw. „regionie 

ciążenia”, także administracyjnego3. W kontekście tym w wielu definicjach (m.in. G. Schwarza 

i M. Sorre) ujawnia się termin „centralność” miasta4, którą rozumie się jako jego zdolność do 

„przyciągania kontaktów” w specyficznych dziedzinach społecznej i gospodarczej aktywności. 

Dziedziny te charakteryzują się bowiem niepowtarzalnością bądź niskim stopniem 

powtarzalności w przestrzeni. Ich lokalizacja i koncentracja właściwa jest tylko dla niektórych 

ośrodków miejskich (ośrodków centralnych)5. Jedną z tychże dziedzin są wyspecjalizowane 

                                                      
2  Por.: M. Obrębalski, Dynamiczna klasyfikacja metropolii w światowej sieci powiązań w zakresie usług dla 

biznesu, W: Studia Miejskie, tom 7, red. J. Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Opole 2012, s. 49 oraz 
D. Strahl., M. Obrębalski, Polaryzacja strukturalna wybranych ośrodków i obszarów metropolitalnych 
w Polsce, [w:] Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów, red. K. Szołek, 
Biblioteka Regionalistyki nr 2 (1/2002), s. 69-70. 

3  S. Korenik, A. Zakrzewska-Półtorak, Teorie rozwoju regionalnego – ujęcie dynamiczne, Uniwersytet 
Ekonomiczny, Wrocław 2011, s. 31-33. 

4  Por.: Analiza określająca wpływ zintegrowanego zarządzania obszarem metropolitalnym na region, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2010, s. 6. 

5  D. Strahl, M. Obrębalski, Pomiar centralnych funkcji wybranych miast Dolnego Śląska przy wykorzystaniu 
wskaźnika Waltera Christallera, W: Zarządzanie i Marketing nr 20, Prace Naukowe AE we Wrocławiu 
nr 934, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002, s. 206. 
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usługi w zakresie finansów, ubezpieczeń i obsługi rynku nieruchomości, czyli usługi tzw. FIRE 

(finance, insurance and real estate). 

Do identyfikacji i pomiaru poziomu funkcji centralnych miast W. Christaller 

zaproponował miarę o postaci: 

 

o

io
MiMci L

Z
LZW −=    (1) 

gdzie: 

Wci – wskaźnik centralności miasta w i-tej dziedzinie; 

ZiM – liczba pracujących w i-tej dziedzinie w danym mieście; 

LM – ogólna liczba ludności danego miasta; 

Zio – liczba pracujących w i-tej dziedzinie w regionie (województwie) ciążenia do danego miasta; 

Lo – liczba ludności zamieszkałej w regionie (województwie) ciążenia do danego miasta. 
 

Ogólna interpretacja tego wskaźnika pozwala określić liczbę pracujących w dziedzinach 

centralnych w danym mieście wykazujących swą aktywność wobec użytkowników zamieszka-

łych w regionie ciążenia. 

Wskaźnik ten, aczkolwiek posiada zadowalającą moc diagnostyczną i identyfikacyjną, 

ma jednak pewne ograniczenia, które nie pozwalają na wartościujące oceny w analizach 

porównawczych między miastami. Warto zatem zaproponować modyfikację tegoż wskaźnika, 

która usunie wspomnianą niedogodność i pozwoli na uzupełnienie wnioskowania co do 

zakresu i znaczenia centralnych funkcji ośrodków miejskich. Modyfikacja ta uwzględni dwie 

płaszczyzny6. Pierwsza – relatywizując wskaźnik W. Christallera do liczby ludności danego 

miasta pomoże określić jaka liczba pracujących w funkcjach centralnych sprawowanych 

wobec regionu ciążenia przypada na 1000 mieszkańców miasta. Taki wskaźnik określi więc 

jaki jest stopień centralności miasta, ze względu na określoną funkcję. Ten rodzaj pomiaru 

pozwala oddzielić, poprzez liczbę pracujących, aktywności o charakterze centralnym od 

działalności o charakterze lokalnym (charakterystycznych dla każdej jednostki osadniczej). 

Model W. Christallera jest oczywiście wyraźnym uproszczeniem rzeczywistości, ale właśnie 

w ocenie funkcji miast wciąż dobrym ich identyfikatorem jest liczba pracujących. Rozważania 

te prowadzą do następującego wzoru: 
 

1000⋅=
M

CiM
Ci L

W
W     (2) 

gdzie: 
M

CiW  – wskaźnik centralności miasta w i-tej dziedzinie skorygowany potencjałem demograficznym 

miasta; 

CiW  – wskaźnik centralności miasta centralności miasta w i-tej dziedzinie określony wzorem (1); 

ML  – ogólna liczba ludności danego miasta. 

                                                      
6  Tamże, s. 207-208. 
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Tak sformułowany wskaźnik pozwoli na wartościujące analizy porównawcze między 

miastami, podczas gdy wskaźnik w wersji klasycznej – określony wzorem (1) – daje absolutne 

wskazania poziomu centralności miasta w danej dziedzinie. 

Druga płaszczyzna modyfikacji wskaźnika W. Christallera relatywizuje jego klasyczną 

formułę do liczby ludności w regionie ciążenia danego miasta. Takie ujęcie pozwoli na 

identyfikację, pomiar i ocenę liczby pracujących w danym mieście w dziedzinach 

„centralnych”, a kierujących swą aktywność wobec każdego 1000 mieszkańców regionu 

ciążenia. Wówczas skorygowany wskaźnik W. Christallera ma postać: 

 

1000
0

⋅=
L

W
W CiR

Ci     (3) 

gdzie: 
R

CiW  – wskaźnik centralności miasta w i-tej dziedzinie skorygowany potencjałem demograficznym 

regionu ciążenia; 

CiW  – wskaźnik centralności miasta centralności miasta w i-tej dziedzinie określony wzorem (1); 

0L  – liczba ludności zamieszkałej w regionie ciążenia do danego miasta. 

 

Wskaźnik ten pozwala również na oceny wartościujące, dotyczące porównań poziomu 

centralności miast i siły ich oddziaływania na regiony ciążenia. 

Do badań centralności miast wojewódzkich w dziedzinach usług FIRE w latach 2005-

2012 przyjęto łącznie pracujących w firmach świadczących wyspecjalizowane usługi zaliczane 

do dwóch następujących sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD`2007): 

– sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 

– sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. 

Tak określony zakres badań pozwoli nie tylko na pomiar poziomu centralności miast 

w dziedzinach usług FIRE względem regionów ich administracyjnego ciążenia, ale i zmian w 

tym zakresie. 

3.  FUNKCJE CENTRALNE MIAST WOJEWÓDZKICH 
O znaczeniu miast – stolic poszczególnych województw kraju świadczy nie tylko koncentracja 

potencjału ludnościowego oraz pełnione przez nie funkcje w systemie osadniczym, lecz 

szczególnie duża koncentracja majątku produkcyjnego i usługowego, zwłaszcza o 

wyspecjalizowanym charakterze. Siła zaś integracji przestrzennej w płaszczyźnie 

funkcjonalnej wiąże się m.in. z charakterem powiązań administracyjnych, komunikacyjnych, 

usługowych. 

Informacje o zmianach zaludnienia miast wojewódzkich oraz obszarów ich 

administracyjnego ciążenia i kraju prezentuje tabela 1. 
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Tab. 1. Zmiany liczby ludności miast wojewódzkich, województw i kraju w latach 2005-2012 

Wyszczególnienie 2005 2010 2012 
Wskaźnik  

zmian 2012/2005 
w% 

POLSKA 38157055 38529866 38533299 100,99 
DOLNOŚLĄSKIE 2888232 2917242 2914362 100,90 
Wrocław 635932 630691 631188 99,25 
KUJAWSKO-POMORSKIE 2068253 2098711 2096404 101,36 
Bydgoszcz 366074 364443 361254 98,68 
Toruń 208007 205129 204299 98,22 
LUBELSKIE 2179611 2178611 2165651 99,36 
Lublin 354967 349483 347678 97,95 
LUBUSKIE 1009198 1023215 1023317 101,40 
Gorzów Wielkopolski 125416 124575 124609 99,36 
Zielona Góra 118221 118950 119023 100,68 
ŁÓDZKIE 2577465 2542436 2524651 97,95 
Łódź 767628 730633 718960 93,66 
MAŁOPOLSKIE 3266187 3336699 3354077 102,69 
Kraków 756629 757740 758334 100,23 
MAZOWIECKIE 5157729 5267072 5301760 102,79 
Warszawa 1697596 1700112 1715517 101,06 
OPOLSKIE 1047407 1017241 1010203 96,45 
Opole 128268 122656 121576 94,78 
PODKARPACKIE 2098263 2127948 2129951 101,51 
Rzeszów 158539 179199 182028 114,82 
PODLASKIE 1199689 1203448 1198690 99,92 
Białystok 291823 294155 294921 101,06 
POMORSKIE 2199043 2275494 2290070 104,14 
Gdańsk 458053 460509 460427 100,52 
ŚLĄSKIE 4685775 4634935 4615870 98,51 
Katowice 317220 311421 307233 96,85 
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1285007 1282546 1273995 99,14 
Kielce 208193 202450 200938 96,52 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1428601 1453782 1450697 101,55 
Olsztyn 174473 175388 174641 100,10 
WIELKOPOLSKIE 3372417 3446745 3462196 102,66 
Poznań 567882 555614 550742 96,98 
ZACHODNIOPOMORSKIE 1694178 1723741 1721405 101,61 
Szczecin 411119 410245 408913 99,46 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych). 
 

W latach 2005-2012 zaludnienie kraju zwiększyło się o niespełna 1%. W ujęciu 

regionalnym w badanym okresie najbardziej dynamiczny wzrost liczby ludności dotyczył 

województw: mazowieckiego (o niemal 2,8%), oraz małopolskiego i wielkopolskiego (o prawie 

2,7%). Jednakże w 6 województwach zaludnienie zmniejszyło się, najbardziej w opolskim  

(o 3,5%) i łódzkim (o ponad 2%). Odnośnie natomiast miast wojewódzkich największym 

przyrostem zaludnienia w latach 2005-2012 wyróżniają się: Rzeszów (o ponad 14,8%; głównie 

w wyniku inkorporacji sąsiednich miejscowości) oraz Warszawa i Białystok (o ponad 1%). 

Należy jednak zaznaczyć, iż większość (11 z 18) miast wojewódzkich w okresie tym zmniejszyła 

liczbę ludności, a najbardziej Łódź (o prawie 6,4%), Opole (o ponad 5,2%), Kielce (o niemal 
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3,5%), Katowice (o prawie 3,2%) i Poznań (o ponad 3%). Według stanu w końcu 2012 roku, 

największym pod względem zaludnienia miastem wojewódzkim była Warszawa (1715,5 tys. 

ludności), najmniejszymi zaś Zielona Góra (119,0 tys.) i Opole (121,6 tys.). 

Do identyfikacji i pomiaru funkcji określonej jednostki terytorialnej służy zazwyczaj 

struktura pracujących. W tabeli 2 przedstawiono liczbę pracujących w dziedzinach FIRE 

(czyli w sekcji K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz w sekcji L – działalność 

związana z obsługą rynku nieruchomości według PKD`2007) w miastach wojewódzkich oraz 

w regionach ich administracyjnego ciążenia w latach 2005, 2010 i 2012. 
 

Tab. 2. Pracujący w dziedzinach usługowych FIRE w miastach wojewódzkich oraz  
 w regionach ich administracyjnego ciążenia i w kraju w latach 2005, 2010 i 2012 

Wyszczególnienie 2005 2010 2012 
Wskaźnik  

zmian 2012/2005 
w% 

POLSKA 386042 420327 428976 111,12 
DOLNOŚLĄSKIE 28954 34516 32316 111,61 
Wrocław 13658 21171 20139 147,45 
KUJAWSKO-POMORSKIE 18231 20728 20544 112,69 
Bydgoszcz 5853 7791 8020 137,02 
Toruń 3226 4013 3386 104,96 
LUBELSKIE 15191 16497 16376 107,80 
Lublin 6882 8273 8634 125,46 
LUBUSKIE 7658 7772 7284 95,12 
Gorzów Wielkopolski 1624 1947 1873 115,33 
Zielona Góra 2593 2374 2309 89,05 
ŁÓDZKIE 22843 25568 25683 112,43 
Łódź 12043 15506 15942 132,38 
MAŁOPOLSKIE 23661 27625 29037 122,72 
Kraków 13425 17219 18890 140,71 
MAZOWIECKIE 107017 124314 130859 122,28 
Warszawa 84920 103981 109957 129,48 
OPOLSKIE 6970 6347 6287 90,20 
Opole 2373 2282 2422 102,06 
PODKARPACKIE 13075 11977 11636 88,99 
Rzeszów 3932 4387 4004 101,83 
PODLASKIE 8846 8310 8425 95,24 
Białystok 3926 4245 4327 110,21 
POMORSKIE 25213 26223 30272 120,07 
Gdańsk 9778 8884 12895 131,88 
ŚLĄSKIE 44115 48457 48811 110,64 
Katowice 9560 13549 16043 167,81 
ŚWIĘTOKRZYSKIE 7552 7353 6802 90,07 
Kielce 3237 3094 3136 96,88 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 10530 9988 9847 93,51 
Olsztyn 3756 3974 3865 102,90 
WIELKOPOLSKIE 32293 30851 32010 99,12 
Poznań 12940 14852 16269 125,73 
ZACHODNIOPOMORSKIE 13893 13801 12787 92,04 
Szczecin 6714 6444 6268 93,36 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych). 
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Tab. 3. Zmiany udziału pracujących w dziedzinach usługowych FIRE w miastach 
wojewódzkich oraz w regionach ich administracyjnego ciążenia i w kraju w latach 
2005, 2010 i 2012 (w %) 

Wyszczególnienie 2005 2010 2012 
Wskaźnik zmian 
2012/2005 (+,=,-) 

POLSKA 3,90 3,85 3,93 0,03 
DOLNOŚLĄSKIE 4,30 4,41 4,15 -0,14 
Wrocław 7,10 8,95 8,48 1,39 
KUJAWSKO-POMORSKIE 3,55 3,81 3,82 0,27 
Bydgoszcz 5,37 6,58 6,93 1,57 
Toruń 5,04 6,00 5,29 0,25 
LUBELSKIE 2,45 2,45 2,44 -0,01 
Lublin 6,52 6,85 7,11 0,59 
LUBUSKIE 3,44 3,11 2,96 -0,49 
Gorzów Wielkopolski 4,69 4,93 4,70 0,01 
Zielona Góra 6,91 5,62 5,64 -1,28 
ŁÓDZKIE 3,27 3,42 3,50 0,23 
Łódź 6,01 6,62 6,98 0,96 
MAŁOPOLSKIE 2,97 2,85 2,96 -0,01 
Kraków 5,31 5,91 6,36 1,06 
MAZOWIECKIE 6,60 7,14 7,45 0,85 
Warszawa 11,11 12,57 13,15 2,04 
OPOLSKIE 3,01 2,56 2,55 -0,46 
Opole 4,93 4,33 4,58 -0,35 
PODKARPACKIE 2,44 1,78 1,73 -0,71 
Rzeszów 5,62 5,20 4,66 -0,96 
PODLASKIE 2,72 2,49 2,54 -0,18 
Białystok 5,16 4,90 5,09 -0,07 
POMORSKIE 5,01 4,70 5,44 0,43 
Gdańsk 7,36 6,11 8,66 1,30 
ŚLĄSKIE 3,78 3,77 3,81 0,03 
Katowice 6,54 8,41 10,00 3,46 
ŚWIĘTOKRZYSKIE 2,13 1,93 1,80 -0,32 
Kielce 4,72 4,05 4,15 -0,57 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 3,27 2,98 2,97 -0,30 
Olsztyn 6,30 6,33 6,25 -0,04 
WIELKOPOLSKIE 3,34 2,98 3,06 -0,28 
Poznań 5,76 6,45 6,97 1,20 
ZACHODNIOPOMORSKIE 4,05 3,74 3,51 -0,54 
Szczecin 6,16 5,81 5,77 -0,39 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych). 
 

W latach 2005-2012 uwidacznia się rosnąca roli usług w dziedzinach FIRE (czyli 

w zakresie działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz związanej z obsługą rynku 

nieruchomości). Zaświadcza o tym choćby fakt, iż w większości z analizowanych miast 

wojewódzkich (poza Szczecinem i Kielcami) oraz regionach ich administracyjnego ciążenia 

wzrastała liczba pracujących w tych dziedzinach gospodarczej aktywności. Szczególnie 

wysoką dynamiką wzrostu zatrudnienia w dziedzinach FIRE w tymże okresie wyróżniają się: 

Katowice (wzrost liczby pracujących o ponad 67,8%), Wrocław (o ponad 47,4%) oraz Kraków 

(o 40,7%). Aktywność w tych dziedzinach wyraźnie koncentruje się w największych miastach 
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kraju. W 2012 roku w usługach FIRE w Warszawie pracowało niemal 110 tys. osób, we 

Wrocławiu (20,1 tys.), w Krakowie (prawie 18,9 tys.), w Poznaniu (ponad 16,2 tys.), 

w Katowicach (16,0 tys.) i w Łodzi (ponad 15,9 tys.). Ogólnie biorąc, w miastach 

wojewódzkich koncentruje się ponad 60% pracujących w kraju w sferze finansowej, 

ubezpieczeniowej i związanej z obsługą rynku nieruchomości. 

W tabeli 3 przedstawiono zmiany udziału pracujących w dziedzinach FIRE w ogólnej 

liczbie pracujących w miastach wojewódzkich oraz w regionach ich administracyjnego ciążenia 

w badanym okresie. W latach 2005-2012 w większości miast wojewódzkich notowano tendencję 

wzrostową udziału pracujących w dziedzinach usług FIRE potwierdzającą niepoślednią rolę tej 

sfery w lokalnej gospodarce. Ogólnie biorąc, w 2012 r. największy odsetek pracujących dotyczył: 

Warszawy (13,15% ogółu pracujących), Katowic (10,00%), Gdańska (8,66%) i Wrocławia 

(8,48%), a najmniejszy – Kielc (4,15%), Opola (4,58%) i Rzeszowa (4,66%). 

Wyraźne zróżnicowanie wykazuje ponadto relacja liczby pracujących w dziedzinach 

FIRE do wielkości zaludnienia badanych miast. Relacje te ukazuje tabela 4. 
Tab. 4. Funkcje usługowe w dziedzinach FIRE a zaludnienie miast wojewódzkich w latach  

  2005-2012 

Wyszczególnienie 
Relacja pracujących w dziedzinach FIRE 

do wielkości zaludnienia w% Wskaźnik zmian 
2012/2005 (+,=,-) 

2005 2010 2012 
Białystok 1,345 1,443 1,467 0,122 
Bydgoszcz 1,599 2,138 2,220 0,621 
Gdańsk 2,135 1,929 2,801 0,666 
Gorzów Wielkopolski 1,295 1,563 1,503 0,208 
Katowice 3,014 4,351 5,222 2,208 
Kielce 1,555 1,528 1,561 0,006 
Kraków 1,774 2,272 2,491 0,717 
Lublin 1,939 2,367 2,483 0,545 
Łódź 1,569 2,122 2,217 0,649 
Olsztyn 2,153 2,266 2,213 0,060 
Opole 1,850 1,860 1,992 0,142 
Poznań 2,279 2,673 2,954 0,675 
Rzeszów 2,480 2,448 2,200 -0,280 
Szczecin 1,633 1,571 1,533 -0,100 
Toruń 1,551 1,956 1,657 0,106 
Warszawa 5,002 6,116 6,410 1,407 
Wrocław 2,148 3,357 3,191 1,043 
Zielona Góra 2,193 1,996 1,940 -0,253 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ilościowa relacja pracujących w dziedzinach usług FIRE i zaludnienia wskazuje na wyraźne 

zróżnicowanie między badanymi miastami. Najsilniej relatywnie rozwinięte są funkcje centralne 

w tej sferze Warszawy (6,410%) i Katowic (5,222%), najsłabiej zaś Białegostoku (jedynie 

1,467%). W latach 2005-2012 poziom prezentowanych wskaźników w większości wojewódz-

kich ośrodków miejskich (poza Rzeszowem, Szczecinem i Zielona Górą) uległ obniżeniu. 
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O poziomie rozwoju funkcji centralnych w zakresie wyspecjalizowanych usług FIRE 

świadczą także, prezentowane w tabeli 5, wskaźniki „centralności” miast wojewódzkich 

ustalone w oparciu o formułę (1). 
Tab. 5. Zmiany poziomu wskaźników „centralno ści” miast wojewódzkich w dziedzinach FIRE  

  w latach 2005-2012 

Wyszczególnienie 
Wartość wskaźnika „centralności” miasta w dziedzinach FIRE 

2005 2010 2012 
wskaźnik zmian 

2012/2005 (+,=,-) 
Białystok 1774,22 2213,81 2254,15 479,93 
Bydgoszcz 2626,17 4191,56 4479,84 1853,67 
Gdańsk 4526,22 3577,05 6808,70 2282,48 
Gorzów Wielkopolski 672,32 1000,77 986,03 313,71 
Katowice 6573,48 10293,18 12794,13 6220,65 
Kielce 2013,45 1933,33 2063,17 49,72 
Kraków 7943,81 10945,56 12324,93 4381,12 
Lublin 4408,02 5626,63 6004,96 1596,94 
Łódź 5239,83 8158,39 8628,10 3388,27 
Olsztyn 2469,99 2769,02 2679,58 209,59 
Opole 1519,44 1516,70 1665,37 145,93 
Poznań 7502,18 9878,83 11177,07 3674,90 
Rzeszów 2944,09 3378,39 3009,57 65,49 
Szczecin 3342,64 3159,40 3230,50 -112,15 
Toruń 1392,48 1987,04 1383,94 -8,54 
Warszawa 49696,82 63854,77 67614,30 17917,48 
Wrocław 7282,90 13708,84 13140,05 5857,15 
Zielona Góra 1695,91 1470,50 1461,79 -234,12 

Źródło: Obliczenia własne. 

Jak wynika z prezentowanych w tabeli 5 wartości, globalny poziom „centralności” 

badanych miast wojewódzkich (poza Rzeszowem, Szczecinem i Zieloną Górą) w dziedzinach 

usług FIRE zwiększał się w latach 2005-2012. Dynamika jednak tychże zmian była 

zróżnicowana. W 2012 roku (podobnie jak w pozostałych badanych latach) najwyższym 

poziomem wskaźnika „centralności” w sferze usług FIRE wobec regionu administracyjnego 

ciążenia wyróżniała się Warszawa, a na kolejnych pozycjach lokowały się: Wrocław, 

Katowice, Kraków i Poznań. Ma to ścisły związek z pełnieniem przez te miasta funkcji 

ośrodków usług biznesowych o ponadregionalnym i krajowym zasięgu obsługi. Zdecydowanie 

najniższy poziom funkcji „centralnych” w dziedzinach usług FIRE w 2012 roku przedstawiały 

natomiast Gorzów Wielkopolski, Toruń i Zielona Góra. 

Poziom wskaźników „centralności” w ujęciu bezwzględnym nie odzwierciedla w pełni 

natężenia funkcji centralnych w badanych miastach regionu dolnośląskiego. Stąd też dokonano 

korekty uzyskanych wyników relatywizując je do liczby ludności zamieszkującej 

w poszczególnych ośrodkach miejskich oraz do zaludnienia w regionach ich administracyjnego 

ciążenia. Tak skorygowane według formuł (2) i (3) wyniki badania poziomu funkcji 

centralnych przedstawiają tabele 6 i 7. 
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Tab. 6. Zmiany poziomu wskaźników „centralno ści” miast wojewódzkich w dziedzinach 
FIRE skorygowanych ich potencjałem demograficznym w latach 2005-2012 

Wyszczególnienie 

Wartość skorygowanego wskaźnika „centralności” miasta w dziedzinach FIRE 
(2) 

2005 2010 2012 
wskaźnik zmian 

2012/2005 (+,=,-) 
Białystok 6,080 7,526 7,643 1,563 
Bydgoszcz 7,174 11,501 12,401 5,227 
Gdańsk 9,881 7,768 14,788 4,906 
Gorzów Wielkopolski 5,361 8,033 7,913 2,552 
Katowice 20,722 33,052 41,643 20,921 
Kielce 9,671 9,550 10,268 0,597 
Kraków 10,499 14,445 16,253 5,754 
Lublin 12,418 16,100 17,272 4,853 
Łódź 6,826 11,166 12,001 5,175 
Olsztyn 14,157 15,788 15,343 1,187 
Opole 11,846 12,365 13,698 1,852 
Poznań 13,211 17,780 20,295 7,084 
Rzeszów 18,570 18,853 16,534 -2,037 
Szczecin 8,131 7,701 7,900 -0,230 
Toruń 6,694 9,687 6,774 0,080 
Warszawa 29,275 37,559 39,413 10,139 
Wrocław 11,452 21,736 20,818 9,366 
Zielona Góra 14,345 12,362 12,282 -2,064 

Źródło: Obliczenia własne. 

Tab. 7. Zmiany poziomu wskaźników „centralno ści” miast wojewódzkich w dziedzinach FIRE  
  skorygowanych potencjałem demograficznym regionów w latach 2005-2012 

Wyszczególnienie 

Wartość skorygowanego wskaźnika „centralności” miasta w dziedzinach FIRE 
(3) 

2005 2010 2012 
wskaźnik zmian 

2012/2005 (+,=,-) 
Białystok 1,479 1,840 1,881 0,402 
Bydgoszcz 1,270 1,997 2,137 0,867 
Gdańsk 2,058 1,572 2,973 0,915 
Gorzów Wielkopolski 0,666 0,978 0,964 0,297 
Katowice 1,403 2,221 2,772 1,369 
Kielce 1,567 1,507 1,619 0,053 
Kraków 2,432 3,280 3,675 1,242 
Lublin 2,022 2,583 2,773 0,750 
Łódź 2,033 3,209 3,418 1,385 
Olsztyn 1,729 1,905 1,847 0,118 
Opole 1,451 1,491 1,649 0,198 
Poznań 2,225 2,866 3,228 1,004 
Rzeszów 1,403 1,588 1,413 0,010 
Szczecin 1,973 1,833 1,877 -0,096 
Toruń 0,673 0,947 0,660 -0,013 
Warszawa 9,635 12,123 12,753 3,118 
Wrocław 2,522 4,699 4,509 1,987 
Zielona Góra 1,680 1,437 1,428 -0,252 

Źródło: Obliczenia własne. 

Jak wynika z prezentowanych w tabelach 6 i 7 wartości, skorygowane demograficznie 

poziomy „centralności” większości badanych miast wojewódzkich w dziedzinach usług FIRE 
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wykazywały wzrostową tendencję w latach 2005-2012. W 2012 roku najwyższy (skorygowany 

potencjałem demograficznym województwa) poziom wskaźnika „centralności” w sferze usług 

FIRE prezentowała Warszawa (12,753), a na następnych miejscach lokowały się: Wrocław 

(4,509), Kraków (3,675), Łódź (3,418) i Poznań (3,228). Najniższy zaś poziom tego wskaźnika 

dotyczył Torunia (0,660) i Gorzowa Wielkopolskiego (0,964). 

4.  PODSUMOWANIE 
Wykorzystany w niniejszych badaniach wskaźnik Waltera Christallera jest wprawdzie 

dobrym narzędziem pomiaru „centralnych” funkcji miasta, lecz jego pierwotna formuła ma 
ograniczone możliwości w wielowymiarowych analizach porównawczych. Stąd też została 
zaproponowana jej demograficzna korekta pozwalająca na wartościujące porównania między 
ośrodkami miejskimi. W świetle przeprowadzonych badań należy sądzić, iż relacje między 
miastami wojewódzkimi a ich zapleczem regionalnym, także w dziedzinie wyspecjalizo-
wanych usług FIRE, przybierają dwojakiego rodzaju postać, a mianowicie: rozprze-
strzeniania się impulsów rozwojowych (trickle down effects – efekty przesączania się 
„w dół”) oraz „wymywania” peryferyjnych części regionu (back wash effects – efekty 
wymywania, wypłukiwania)7. Oba wymienione rodzaje efektów występują wprawdzie 
równocześnie, lecz nie prowadzi to do ich neutralizacji. 

Dziedziny usług FIRE jako jedne z ważniejszych aktywności „centralnych” w latach 
2005-2012 wykazywały na ogół wzrost liczby i udziału pracujących. Są to bowiem dziedziny 
niezwykle wrażliwe na rynkowe sygnały. Szczególnie wysoki poziom „centralności” 
notowany jest w największych pod względem potencjału społeczno-gospodarczego 
i demograficznego miastach wojewódzkich kraju, a mianowicie w Warszawie, Wrocławiu, 
Katowicach, Krakowie i Poznaniu.  

Nieco inny obraz w tym zakresie pokazują jednak skorygowane demograficznie 
wskaźniki „centralności” badanych miast. W ujęciu tym wysoce rozwinięte funkcje centralne 
w relacji do swego „otoczenia” mają wprawdzie Warszawa, Wrocław i Kraków, lecz ujawnia 
się silniej także rola Łodzi, a zdecydowanie mniej Katowic i Poznania. Najniższe wartości 
skorygowanego wskaźnika „centralności” prezentują natomiast Toruń i Gorzów Wielkopolski, 
czyli „niepełne” miasta wojewódzkie. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można sądzić, że wyraźne, choć zróżnicowane, 
zmiany poziomu „centralności” miast wojewódzkich w dziedzinach usług w zakresie 
finansów, ubezpieczeń i obsługi rynku nieruchomości są odzwierciedleniem zmiennego 
rynkowego zapotrzebowania zgłaszanego ze strony ludności oraz podmiotów gospodarczych. 
Uwidacznia się przy tym wzrost koncentracji firm wyspecjalizowanych w tych usługach 
w największych ośrodkach metropolitalnych. Dziedziny te bowiem wzmacniają metropolitalny 
charakter tych miast współtworząc szerokie spektrum metropolitalnych funkcji. 

                                                      
7  Por.: M. Obrębalski, Proces „wymywania” otoczenia przez Wrocław – ośrodek metropolitalny regionu 

dolnośląskiego, W: Gospodarka – przestrzeń – rozwój, red. S. Korenik i K. Wilk, Prace Naukowe AE we 
Wrocławiu nr 1143, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006, s. 149-150. 
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ALOKACJA DÓBR EKONOMICZNYCH:  
CZYNNIKI LOCUS NASCENDI 

 

Streszczenie  
Artykuł przedstawia alokację dóbr ekonomicznych w zależności od ich czynników 

produkcji. Przeprowadzono badanie wykonalności istnienia czterech grup i kilku podgrup dóbr 
ekonomicznych, zdominowanych przez jedną parę "Syjamską". Dokonano klasyfikacji dóbr 
ekonomicznych w zależności od ich czynników miejsca produkcji, która przyczyni się do 
poprawy jakości i efektywności procesu podejmowania decyzji w sprawie wyboru 
optymalnego rozmieszczenia produkcji.  

 
Słowa kluczowe:  
klasyfikacja dóbr ekonomicznych, czynniki produkcji, możliwe rozmieszczenie 

produkcji, inwestycje. 

 

THE ECONOMIC GOODS ALLOCATION:  
LOCUS NASCENDI FACTORS  

Abstract 
The paper presents the economic goods allocation depending on their production factors. 

The feasibility study is made for the existence of four groups and several subgroups of 
economic goods, dominated by one "Siamese"pair. The classification of economic goods 
depending on their place of production factors is made, that will help to improve the quality 
and efficiency of decision making on the choice of the optimal production placement. 

 
Keywords:  
economic goods’ classification, production factors, possible production placement, 

investments. 

                                                      
1  Lviv Polytechnic National University, Ukraine. 
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INTRODUCTION 
It is known that economic benefit is something that has the property of value, that is capable to 

satisfy certain human needs directly or indirectly. An example of benefit can be, for instance, 

car, land, bread, scientific work, performance, software, electrical energy. However, the 

economic benefit is not only something that can directly satisfy human needs, but also 

something that can be used to satisfy an indirect need. The founder of the Austrian school of 

political economy – Carl Menger proposed a classification of goods depending on the 

possibility of their use for the direct satisfaction of human needs: he divided all goods for the 

benefit of the first order (this is the benefit that can be used directly for human purposes) and 

goods of higher order (second, third and so on, which can not be directly used by man) [1]. 

According to such a division, bread is the benefit of first order, grain from which it its baked – 

of the second order, grain from which flour is made – of the third order, etc. 

 Obviously, all goods are derived from the nature, but they need some exposure to activity 

to become ready for consumption. Even to eat strawberries, you must first gather, to eat nuts 

they must first be split. However, a person needs a much wider range of goods than nature 

allows. Because people have learned they need to create goods by influencing the goods 

existing in nature. The process of creating the right goods is called production. Thus, goods are 

divided into the gift, (non-economic) that are created by nature (air, water, oil), and economic, 

resulting from human activities (car, bread, gasoline). In economic theory many approaches are 

known to the goods classification, but goods have never been classified according to the factors 

of their locus nascendi (LN) (place of origin, place of birth) [1-5].  

THE CONCEPT 
First of all we formulate some definitions: place of creation of goods (LN), place where non-

economic benefit or economic benefit is formed (production), the factors of goods creation in 

a particular place, the reasons which should be considered in order to predict (forecast) the 

future LN by answering the question „where?” or explaining the already existing (old) LN by 

answering the question "why here?".  

The formation of LN factors of goods creation should be performed by considering the 

properties of places that are favorable for the goods creation. In order to detect a favorable place 

we should depend on the properties on the „goods” side, that include the following features: 
• the production technology (or creation) of goods, 
• the resources needed for technologically created goods, 
• the pollutants that are formed during the process of benefit creation. 

 

The "goods" side (which are created or are to be created) and side "place" (which is or 

should be a goods’ LN) are characterized by a certain set of properties, some of which are 

factors of LN of goods. Factors that determine LN of goods can be divided into internal (which 
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include the features of those "goods" only) and external (the features corresponding to "place"). 

Thus we have, on the one hand, the properties of the „goods” part, some of which should be 

considered as LN factors of goods. On the other hand, the properties of each side of "goods" 

correspond to the feature of "place", which should also be considered as an LN factor. LN 

benefit is characterized by a certain set of properties, some of which are LN factors of goods.  

First, it is appropriate to comply the general division of goods from their LN factors by 

separating blessings on those LN which is due to the dominant "Siamese" pair of factors (block 

A goods general division) and those, LN which is due to several "Siamese" pairs of factors 

(goods block in general division). In a subsequent study of gift, (non-economic goods) remain 

unnoticed because the factors driving LN is the subject of geological survey and other sciences 

of nature and not amenable to optimization in terms of human interests. Therefore, we consider 

further investigation of the LN factors on economic goods. First, focus on the study of the 

economic goods of block A, which are divided into 4 groups, and a number of subgroups 

within these groups.  

Group 1 of economic factors of A block: 

Types of goods for which LN is possible. The place with the presence of a suitable resource. 

The concept of source resource includes not only natural resources (mineral deposits, forests, 

farmland, clean environment, etc.), but also the resources of anthropogenic origin (e.g. sugar, 

cement, relatively cheap emission reductions in the region, while ensuring environmental 

sustainability or low requirements of state to environmental impact). It is clear that extreme 

volumetric term "resource" potential causes further division types of economic goods group 1 

(which includes three subgroups) on LN factors not only within the group but also subgroups. 

Subgroup 1 from group 1 of economic factors, block A:  

Types of goods for the production of property "the need for non-mobile resource" is dominant. 

This subgroup includes kinds of goods for the production of resource extracted from its source 

(the development of minerals, timber industry, fishing, relatively cheap emission reductions in 

the region, while ensuring environmental sustainability, etc.) or are immobile resources (such 

as transportation use of lake energy, use of the river, a clean environment, low requirements to 

the state of the business impact on the environment). For the types of goods subgroup 1 of 

group 1 pair of Siamese factors LN is "the need for non-mobile resource" (property side of 

"good") – "the existence of non-mobile resource’s source" (property of the side's place "). 

Subgroup 2 from group 1 of economic factors, block A:  

The types of benefits for which the "resource-capacity" feature is high (high cost per unit of the 

relevant resource) is dominant. Level of resource-capacity characterized by resource-capacity 

index, calculated as the ratio of raw material to goods supply. For example, the resource-
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capacity index for: oil - 2,5:1; sugar - 7-1; cheese - 9:1; butter - 24:1. Especially demanding are 

dried mushrooms, fruits and vegetables. For the types of goods from sub 2 Group 1 pair of 

Siamese factors LN is high "resource-capacity" (the feature of "goods" side) – "sources of 

resource availability" (the feature of the side' „place "). Resource-intensive production 

orientation kinds of benefits conditional desire to save on transport costs. 

Subgroup 3 from group 1 of economic factors, block A: 

The types of benefits for which the feature of "use of low mobile resource" is dominant. 

The production of canned food, wine, juices, etc. focus on sourcing as moving under 

vegetables, fruit, fish, etc. accompanied by a significant loss of quality or costly to prevent this 

in the way. For the types of goods subgroup 3 Group 1 pair of Siamese factors LN is "use of 

low mobile resource" (property side of "good") - "the existence of sources low mobile 

resource" (property of the parties' place ". 

Group 2 of economic factors of A block: 

The types of benefits for which LN factor is the the market (consumers) proximity. Targeting 

consumers can be seen across the country, region or city. Group 2 kinds of benefits includes six 

subgroups. 

Subgroup 1 from group 2 of economic factors, block A:  

Types of benefits for which the property " good’s low mobility" is dominant. Low mobile 

benefit is difficult to transport a long distance through the cost of this (especially when you 

need to pay duty on export goods), large size (like construction house-building factory), the 

possibility of loss of quality (bread, flour, some confectionery, dairy products, thermal energy 

etc.), security issues (such as sulfuric acid, explosives). For the types of goods subgroup 1 

Group 2 pair of Siamese factors LN is "good’s low mobility" (the side feature of "goods") - 

"the existence of consumers '(the feature of the side – „place"). 

Subgroup 2 from group 2 of economic factors, block A:  

The goods types for which the property "weight (volume) benefit exceeds the weight (volume) 

of the mining resource" is dominant. It happens, when for the benefit’s production to the basic 

resource, another freely available resourses are added (water and air). Therefore, insulating 

building materials, which are produced by hot air of raw materials treatment (usually clay), 

have a strong consumer orientation. It is similar with the beverage industry, brewing, 

production of refreshment drinks from concentrates, etc., a tangible component of which is 

water. The world's largest factory concentrate "Coca-Cola" is located on the island of Puerto 

Rico. This product is sent to 1,145 companies worldwide which add water to concentrate and 

pour the legendary drink in various capacities for retail sale. It is drawing attention, however, to 
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the possibility of exceptions in subgroup 2 group 2. For instance, Heineken beer was never 

produced in the USA, where it has high demand from consumer, since its European origin 

feature is crucial. For the types of goods sub 2 Group, 2 pair of Siamese factors LN is "weight 

(volume) benefit exceeds the weight (volume) of the main resource" (the feature of "good"’ 

side) – "the existence of consumers” (the property of the side „place”). 

Subgroup 3 from group 2 of economic factors, block A:  

The types of goods for which the "negligible spatial differentiation cost of goods’ production" 

feature is dominant. Consumer’s targeting this subgroup intention is to save on costs associated 

with the movement (good to customers or consumers to benefit) in the impossibility to save on 

production costs. For the types of goods subgroup 3 Group 2 pair of Siamese factors LN is 

"negligible spatial differentiation expenses birth" (property side of "good") – "the existence 

of consumers '(the side’s feature' place"). 

Subgroup 4 from group 2 of economic factors, block A:  

The types of goods for which the "cultural (mental) relation need of employees with consumers 

benefit" feature is dominant. Therefore, companies that do not require proximity to customers 

for technical reasons, are oriented on the need of cultural affinity. Thus, companies that deal in 

European Union retail via phone or Internet, located in Hungary and Bulgaria, where the 

business costs will be larger than, for example, in India, but at the same time don’t have 

significant difference in mentality between employees and customers. For the types of goods 

from sub 4 group of 2 Siamese pair factors LN is a " the need of mental affinity of employees 

with benefit consumers" (property side of "good") - "the existence of consumers" (property 

side "place"). 

Subgroup 5 from group 2 of economic factors, block A  

The types of goods for which the property "the need of direct contact consumers with 

employees" is dominant. Direct contact with consumers creates opportunities for rapid 

response needed to improve the existing goods of producing new wealth, often customized 

to individual needs. It also facilitates the organization of the service. For the types of goods 

subgroup 5 Group 2 pair of Siamese factors LN "the need for direct contact in between 

consumers and workers" (the "good" feature) - "the existence of consumers '(the feature for the 

side „place”). 

Subgroup 6 from group 2 of economic factors, block A:  

The benefits types for which the property "immobility good" is dominant (eg, good, producing 

hotels, shops, restaurants, stadiums, etc.). For these types of goods is important to clearly 

identify consumer goods and estimate the amount of their demand. If the demand for the good 
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in the jurisdiction is not less than the threshold (the level of demand for the good that 

determines the feasibility of producing this good), then the appropriate place can be considered 

as a possible place of production. For example, the stores are profitable when the space catalog 

(the maximum distance that a buyer is willing to overcome in order to purchase the goods), 

presented in them is greater than the threshold number of consumers (at least potential 

customers store needed to sell all the goods). Thus, 66% of food customers spend on their way 

to store up to 10 minutes, while 25% spend 11-20 minutes on the road, and 7% – 21-30 

minutes. Similar trends have been observed for other groups. 

For the types of goods sub 6 Group 2 pair of Siamese factors LN is "immobility good" 

(the side feature of "good") - "the existence of consumers” (the side’s feature – „place”). 

Group 3, economic goods, block A: 

The goods types for which the feature of "minimal production costs" is dominant. Indicative in 

this respect is the area of software (the worldwide center of which is India), providing a variety 

of accounting and consulting services (Poland conducts accounting firms to other European 

Union countries, including Germany, UK and France), where goods are made with minimal 

production costs and with help of Internet can be very quickly delivered to customers. 

Canadian company "Guest-Tek", which specializes in Internet - services for hotels in Poland 

opened its European Service Centre, with 200 people stuff. The center provides remote 

technical support for hotels customers, which serve the Canadian company. The companies, 

that are belonging to them include the network "Accor", "Hilton", "Hyatt", "Intercontinental" 

and "Mariott" in the United States, Canada and Western Europe. In the U.S. favorable soil and 

climate conditions zones are used for growing potatoes and are mainly in the northern states on 

light soils under irrigation, located at a considerable distance 2,5-4 thousand km. from the main 

centers of consumption, despite the fact that this crop can be grown in the U.S. in almost all 

states. This situation is the result of good transportability for potatoes. For the group 3 of 

producing goods Siamese factors LN is "high transportability good" (property of the parties 

„production of goods") - "low cost of production of goods" (property of the parties „place"). 

Group 4, economic goods, block A: 

The goods types for which "the safe distance from major population centers" is dominant. 

Many types of production goods are dangerous to the environment and population: 

It is necessary to recall the nuclear accident in Chernobyl, located near Kyiv. The accident at 

Chernobyl was the worst in nuclear history. It resulted from an erroneous placement of reactor 

- near densely populated area, close to major cities, reservoirs and rivers that provide these 

cities. For species producing goods group 6 pair of Siamese factors LN is a "danger to the 

public" (property of the parties 'production of goods ") - "remoteness from human settlements" 

(the feature „place”). 
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The groups of production goods in the block B are formed by various combinations of 

already established "Siamese" pairs factors. For example, for the goods of B block, group 1 LN 

factors will be a combination of factors, "the presence of a suitable resource" and "the existence 

of consumers" (1+2). The existence of a suitable resource automatically generates the 

possibility of large subgroups, as shown on Figure 1. It is similar for all goods in B group, 

where among the LN factors appears "the availability of a suitable resource" factor and any one 

factor: the good block in group 2 (1 +3) and good block in group 2 (1 +4). After all, there are 

many subgroups and other goods within a block, where among the factors LN appears factor 

"presence of a suitable resource" and a few other factors: good block in group 4 (1+2+3), 

good block in group 5 (1+2+4) and a good block group 6 (1+3 +4). Good block in the other 

groups – 7 (2+3), 8 (2+4), 9 (3+4) and 10 (2+3+4) - characterized by the absence of subgroups, 

as among the factors they LN no factors that generate their necessity. 
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Fig. 1. The economic benefits classification according to their LN factors 
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CONCLUSIONS 
The study gives classification of economic goods from their LN factors, that aims at improving 
the quality and speed of decision making on the location’ optimal choice for good’s 
manufacturing. Further studies in this area are promising in the field of identifying more LN 
factors, their possible economic benefits and filling up developed classification schemes with 
more specific information.  
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TECHNOLOGIA PRODUKCJI DÓBR OPTYMALNYCH: 
ASPEKTY PRZESTRZENNE 

 
Streszczenie 
Chociaż istnieje wiele badań różnych aspektów dotyczących uzasadnienia wyboru 

optymalnych wariantów technologii produkcji, tradycyjnie ignorowanymi przez naukowców są 
aspekty przestrzenne. Uzasadnieniem dla łączenia technologii optymalnej z przestrzenią 
produkcji jest fakt, że są to dwa powiązane ze sobą zagadnienia będące częścią złożonego 
problemu optymalizacji przestrzennego i technologicznego rozwoju obszaru, który jest 
rozwiązywany w dwóch etapach: 1) badanie konieczności produkcji towaru w każdym 
z ocenianych miejsc, 2) badanie, czy wytwarzać ten towar w każdym z ocenianych miejsc.  

 
Słowa kluczowe:  
technologia produkcji, dobra ekonomiczne, przestrzeń, gałąź gospodarki. 

 

OPTIMAL GOODS TECHNOLOGY PRODUCTION:  
THE SPATIAL ASPECTS 

 
Abstract 
While there is a number of studies of various aspects relating to justify the choice 

of optimum variant production technologies, traditionally ignored scientists are spatial 
aspects. Rationale for the optimal technologies and production space – these are two 
interrelated problems of a complex problem of optimizing the spatial and technological 
development area, which is solved in two stages: 1) studies, that evaluate how it is 
necessary to produce the good in each of the assessed sites, 2) to study whether to 
produce the good in each of the evaluated sites. 
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production technology, economic goods, space, economic branch. 

                                                      
1  Lviv Polytechnic National University, Ukraine. 



Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach.  Wydział Ekonomiczny. 

136 

INTRODUCTION 
The decision and optimal technology choice process improvement is an important scientific 
and practical task, that promotes effective use of scarce resources and thereby improves living 
standards. Publication of study on choosing the best available technologies are extremely 
numerous [1-8], however, despite the presence of the vast array of studies on various aspects 
relating to the rational alternative technology choice in terms of spatial aspects is traditionally 
ignored by scientists. As rightly pointed by such recognized scientist as Mark Blauch classical 
and neoclassical economic theory are limited to the study of "Wonderland, devoid of any 
spatial characteristics" [6, p. 617]. The economic theory of space and especially the theory of 
accommodation and commercial facilities bloom took shape back in the XIX century, but these 
processes occurred in almost complete isolation from the main trends of economic science – as 
a "classic" and "neoclassicism". According to Mark Blauha main stream of economics until 
1950 was limited to analysis of economic phenomena beyond their spatial characteristics 
[6, p. 596]. It should be highlighted, that in the sphere of alternate choice of optimal 
technology, the spatial aspects are ignored until now. 

PART 1.   THE CONCEPT 
Obviously, the optimal technology choice goods production conditions can advance the 

selected location, but this is the correct sequence:  
1. The spatial limits of the analysis definition;  
2. We defined the spatial limits for possible production places (PPP) estimated 

benefits (which may be from the existing production areas); 
3. For every PPP the optimal technology choice is made for the set of possible 

(for each of the existing production areas along with new technologies if possible 
to use there already existing technology); 

4. Selected Technologies (optimal for the corresponding PPP) will be compared 
by economic indicators; 

5. PPP where technology competition lost in the distance, are not considered 
to produce goods; 

6. PPP, where the technology didn’t loose the competition at a distance, 
are considered promising for the production of goods; 

7. Potential PPP estimated by the criterion of market size; 
8. PPP positively assessed by the criteria of market size, are recommended as 

an appropriate production place (APP). 
 

Since different areas can have different technologies, then by justifying the spatial 

organization of the industry, we justify the optimal system technologies. This means that the 

individual search for the optimal technologies is not correct – it should be done from a group-

space point of view. Otherwise, we can justify the choice of optimal technology for the place 

where the production is not necessary. 
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PART 2.   THE CHARACTERISTICS OF PRODUCTION  
                   STAGES SEQUENCE 

2.1. The spatial analysis limits 

The space definition, where the search for optimal good’s production areas should be made, 

is based on consumer’s benefits consideration. Most of these properties can be narrowed 

to logistics: more transportable is good, the wider the limits of spatial analysis regarding 

anticipated market for optimal production and vice versa. So when it comes to jewelry 

production, watches or other goods, where transportation in the final price is insignificant, one 

can analyze an entire planet Earth but when the search is made for the bricks or cement, 

relocation costs, that significantly increase production costs, the analyzed region narrows to 

distance movement of such goods to consumers and may not exceed a few tens of kilometers. 

In order to set limits for spatial analysis we should consider not only the transportability 

(or consumer’s benefits) but also the space features of potential market. For example, when we 

need to supply the goods, that are difficult to transport to the distant consumers, as it used to be 

during the development of Tyumen oil and gas fields or construction of the Baikal-Amur 

railway, accompanied by huge traffic of gravel, sand, brick volumes from pretty remote areas 

such as Ukraine, Belorussia, Kazakhstan, the spatial limits settings should be based not on the 

good’s transportability but on the regional market features.  

Another factor, that effects the scope for spatial analysis is the safety policy factor. Many 

countries, including USA, Russia, France are carrying out the policy of producing weapons 

within national territory. Therefore in this situation, spatial analysis is limited to the territory of 

the country.  

The factor, that effects the boundaries of spatial analysis is a desire to reducer risk abrupt 

changes in exchange rates. One of the factors for decision making about „Hyundai Motor” 

enterprise deployment in the USA called the opportunity to limit the risks associated with 

currency fluctuations. So often analyzed space is determined as „exchange space” (a separate 

state or economy).  

Clearly, the boundaries for spatial analysis should be developed prudently and 

accompanied by a preliminary study of the specific situation concerning the placement 

peculiarities. If it’s not respected, the implementation of the spatial analysis within properly 

defined limits does not guarantee optimal results and may even cause a significant damage. 

It is worth paying attention to the constant tendency to increase analyzed area. The real 

cost of sea freight for the last six decades has decreased by almost 75% this trend is typical for 

the contemporary transport means. Over the same period, the air fares have fallen more then 

6 times. The reduction of air transportations costs brought to the world many types of food 

products, in particular large variety of fruits and vegetable, that are perishable, so any other 
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transport means cant be used. The transport component for one sneakers pair (regardless item 

price) for transportation from Shanghai to Hamburg is expressed in a very modest figure –

 4 cents. Today it’s convenient for Europeans to transport sugar from Guatemala – 8000 km, 

carrots from South Africa – 9500 km, asparagus from Peruу – 9600 km, pears from Argentina 

and chicken meat from Thailand – 10400 km, mineral water from Fiji – 16000 km, Brussels 

sprout from Australia – 16800 km [9, p. 214].  

The cheaper good’s movement is not facilitated only by technical and technological 

progress in the field of transportation but also transport processes innovations management. 

In this regard, special attention should be paid to the so-called „inter-modality” – the transport 

system characteristics, that can be used on an integrated basis at least two transport modes for 

carriage on the „door to door” in the transport chain. This is a qualitative indicator of the 

integration degree between different modes of transport. More inter-modality means more 

integration and complementarily between these transport modes, which in turn provides more 

efficient transport systems and their larger scale.  

The contemporary globalization is characterized by the fact, that „transport revolution” is 

complemented by the world trade liberalization, the tariff barriers lowering and capital flow’s 

restrictions. This implies the need for continuous expansion of the spatial analysis frontiers in 

order to solve the optimal enterprise location problem and volumes of appropriate goods 

production. 

2.2. The PPP list formation 

PPP – the place is the area that is worth exploring in terms of production good’s feasibility. 

The criteria of the estimated PPP is matching its characteristic features from the „good’s 

production” side, that shall be considered when choosing production place. The characteristic 

features from the „good’s production” side is a set of following features: 
• the good’s production technology; 
• the resources used for the food’s producing technologies; 
• the pollutants, as a result of the good’s production process. 

 

The features from the „good’s production” side, which become allocation factors and 

determine the feasibility of its orientation. For example, the features for such good as „bread” 

(rapid loss of freshness characteristics) makes sense to choose the location closer to consumers. 

In between the features from the „good’s production” side and the allocation features certain 

monographic relation can be established. As a conclusion each „good’s production” 

side feature should correspond to particular allocation feature „place". 

So we have, on the one hand, the „good’s production” side’s features, the part of which 

we shall consider as allocation factors. On the other hand, each side features „production 

goods” responsible party should correspond to the feature „place”, which is as well considered 
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as allocation factor. Therefore, always answering the question „where” or the question 

„why here” we should not only identify the specific factors but their pairs (which can be called 

„Siamese”): the internal and external allocation factors. 

In Table 1 lists the consolidated information concerning the good’s types classification 

according to its allocation features, where only one pair of „Siamese” factors is dominating.  

This classification can be used to create the list of PPP, including the optimal location 

choice. It should be noted, that in every case it’s important to take into account not only the 

factor’s features but as well its quantitative characteristics. To set those characteristics for each 

feature will not only perform amore accurate classification of good’s production but also will 

accelerate the assessment of cost-benefit for each PPP. 

 

Tab. 1. The good’s production types classification – one pair of „siamese” factors prevails 
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Źródlo: Opracowanie własne. 
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In many cases, the factors, that determine good’s production allocation are several 

„Siamese pairs”, that enables in Table 2 to illustrate, that there is a number of decisive features 

resources for each good’s production. The factory in Montgomery was the first „Hyundai 

Motor” manufacturing investment in the USA [10]. The investment volume 1 billion of USD, 

capacity – 300 thousand cars annually. The declared need for labour – 2000 persons, of which 

1600 – production workers and 400 – managers, administration and factory maintenance. 

The decisive reasons to choose this place for production for Concern were: availability of 

skilled labor, good infrastructure and easy road mix with the rest of the county, very well 

developed network of cooperators, generous package of financial incentives and personal 

involvement of the Alabama and Montgomery state authorities. 

However, one of the reasons for the proposal’s rejection of Mississippi was that proposed 

allocation was too close to the „Nissan” factories, which has raised fears of possible 

competition with Japanese Concern for the employers.. In addition, the „Hyundai” traditionally 

has problems with Unions and in Alabama, as, after all, in most of southern States Unions are 

weak. The importants factors here were also: climate conditions, geological conditions, the 

closeness to Mobile port to where it’s easy to deliver spare parts and also to export cars to the 

South American market.  
 

Tab. 2. The good’s production types, where several „Siamese pairs” are factors 

The code of "Siamese pair" features 
Types of producing goods 

B1 B2 ... BN 

1 

1.1 

Resource 1.1.1 Х Х ...  
Resource 1.1.2  Х ...  

...   ...  

Resource 1.1.Y   ... Х 

1.2 

Resource 1.2.1   ...  
Resource 1.2.2  Х ...  

...   ...  
Resource 1.2.Y   ...  

1.3 

Resource 1.3.1   ...  

Resource 1.3.2   ...  
...   ...  

Resource 1.3.Y   ...  

2 

2.1   Х ...  
2.2    ...  
2.3  Х  ...  
2.4    ...  
2.5    ...  
2.6    ...  
2.7   Х ...  

3     ...  
4    Х ...  

Żródło: Opracowanie własne. 
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Before forming the list of PPP we shall keep in mind the following: 
• the production of similar goods can be done by means of different technologies (paper 

production from industrial wood and from paper waste, producing gasoline from oil 
or coal, electricity production in thermal power plants, nuclear alternatively) that may 
have a different spatial orientation on alternative PPT. 

• the importance of different factors is largely influenced by R&D, as well as by market 
conditions and state economical policies. 

 

Nest stage – 3)The choice of optimal technology good’s production on every PPP. 

Where the maximum integral indicator of economic benefits (NPV) or minimum integral costs 

(NPC) are used 

Next stage 4) – The chosen technology (optimal for corresponding PPP)will be compared 

to the economic indicators and technologies of other PPP. This stage can be named – a stage 

screen out failing seats. We assume, that producers of goods that can be placed in positions  

1 and 2, the distance in between is equal to R, will have costs of units benefits production  

С1 and С2 (Pic. 1). 

 

 

 

 

 

Pic. 1. The competitive axis features 1-2. 
Opracowanie własne 

 

The cost of moving goods units (tons, pieces, etc.) or consumer-to-one kilometer – 

S. Under the assumption, that in place of two potential costs of producing goods would be 

greater than similar costs of producing the same goods at the place 1. Obviously, this does not 

mean that the place 2 is not appropriate to produce the good. In Place 2 impractical to produce 

good only if good’s production in one place and move it from place to place 2 (or move the 

consumer from the place 2 in 1) will be cheaper than producing in place 2. That position 2 

is not considered a viable place producing goods under the condition: 
 

С1 + S*R ≤ C2,                (1) 

where  

С1, C2 – the good’s production costs in place 1 and 2; 

R – the distance in between two points 1 and 2; 

S – the costs, linked to the good’s unit transportation calculated per 1 km. 
 

Next step – the PPP evaluation from perspective point of view. The PPP’s, where the 

technology competition was lost because of the distance are not considered to be appropriate 

1 2 

R 

C1 C2 
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for the production (stage – 5), a PPT, where the technologies didn’t loose the distance 

competition are considered to be possible/advisable (stage – 6). 

Next stage 7) – the assessment of possible PPP by market size criteria. About the 

reasonableness for certain type of good’s production at particular place at pre-selected (optimal 

for this place) technology, can not be taken into consideration when there are no potential 

customers or demand is not sufficient. At the same time if the possible production place with 

higher production costs is not excluded, then for fixed values of С1, С2 and S it’s possible to 

find certain points, where the cost difference of displacement compensates the difference in 

production costs. The set of these points is forming a line (izostant) that separates the areas of 

consumption good’s producers 1 and 2, izostant satisfies the condition: 
 

С1 + r1*S = С2 + r2*S,              (2) 

where  

r1, r2 – the distance between places 1 and 2 to any izostant point. 
 

From that equation follows, that for the izonstant points, distance difference from each of 

them to the producers 1 and 2 is constant and can be defined as: 
 

r1 – r2 = (С2 – С1)/S              (3) 
 

Under given assumptions, the limit for producers market zones 1 and 2 (by izostant)  

is hyperbola bench, shifted from the middle towards the place of higher production costsє.  

The position ond form of izostant are determined by producers 1 and 2, by difference of their 

production costs (but not by absolute costs value) and the amount of moving costs. When  

С1 > С2 the izostant will be shifted towards producer 1, when С1 < С2 – to the 2nd producers, 

and when С1 = С2 – the izostant will be perpendicular to the segment 1-2, passing trough its 

middle. Similary zone’s limits can be defined for any producers number. Of course, the 

customers, which are placed on the left side from izostant shall be supplied by the producer 1, 

since satisfying their demand will be associated with lower goods production costs and 

movement (goods or consumers) in comparison with producer 2.  

For consumers who are more righteous than the limit, the amount of costs will be lower, 

when supplied by producers 2, and for consumers who are on izostant, from this perspective, 

there is no difference which producer will satisfy their demand. The production power of new 

producers is assumed to be the total demand of consumers who came in their market area. 

PART 3.  THE SCHEME OF SPATIAL FACTOR 
                 CONSIDERATION 
 
On the Pic. 2 the spatial factor is illustrated during the process of optimal good’s production 
placement. 
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Pic. 2. The scheme of the spatial factor during the process of optimal good’s production 
placement 

Opracowanie własne. 

CONCLUSIONS 
To summarize, when choosing optimal good’s production technology, following 

sequence shall be applied: 

The list of possible production placements (ppp) 

The optimal technology choice for good’s production for each ppp 

 

 
Whether production in evaluated 

ppp is possible or it’s more 
profitable/cheaper to produce it 
in another ppp and transport it to 

final customer? 

The analysis of each ppp concerning production expediency 

The opinion on whether the production of 
evaluated ppp is not possible 

Yes 

 

Whether in the estimated 
market area of ppp’s are no 

customers? 
Yes 

No 

NO 

The opinion on whether the production of 
evaluated ppp is possible 
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1) to estimate how it’s necessary of certain good’s on each PPP(meaning, which 

technology will be optimal for selected good’s type in every PPP); 

2) right after – is it necessary to produce selected goods in certain PPP. 

It means, that there is no separate task for optimal goods production technology choice. 

As well as there is no separate task for optimal PPP choice. Therefore both optimal goods 

technology choice and optimal production place are two interrelated and interdependent tasks 

of the complex spatial-technological performance optimization problem, PPP is a certain 

specific resource, the technology component. The further research in the area of spatial aspects 

of optimal technology choice during goods production are promising in the direction of goods 

production in PPP. 
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POLITYKA WŁADZ LOKALNYCH W ROZWOJU 
ROLNICTWA REGIONÓW GÓRSKICH UKRAINY 

 
Streszczenie  
W artykule rozważana jest konieczność oraz specyfika kształtowania i poprawy polityki 

władz lokalnych dotyczącej rozwoju rolnictwa górskiego. Opisany został mechanizm 
tworzenia zasad polityki rozwoju rolnictwa w górach, oszacowano działania samorządów 
terytorialnych w kierunku zmian systemowych i propozycji działań na rzecz pozycjonowania 
regionu górskiego jako atrakcyjnego inwestycyjnie. 

 
Słowa kluczowe:  
samorząd terytorialny, region górski, rolnictwo. 
 

POLICY OF LOCAL AUTHORITIES IN THE AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT OF MOUNTAIN REGIONS OF UKRAINE 

 
Abstract  
The article discusses the necessity and specificity of shaping and improving the policies 

of local authorities in the development of mountain farming. It proposes the mechanism 
creating an agricultural development policy in the mountains, estimates activities of local self-
governments towards system changes, suggests measures for the positioning of a mountain 
region as investment attractive.  

 
Keywords:  
local self-government, a mountain region, agriculture. 

                                                      
1  Politechnika Świętokrzyska, Lwowski Narodowy Uniwersytet Agrarny (Ukraina). 
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WSTĘP 
Regiony górskie są ważną częścią środowiska naturalnego, społecznego i gospodarczego 

każdego kraju2, takie tereny istnieją również na Ukrainie. Zwiększenia potencjału gospodarczego 

i konkurencyjności regionu górskiego można dokonać przez racjonalne gospodarowanie jego 

potencjałem wewnętrznym. Złożone środowisko naturalne gór znacznie ogranicza przestrzeń dla 

konkurencyjnego i dynamicznego rozwoju rolnictwa, wyboru form i rodzajów działalności 

gospodarczej, zmniejszając tym samym obszar zatrudnienia ludności lokalnej. 

W rolnictwie górskim ukraińskich Karpat nagromadziło się wiele problemów, 

wymagających nagłego rozwiązania. Pogłębiający się kryzys gospodarczy, całkowite 

bankructwo przedsiębiorstw rolniczych, regresywne procesy w gospodarstwach domowych, 

złożoność procesów społecznych i politycznych oraz zachowania górali są podstawowymi 

przyczynami upadku rolnictwa górskiego. Minimalizacja produkcji rolnej na terenach górskich 

i znaczne pogorszenie sytuacji społeczno-gospodarczej są wynikiem długotrwałej 

i niedoskonałej państwowej i regionalnej polityki rolnej na rzecz rozwoju rolnictwa i regionu 

jako całości. 

Nowoczesne rolnictwo, podobnie jak wszystkie inny sektory gospodarcze ukształtowało 

się pod wpływem dwóch systemów: rynkowego oraz państwowego. Wpływ systemu 

rynkowego na rozwój rolnictwa, a zatem i jego nacisk na uzyskanie jak największych korzyści 

ekonomicznych mogą naruszyć równowagę systemów społecznych i ekologicznych 

i doprowadzić do niepożądanych zmian zarówno w samym rolnictwie, jak i strukturze całego 

systemu gospodarczego3. Dlatego istnieje potrzeba interwencji ze strony państwa i jednostek 

samorządu terytorialnego w celu zapewnienia ukierunkowanego rozwoju rolnictwa 

regionalnego. 

1. ZASADY ROZWOJU ROLNICTWA GÓRSKIEGO 
Głównym problemem, który należy rozwiązać w procesie kształtowania polityki państwowej 

i lokalnej w dziedzinie rolnictwa jest jego nierozdzielczość od polityki regionu górskiego jako 

całości. Takie podejście pozwala nam rozważyć politykę rozwoju rolnictwa w ramach ogólnej 

polityki regionalnej. Konieczne jest określenie strategicznych kierunków i narzędzi dla 

rozwoju rolnictwa w górach w kontekście zrównoważonego rozwoju, dostosowane do 

środowiska. Ogólny mechanizm do tworzenia koncepcyjnych podstaw rolnictwa na obszarach 

górskich Karpat przedłożone na rys. 1. 

                                                      
2  A. Czudec, „Czynniki kształtujace siłę ekonomiczną gospodarstw rolnych w regionie górskim” [w:] 

Problemy zagospodarowania ziem górskich. Warszawa: PAN. Zeszyt 55, 2008, s. 9-18. 
3  N. Кrawczenko, Rekreacyjne gocpodarstwo Polissia: suczasnyj stan i perspektywy rozwytku 

http://tourlib.net/books_ukr/kravchenko3-1.htm 
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Głównym i wejściowym elementem proponowanego mechanizmu jest polityka 

państwowa jako wynik adaptacji do polityki międzynarodowej, czynników globalizacyjnych, 

wzorów i obiektywnych zmian w rozwoju społeczeństwa. Jest to zestaw priorytetów 

i kierunków polityki publicznej poszczególnych branż i sektorów gospodarki narodowej 

oraz zabezpieczenie konkurencyjnego i proporcjonalnego rozwoju wszystkich regionów. 

Należy zaznaczyć, że warunki i mechanizmy rozwoju przedsiębiorczości w regionach są dość 

zróżnicowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Mechanizm koncepcyjny zasady rozwoju rolnictwa górskiego. 
 

Praktyka pokazuje i potwierdza, że pod wpływem mechanizmu rynkowego bardziej 

rozwinięte regiony w dalszym ciągu rozwijają się szybko, a słabsze – idą do spadku. O sile czy 

słabości regionu decydują przede wszystkim ludzie, jego mieszkańcy, ponieważ każdy obszar, 

nawet najsłabszy, ma pewne atuty, ale trzeba chcieć i być w stanie zidentyfikować je 

i wykorzystywać. Dlatego jednym z elementów polityki publicznej (w postaci koordynacji 
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polityki w UE) powinny być trwałe i uzasadnione działania na niwelacji (a nie jak wcześniej na 

zwiększeniu różnicy) rozwoju regionów. 

Wśród specjalistów zajmujących się rozwojem regionalnym dominują poglądy na 

konieczność stosowania wyrównywanej interwencji państwa w regiony, zwłaszcza 

priorytetowe wsparcie regionów o długotrwałej regresji.. Te regiony z wielu powodów 

są ubogie w życiu na rzecz rozwoju, a więc wymagają interwencji z zewnątrz. To jednak nie 

oznacza odpowiednią redystrybucję dochodów, a raczej stworzenie warunków poprawy 

i lepszego zagospodarowania potencjałem wewnętrznym regionu, jako podstawowego 

warunku poprawy jego pozycji konkurencyjnej. 

Również ważne jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji bazy gospodarczej 

regionu, stwarzając tym samym nie tylko warunki do efektywnego zarządzania, ale również 

oferując nowe formy i rodzaje działalności, generując atrakcyjność regionu zarówno dla 

inwestorów i turystów oraz rozszerzając ofertę pracy w regionie. W górzystych terenach 

szczególne znaczenie leży na zwiększeniu aktywności obszarów wiejskich. 

Polityka państwowa i lokalna powinna uwzględniać specyfikę regionu górskiego, biorąc 

za podstawę następujące zasady: 
• zrównoważone gospodarowanie – ekologicznie zrównoważone wykorzystanie 

zasobów naturalnych oraz potencjału krajobrazu obszarów górskich „zachowanie 
i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”; 

• zapobieganie szkodliwym skutkom – użycie środków ostrożności w celu zapobiegania 
zanieczyszczeniu i degradacji środowiska; 

• dbałość o ekosystem – priorytety dla ekologicznego potencjału ekosystemów 
górskich, zwłaszcza określenie dopuszczalnej intensywności działalności 
gospodarczej w granicach administracyjno-gospodarczych i fizycznych systemów 
(miejscowość, powiat, województwo, wodny system, leśny system, itp); 

• koncentracja działalności produkcyjnej – kompaktowe rozmieszczenie obiektów 
przemysłowych i handlowych, infrastruktury, zasobów ludzkich w bliskiej odległości 
od surowców i źródeł energii; 

• priorytety natury i jej wartości – zapewnienie priorytetu ochrony różnorodności 
biologicznej w działalności gospodarczej oraz innych działań związanych 
z eksploatacją zasobów naturalnych4. 

 

Biorąc pod uwagę specyfikę regionu górskiego, częste klęski żywiołowe i problemy 

środowiskowe szczególną uwagę w krajowych i regionalnych programach należy zwrócić na: 
• rozwiązanie problemów ochrony przeciwpowodziowej i powodziowej; 
• skuteczną realizację priorytetów organizacyjnych, przedsięwzięć agrohydrotechni-

cznych, itp.; 

                                                      
4
  Prioekt zakonu Ukrainy „Prorozwyto khirskych terutorij w Ukraini” http://www.minregionbud.gov.ua-

/index.php?id=1902. 
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• ciągłe i etapowe kształtowanie ekologicznie zrównoważonych proporcji użytków 
rolnych w strefowych systemach użytkowania gruntów; 

• zgodność gospodarowaniu gruntami z wymaganiami ochrony środowiska; 
• zidentyfikowanie ekologicznie czystych obszarów, ich rezerwacja, zabezpieczenie 

właściwego stanu ochronnego; 
• tworzenie optymalnych, pod kątem ekologicznym, krajobrazów obszarów górskich 

o prawidłowych proporcjach środowisk ornych, leśnych i wodnych; 
• system monitoringu środowiska z maksymalnym wykorzystaniem istniejących 

struktur i dostępnych środków finansowych; 
• prowadzenie ukierunkowanych badań naukowych w celu szybkiego wdrażania 

wyników; 
• stworzenie skutecznych mechanizmów środowiskowych i ekonomicznych w użytko-

waniu gruntów i gleby5; 
• zapewnienie dla wadzy wykonawczej jasnego podziału funkcji użytkowania gruntów 

i ochrony gruntów; 
• wzmocnienie kontroli organów ścigania nad przestrzeganiem prawa ochrony 

środowiska w zakresie użytkowania gruntów; 
• wsparcie prawne i regulacyjne stosunków gospodarczych i prawnych między 

stronami w rozwiązywaniu konfliktów między ludźmi a podmiotami gospodarczymi 
i samorządami w zakresie ochrony środowiska6. 

 

Naszym zdaniem aktywniejszą powinna być polityka rządu państwa dla rozwoju 

turystyki górskiej. Istnieje szeroki wachlarz narzędzi, który może dać korzyści z turystyki 

górskiej, np, poprawa warunków mieszkaniowych, modernizacja infrastruktury wspierająca 

zrównoważony rozwój turystyki, poprawa lokalnej atrakcyjności, itp. 

Biorąc pod uwagę problemy wsi i rolnictwa uważamy, że program państwowego 

i lokalnego wsparcia powinien obejmować trzy główne obszary: 
a) wsparcie rolnictwa i jego otoczenia; 
b) rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem; 
c) wsparcie kompleksowej społecznej polityki dla wsi i rolnictwa oraz 

cywilizacyjnego rozwoju obszarów wiejskich. 
 

Jest oczywiste, że rolnictwo, zwłaszcza typu chłopskiego (rodzinnego) funkcjonuje 

w modelu gospodarki społecznie zrównoważonej i wymaga protekcjonizmu państwowego 

i w zależności od tego dostosowuje i zmienia się. 

Istnieje potrzeba restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa górskiego. Będzie to wymagało 

inwestycji w infrastrukturę, tworzenie małych i (ewentualnie) średnich firm, opartych na 

                                                      
5  V. Lipchuk, B. Shuvar, Condition and problems of organic production in agriculture of Ukraine [w:] 

Research in management and business in the light of practical needs. Bookman s.r.o. for Faculty of 
Management, University of Presov in Presov, 2012. 

6.  I. Кołodijczuk, Silskogospodarski ugiddi Karpatskogo regionu: probłemy wykorystannia, ochrony 
i widtworennia [w:] Agrarna ekonomika, 2009, Т. 2, № 3-4, 2009. 
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systemie usług rynkowych, preferencji gospodarczych i rosnącego globalnego popytu na 

zdrową żywność, na co zezwalają warunki klimatyczne produkcji rolniczej w górach. 

Zarządzanie obszarami wiejskimi w górach wymaga systematycznego i zintegrowanego 

podejścia, wielu różnych środków, polityk gospodarczych i inwestycji finansowych. To może 

być, między innymi, integracja rozwoju, modernizacja przedsiębiorstw najbardziej nadających 

się do produkcji produktów przyjaznych dla środowiska z równoczesnym funkcjonalnym 

rozwojem obszarów wiejskich. To mogą być organizacyjne i społeczne innowacje, 

koncentracja przestrzenna i koncentracja kapitału oraz specjalizacja. 

Oczywistym jest to, że mogą i powinny być realizowane państwowe i regionalne 

programy, mające na celu zwiększenie wielkości gospodarstw rolnych, w tym ich 

towarowości, które mogłyby prowadzić do zmiany w zakresie ich intensywności produkcji. 

Wybór produkcji i aktywności w tych gospodarkach, ze względu na poziom wydatków, 

w zależności od dostępności zasobów pracy i kapitału, powinny być oparte na zasadach 

intensyfikacji. Jeśli te gospodarstwa mają szansę na zwiększenie przychodów poprzez 

zwiększenie wielkości posiadanych gruntów, poprzez dzierżawy gruntów, produkcja będzie 

oparta na innych zasadach: „ekstensywnie zorganizować, ekstensywnie pracować”. Ten sposób 

wydaje się bardziej przydatny, ponieważ możliwości finansowe górskich gospodarstw 

chłopskich kompensuje się tutaj dostępną nadwyżką pracy.  

Jest oczywiste, że taka droga może prowadzić do większego zróżnicowania gospodarstw 

rolnych, a więc i obszarów wiejskich. Jednak polityka publiczna musi być dostosowana do 

możliwości powstania małych przedsiębiorstw rolnych, głównie typu spółdzielni i rodzinnych 

gospodarstw farmerskich. W warunkach dużego rozdrobnienia karpackich gospodarstw 

tworzenie grup producentów ma znaczenie nie tylko ze względu na samą produkcję rolną, ale 

także na możliwość pokonania podstawowych barier funkcjonowania gospodarstw7. Rynek 

oraz konkurencja zdecydują o bardziej efektywnych formach gospodarowania. 

2. DZIAŁALNOŚĆ  SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH 
Trudności w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich zmuszają do znalezienia rozwiązania 

tych problemów. W tym celu zaproponowano podstawowe kroki i kierunki strukturalnych 

zmian w górach. Opinia mieszkańców wsi górskich na temat dalszego rozwoju rolnictwa 

w górach przedstawiona jest w tabeli 1.  

Należy zwrócić uwagę że bardzo słaba ocena działalności samorządów terytorialnych jest 

dowodem istnienia wielu przeszkód w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w regionie. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na brak strategiczności ich działań, biorąc pod uwagę 

lokalne warunki i możliwości rozwoju turystyki. 

                                                      
7  E. Baran, B. Grzebyk, Grupy producentów na Podkarpaciu podmiotem pozyskiwaniu Funduszy 

strukturalnych [w:] Zeszyty naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo, 2006 s. 31-36 (31) 
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Tabela 1.  Ocena działalności samorządów terytorialnych na zmiany strukturalne w rolnictwie 
(w skali pięciopunktowej) 

Działalność Ocena działalności Znaczenie 
1. Ulgi podatkowe 1,6 3,2 

2. Zwiększenie obszarów gospodarstwa 2,1 2,1 

3. Dotacje na zakup środków materialnych 1,2 3,3 

4. Przekwalifikowanie i szkolenia ludności wiejskiej 1,1 2,1 

5. Polepszenie stanu infrastruktury technicznej i społecznej 2,1 4,2 

6. Specjalizacja 1,1 2,3 

7. Zainteresowanie rolnictwem ekologicznym 1,6 3,0 

8. Rozwój agroturystyki 1,7 2,6 

9. Wsparcie spółdzielczości 1,1 1,7 

10. Wspieranie lokalnego przetwórstwa 1,1 1,6 

11. Zalesianie gruntów 2,6 2,9 

12.Tworzenie strategii rozwoju obszarów wiejskich 1,9 3,6 

13. Poszukiwanie inwestorów 2,3 3,2 

14. Zmiana przeznaczenia terenu pod budowę 1,2 4,3 

Źródło:obliczone przez autorów na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród właścicieli górskich gospodarstw rolnych. 

Władze lokalne powinny najpierw zbudować lokalną infrastrukturę (drogi, łączność, 

zaopatrzenie w wodę, kanalizację, itp.), a następnie tworzyć infrastrukturę turystyczną (baza 

noclegowa, usługowa i obiekty sportowe, szlaki turystyczne itd.). Szczególnie ważne jest 

identyfikowanie zakresu oferty turystycznej każdej wioski, ze względu na oczekiwania 

i motywację turystów W tym celu wskazany jest podział wszystkich atrakcji turystycznych na: 
• rekreacyjne – tereny o bardzo wysokiej atrakcyjności rekreacyjnej; 
• krajobrazowe – obejmujące atrakcje przyrodnicze, kulturalne i nowoczesne osiągnię-

cia człowieka; 
• specjalne – atrakcyjne wędkowanie, polowanie, itp., które służą uprawianiu pewnego 

specjalnego rodzaju turystyki.  
 

Należy wyznaczyć jakie priorytetowe atrakcje mogą być wykorzystane w przyszłości. 

Z uwagi na fakt, że na obszarach wiejskich w świadczeniu usług turystycznych 

uczestniczą głównie małe podmioty gospodarcze, istnieje potrzeba pomocy władz lokalnych, 

w realizacji działań marketingowych, takich jak: 
• dystrybucja wizerunku wsi (reklama, public relations); 
• publikacja katalogów, pamiętników, map, przewodników, itp. (bezpośrednio lub 

w postaci organizacji pomocy); 
• reklama towarów i wsi w wybranych mediach (telewizja, prasa, internet) oraz 

reklamy zewnętrznej; 
• pomoc w organizacji zrzeszania się podmiotów świadczących usługi turystyczne; 
• wspieranie podmiotów zaangażowanych w agroturystykę; 
• tworzenie stron internetowych. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, górskie regiony powinny być przedstawione dla 

potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych, jako regiony atrakcyjne dla produkcji 
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o wysokich wymaganiach czystości8. To pozwala rozwijać politykę pozycjonowania regionu 

górskiego (rys. 2). Szczególna rola należy do administracji lokalnych, w szczególności w opraco-

wywaniu programów i planów w celu przywrócenia tradycyjnych metod gospodarowania w gó-

rach, strategii zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, szkoleń i rozwoju umiejętności, 

przywrócenie różnorodności biologicznej ekosystemów, rozwoju ekologicznego biznesu. 

Ważny problem dotyczy braku dostępu podmiotów gospodarczych, do informacji. 

Zwiększenie liczby źródeł informacji dostępnych dla rolników tworzy nowe wymagania dla 

organizacji doradczych. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w kraju istnieje duża liczba 

właścicieli gruntów i użytkowników rolnych. Bardzo ważnym wydaje się potrzeba 

prowadzenia w rolniczej społeczności szeroko pojętej działalności szkoleniowej, doradczej 

i edukacyjnej podejmującej tematykę zarządzania gospodarstwem i jego funkcjonowaniem 

w szybko zmieniającym się otoczeniu9. Konieczne jest przeprowadzenie szkoleń w zakresie 

właściwego gospodarowania z wykorzystaniem innowacji naukowych i technologicznych. 

Organizacje doradcze w tym zakresie mogą stosować różne formy i metody pracy jak: 

szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe, zwiedzanie gospodarstw, udział w wystawach 

rolniczych, targach, szkoleniach i innych.  
 

 

 
Rys. 2. Pozycjonowania regionu górskiego jako atrakcyjnego inwestycyjnie. 

                                                      
8  W. Lypchuk, N. Lypchuk,.Agroturystyka:organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju. Monogra-

fia. – Lwów Wyd. ‘Społom”. 2008. 
9 P. Sulewski, Bariery i możliwości rozwoju gospodarstw rolnych w opiniachich właścicieli, [w] Ekonomia 

i organizacja gospodarki żywnościowej,Wydawnictwo SGGWNR 67 2008, s. 67-78, s. 77. 
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WNIOSKI 
Model produkcji rolnej w górzystym terenie Karpat musi być wynikiem równowagi sfer 

przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych. Wraz ze wzrostem wysokości alokacji gruntów 

powinno zmniejszyć się grunty orne i zwiększyć udział naturalnych łąk. Odwrotnie 

proporcjonalne w zależności od wysokości powinny być relacje między działalnością rolniczą 

i pozarolniczą. 

Wsparcie dla rolnictwa górskiego powinno być w postaci poprawy regionalnej polityki 

w górach, w szczególności poprzez rozwój specjalnych programów, zapewniających 

zrównoważony rozwój regionalny. Konieczne jest zatem rozszerzenie działalności 

samorządów lokalnych na rzecz pomyślnego pozycjonowania regionu (w tym przyciągania 

inwestorów) i rozwoju sektorów tradycyjnych i nietradycyjnych gospodarki górskiej. 
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NIEMATERIALNE CZYNNIKI WSPARCIA DZIAŁALNOŚCI 
INNOWACYJNEJ W REGIONIE 

 

 
Streszczenie 
Przedmiotem rozważań w artykule jest wykorzystanie niematerialnych czynników 

wspierających działalność innowacyjną w regionie. 
Szczególną uwagę zwrócono na zwiększanie wartości intelektualnej przesiębiorstw, 

kształtowanie kultury innowacyjnej oraz szersze włączenie sołeczeństwa w proces myślenia 
kreatywnego i tworzenia innowacji. W artykule poruszono także zagadnienie wspierania 
rozwoju kadr dla innowacyjnej i efektywnej gospodarki oraz wzrost efektywności wiedzy i 
pracy, jako stymulantów innowacyjności.  

Analizując literaturę przedmiotu zwrócono uwagę na zbieżność działań regionalnych (na 
rzecz innowacyjności) z celami zawartymi w RSI oraz dokumentach planistycznych 
narodowych. 

 
Słowa kluczowe: 
innowacje, kapitał intelektualny, wzrost efektywności wiedzy i pracy. 

 

IMMATERIAL FACTORS OF SUPPORTS  
OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN REGION  

 
Abstract 
The subject of consideration in the article is the use of the intangible factors in support of 

innovation activities in the region. 
Special attention has been given to increasing the value of intellectual property 

companies, innovation culture and the wider inclusion of society the process of creative 
thinking and innovation. 

The article also raised the issue of promoting the development of human resources for 
innovative and effective economy and the increase in efficiency of knowledge and work as 
stimulants. 

Analyzing literature subject attention on the convergence of regional activities 
(for innovation) with the objectives contained in the RIS and national planning documents. 

 
Keywords:  
innovations, intellectual capital, incrementation growth of efficiency of knowledge and 

work. 

                                                      
1  doktorantka Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. 
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WSTĘP  
W warunkach globalizacji rozwój gospodarczy każdego kraju determinowany jest 

innowacyjnością, która powoduje wzrost konkurencyjności. Kraje rozwinięte, w których 

gospodarka ubiega się o status gospodarki opartej na wiedzy stymulatorem rozwoju społeczno-

gospodarczego staje się ludzka wiedza. GOW jest nowym typem gospodarki, gdzie innowacje 

i proinnowacyjna polityka sprawiają, że bazą konkurencyjności przedsiębiorstwa jest jego 

kapitał intelektualny. Ciągłe i dynamicznie zachodzące przemiany ekonomiczne sprawiają, 

że cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki jest jej charakter interaktywny 

i multidyscyplinarny. 

Osiągnięcie sukcesu gospodarczego przez firmę nie jest uzależnione tylko i wyłącznie od 

tradycyjnych zasobów. Owszem materialne zasoby są nadal niezbędne dla bieżącej 

działalności przedsiębiorstwa. Skala ich przydatności jest w dużym stopniu zależna od 

charakteru prowadzonej działalności.  

Jednak obecnie podkreśla się, że coraz ważniejszym czynnikiem wzrostu wartości 

przedsiębiorstwa, a więc i jego konkurencyjności staje się kapitał intelektualny2. Należy uznać, 

jego kreowanie zależy nie tylko od samego przedsiębiorstwa, ale i od zewnętrznego otoczenia, 

w tym i od regionalnych uwarunkowań prowadzenia działalności innowacyjnej. Im bardziej 

zaawansowanym jest Regionalny System Innowacji, tym większe szanse kreowania kapitału 

intelektualnego mają jednostki gospodarcze, tym większą będzie konkurencyjność regionu. 

Przy tym na poziomie regionalnym możliwości finansowego wsparcia innowacji są dość 

ograniczone. W związku z tym szczególnie ważnym jest wykorzystanie niematerialnych 

czynników wzrostu innowacyjności. Celem artykułu jest uzasadnienie kierunków 

wykorzystania pozafinansowych narzędzi wsparcia innowacyjności i kreowania kapitału 

intelektualnego przedsiębiorstw na poziomie regionu. 

1.  TRANSFER WIEDZY 
Zmiany zachodzące w gospodarce światowej oraz wyzwania dla przedsiębiorstw, powodują 

zintensyfikowaną współpracę pomiędzy ośrodkami naukowo-badawczymi, jednostkami 

gospodarczymi oraz instytucjami rządowymi.  

Większego znaczenia w tej współpracy nabiera transfer wiedzy z nauki do biznesu. 

Podejście takie stawia coraz większe wymagania ośrodkom naukowym w zakresie tworzenia 

i implementacji strategii. Istnieje wiele form, odmian, instrumentów i sposobów transferu 

technologii z nauki do biznesu oraz poprawy jego jakości3. 

                                                      
2  O. Oksanych, Intellectual capital and innovation of polish enterprises: a state and prospects. Chapter VIII 

in monograph: Toyotarity. Management of Intellectual Values, Alba Julia 2013, ISBN 978-606-613-078-3, 
s. 125-136. 

3  J. Adamska, Rola parków technologicznych w procesie transferu technologii [w:] Nauka i Gospodarka, 
Nr 1, 2009, s. 5-11. 
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Innowacje we współczesnych warunkach nowego sposobu wytwarzania wiedzy 

są efektem zbiorowych wysiłków i współdziałania wielu podmiotów.  

Znaczący wkład w rozwój gospodarczy kraju wnoszą uniwersytety i uczelnie 

politechniczne. Skala obecnych badań prowadzonych przez uczelnie wyższe tworzy mocne 

podstawy budowania bardziej skutecznych sposobów ich transferu, implementacji 

i komercjalizacji w biznesie.4 

Transfer odbywa się drogą kooperacji w realizacji projektów badawczych, poprzez 

kształcenie i doskonalenie kadr (nieodpłatne szkolenia praktyczne, podnoszące kwalifikacje 

pracowników), współpracę z organizacjami międzynarodowymi, rozwój systemu wspierania 

przedsięwzięć innowacyjnych, obrót maszynami i urządzeniami a także dzięki rozwojowi 

systemów wymiany informacji gospodarczej.5  

Transfer wiedzy, jak i technologii do przedsiębiorstwa ma na celu realizację innowacyjnej 

strategii firmy zapewniającej skuteczne konkurowanie na współczesnym rynku6. 

Przekazywanie przez ośrodki naukowe do przedsiębiorstwa odmiennych rodzajów 

wiedzy owocuje generowaniem różnyh typów innowacji (produktowe, procesowe, 

organizacyjne, marketingowe).  

Transfer wiedzy z sektora badawczo-rozwojowego do przedsiębiorstw może odbywać się 

poprzez staże w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach nie tylko pracowników sektora 

badawczo – rozwojowego ale także absolwentów szkół wyższych. 

Transfer wiedzy pomiędzy uniwersytetem a przemysłem dokonywany jest przy pomocy 

różnych mechanizmów, począwszy od rekrutacji absolwentów uczelni wyższych, poprzez 

wymianę personelu, prowadzenie wspólnych badań, w tym także badań kontraktowych, 

konsulting, patenty i publikacje, licencjonowanie, firmy typu spin-off, laboratoria czy inne 

obiekty infrastruktury finansowane przez firmy, kończąc na kontaktach nieformalnych 

(przepływ wiedzy ukrytej), takich jak spotkania czy konferencje7. 

W szkołach wyższych transfer wiedzy i technologii realizowany jest zazwyczaj przy 

pomocy jednostek transferu technologii, które przybierać mogą różne formy rozwiązań 

organizacyjnych (np. akademickie inkubatory przedsiębiorczości, biura czy centra transferu 

technologii)8.  

                                                      
4  K.B. Matusiak, Rola i miejsce ośrodków innowacji w systemie transferu technologii i komercjalizacji 

wiedzy [w:] System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – Siły motoryczne i bariery, 
PARP, ISBN 978-83-7633-001-3Poznań – Łódź – Wrocław – Warszawa, 2010, s. 16-20.  

5  K. Obłój, Strategia organizacji, II wydanie, PWE, Warszawa 1998, s. 108-109. 
6  D. Ulrich, Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi,, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer Kraków 

2001, ISBN: 83-88597-43-4. 
7  A. Kamińska, J. Skonieczny, Transfer technologii z uniwersytetu do biznesu, Politechnika Wrocławska 

Instytut Organizacji i Zarządzania, Wrocław, 2011. 
8  M. Szarucki, Rozdźwięk między oczekiwanymi wynikami projektu kolaboracyjnego a ich wpływem na 

działalność firmy [w:] Nauka i Gospodarka, 2011, http://naukaigospodarka.pl 
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Tworzenie infrastruktury służącej przekazywaniu wiedzy wymaga współpracy 

specjalistów ds. personalnych ze specjalistami w zakresie systemów informatycznych w celu 

stworzenia sieci komputerowych umożliwiających przepływ informacji.  

Wysoka dynamika zmian i oczekiwanie szybkich rezultatów w postaci wyników 

biznesowych powodują, że realizacja szkoleń tradycyjnych jest procesem zbyt wolnym dla 

wielu firm. Dodatkowym wyzwaniem jest wysoki koszt i czas realizacji szkoleń tradycyjnych 

w firmach o dużym geograficznym rozproszeniu.  

Analiza teorii i praktyki problemu transferu wiedzy, pozwala wysnuć wniosek o tym, że 

efektywnym kierunkiem przyśpieszenia tempa procesów przekazywania wiedzy jest 

stosowanie szkoleń za pomocą e-learningu:  
• szkolenie online może być zrealizowane w ciągu kilku dni (do około tygodnia) dla 

grupy nawet kilku tysięcy osób i to bez względu na stopień rozproszenia 
pracowników firmy,  

• czas, który w tradycyjnych szkoleniach poświęca się na dojazd na szkolenie 
i drogę powrotną można poświęcić efektywnej pracy,  

• dzięki szkoleniom online pracownicy mogą uczyć się w swoim własnym tempie, bez 
potrzeby dostosowywania się do najwolniejszego członka grupy,  

• stosując e-learning firmy oszczędzają znaczna część budżetu szkoleniowego i są  
w stanie przeszkolić większą liczbę pracowników. 

 

Istotne jest, aby szkolenia nie były formalne lecz stanowiły logiczny element w systemie 

transferu wiedzy i uświadomienie korzyści, płynących z opanowania nowej wiedzy. 

2.  KSZTAŁTOWANIE KULTURY INNOWACYJNEJ 
      SPOŁECZEŃSTWA 
Do zbudowania gospodarki opartej na wiedzy niezbędne jest uruchomienie mechanizmów 

o charakterze społecznym9. Mam tu na myśli zaufanie społeczne, otwartość na nowatorskie 

rozwiązania, system edukacyjny wspierający kreatywność. Wszystkie te cechy tworzą swojego 

rodzaju społeczny klimat a wypadkową rozwoju gospodarczego i społecznego jest 

innowacyjność.  

Determinantą innowacyjności usytuowaną na poziomie systemowym, lecz odwołującą się 

do wszystkich kategorii uwarunkowań jest kultura organizacyjna. 

Natomiast element kultury organizacyjnej firmy, obejmującym zagadnienia związane 

z innowacjami jest kultura innowacji. Składają się na nią: motywacja innowacyjna, 

kompetencje innowacyjne, zachowania w sytuacji innowacyjnej, a także styl i jakość 

zarządzania decydujące o klimacie dla innowacji10. 

                                                      
9  W. Wierżyński, Społeczny wymiar innowacji [w:] Artykuły analityczne, 2011 http://www.pi.gov.pl  
10  Zob. K. Gadomska-Lila, Charakterystyka i uwarunkowania proinnowacyjnej kultury organizacyjnej – 

wyniki badań, [w:] Przegląd Organizacji nr 2, Uniwersytet Szczeciński – Wydział Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania, Szczecin 2010. 
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Dlatego istotne jest budowanie w przedsiębiorstwie takiego środowiska pracy, które 

sprzyjałoby kreatywności pracowników.  

Ważną rolę w tworzeniu kultury innowacyjnej odgrywa również inna społeczna 

determinanta – aspiracje i potrzeby edukacyjne oraz możliwość ciągłego zdobywania wiedzy. 

Wśród celów szczegółowych kształtowanie kultury innowacyjnej i edukacji proinnowacyjnej 

wymienia się: 
• kształtowanie postaw proinnowacyjnych dzieci i młodzieży, 
• wspieranie rozwoju regionalnych inicjatyw wspierających edukację w obszarze 

techniki i innowacyjności, 
• przeprowadzanie cyklicznych imprez popularyzujących wyższą edukację, naukę 

i technikę, 
• inicjowanie konkursów w dziedzinie innowacyjności dla studentów, dyplomantów 

i doktorantów, 
• generowanie i aplikowanie wyspecjalizowanych źródeł informacji, popularyzujących 

naukę i technikę.  
 

Powyższe działania koniecznie muszą mieć charakter systemowy, z obowiązkową oceną 

efektywności każdego przedsięwzięcia i wniesienia, w razie potrzeby, niezbędnych korekt. 

2.1. Wspierania rozwoju kadr dla innowacyjnej i efektywnej gospodarki  

               oraz wzrost efektywności wiedzy i pracy, jako stymulantów 

               innowacyjności. 

Efektywne procesy przekazywania wiedzy wpływają na zmianą zachowań pracowników. 

Powinni oni być otwarci na nowe pomysły i nowatorskie rozwiązania oraz chętni do dzielenia 

się nimi. W ten sposób dokonuje się rozwój firmy, tworzy się system bodźców (zachęcający 

do przekazywania wiedzy), wdraża się systemy komunikacji (w celu zapewnienia łatwiejszego 

dostępu oraz lepsze przekazywanie informacji) a także kształtuje się struktura organizacyjna 

firm (im mniejsza hierarchizacja tym lepsza wymiana informacji.  

Potrzeba wprowadzania innowacji w nauczaniu wynika wprost ze zmian na rynku pracy. 

Aktualny program nauczania pozostawia zbyt mało miejsca na rozwój kreatywności i działania 

praktyczne w szkole. Dlatego konieczne jest tworzenie i wdrażanie innowacyjnych programów 

nauczania, takich, które przygotowywać będą osoby do samodzielności, potrafiące tworzyć 

i rozwijać nowe relacje i metody pracy (np. online), zdolne do ciągłego uzupełniania swoich 

kwalifikacji, potrafiące korzystać z kapitału społecznego i zasobu umiejętnosci tworzonego przez 

szkolną społeczność, skuteczniej uczące się i potrafiące przekazywać zdobytą wiedzę innym. 

Tradycyjne szkolenia były jedynym praktycznym rozwiązaniem podczas wprowadzania 

nowych produktów lub usług, wdrażania nowych procesów biznesowych lub aplikacji, 

wdrażania nowych pracowników, czy podnoszenia standardów obsługi.  
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Analiza danych empirycznych, oparta na wynikach pomiarów sondażowych, wskazuje, 

że szybkiemu przekazywaniu wiedzy technicznej oraz pozyskaniu zaawansowanych informacji 

z wyprzedzeniem, w stosunku do konkurencji, sprzyja organizowanie przez ekspertów SRC 

(ang. Short Range Certificate, pol. świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu) 

seminariów za pomocą współczesnych aplikacji.  

Ponadto stwarzają one:  
• szybkie rozeznanie w najnowszych tendencjach, 
• rozpoznawanie możliwości biznesowych wynikających z postępu technicznego, 
• pozyskiwanie wiedzy od ekspertów aktywnie zaangażowanych w rozwój nowych 

technologii, 
• możliwość dzielenia się wiedzą specjalistyczną wewnątrz przedsiębiorstwa. 

2.2. Działania regionalne (na rzecz innowacyjności) skorelowane z celami 

               zawartymi w RSI oraz dokumentach planistycznych narodowych 

Realizacja działań proinnowacyjnych w regionie ma na celu podniesienie potencjału 

regionalnego (w ramach Regionalnych Strategii Innowacyjnych lub strategii rozwoju 

województw) poprzez wzmocnienie współpracy między sektorem badawczo-rozwojowym 

a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na 

regionalnym i lokalnym rynku.  

Rodzaje wsparcia udzielanego w ramach działania:  
• tworzenie i dostosowanie Regionalnych Strategii Innowacyjnych,  
• tworzenie sieci transferu innowacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, 

przedsiębiorstwami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym,  
• rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji (w tym zbieranie danych 

i tworzenie baz danych), jak i informacja dotycząca szkoleń i innych działań 
edukacyjnych wspierających transfer innowacji,  

• fundowanie stypendiów dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynu-
ujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych oraz 
kierunków studiów wykorzystywanych w rozwoju klastrów przemysłowych.  

 

Analizując literaturę przedmiotu zwrócono uwagę na komplementarność z innymi 

działaniami i programami min.:  
• SPO (Sektor Programu Operacyjnego) Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw: 

w tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju firm, czy wzmocnieniu współpracy 
między sferą badawczo – rozwojową a gospodarką;  

• SPO Rozwój Zasobów Ludzkich: rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. 

PODSUMOWANIE 
Kapitał ludzki, wiedza i innowacje determinują rozwój regionów. Poziom i jakość kapitału 

ludzkiego jest ważnym czynnikiem rozwoju. Zmiany, jakie zachodzą dotyczą społecznych 

procesów wytwarzania, dyfuzji i wykorzystania wiedzy.  
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O rozwoju nowej gospodarki opartej na wiedzy decydują przede wszystkim takie sektory, 

jak: technologie informacyjne i komunikacyjne, badania naukowe, inżynieria finansowa, infor-

macje i wiedza. Technologie te wraz z kapitałem ludzkim działającym w wymiarze lokalnym, 

stanowią najważniejszą siłę napędową zmian w regionalnych systemach ekonomicznych.  

Głównym czynnikiem wzrostu współczesnych ośrodków miejskich i nowoczesnych 

gospodarek regionalnych są innowacje.  

Instrumentem niezbędnym do wzmocnienia regionalnej konkurencyjności jest 

zbudowanie skutecznego regionalnego systemu innowacji (zgodnego z wytycznymi NSI), 

w ramach którego będzie następował transfer wiedzy i nowoczesnych technologii do sektorów 

gospodarczych.  

Dlatego wspieranie szeroko rozumianych działań innowacyjnych mających na celu 

promowanie innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy jest dla regionu priorytetem. 

Wsparcie innowacyjności regionalnej w ramach funduszy europejskich przyczynia się 

w sposób bezpośredni lub pośredni do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych.  

Pozyskanie środków finansowych jest niezaprzeczalnie istotne. Jednak w dzisiejszej 

dobie coraz większego zaangażowania w procesie wspierania regionalnej działalności 

innowacyjnej nabierają niematerialne czynniki. Jednym z nich są nowoczesne metody 

komunikowania się i wymiany informacji. Celem ich jest udzielanie pomocy władzom 

regionalnym i lokalnym w prowadzeniu polityki i metod zwiększających potencjał w zakresie 

innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń nie 

tylko pomiędzy podmiotami w regionie ale także pomiędzy regionami i Unią Europejską.  
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WYKORZYSTANIE MODELI EMPIRYCZNYCH W TRAKCIE 
WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW W CELU ZAKUPU 

 
Streszczenie 
W rozwiniętej gospodarce rynkowej znaczenie rynku dla przedsiębiorstw jest coraz 

bardziej wyraźne. Jego celem jest reorganizacja struktury własnościowej przedsiębiorstw. 
Wraz z tym idzie redystrybucja rynków w kierunku „wielkich graczy”. Zakup stał się 
jednym z elementarnych narzędzi do zdobywania większego udziału w rynku. Celem 
artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania modeli empirycznych do oceny 
dyskonta akcji mniejszościowych przy braku zbywalności w procesie określania wartości 
firmy dla celów zakupu. 

Artykuł ten został opracowany w ramach projektu VEGA nr 1/0142/12 „Badanie trendów 
rozwojowych i kluczowych uwarunkowań transgranicznych fuzji i zakupu na obszarze 
wspólnoty europejskiej”.  

 
Słowa kluczowe:  
zakup, rabat przy braku zbywalności, akcjonariusz mniejszościowy, kapitał ograniczony, 

pre – IPO. 

 

UTILIZATION OF EMPIRICAL MODELS IN THE COURSE OF 
BUSINESS VALUATION FOR PURPOSE OF ACQUISITION  

 
Abstract: 
In the developed market economy the meaning of the market for businesses is becoming 

more eminent. It’s goal is the reorganization of the ownership structure of businesses. Along 
with this comes the redistribution of markets towards the „big players”. Acquisitions become 
one of the elemental tools for gaining a greater market share. The aim of the article is to 
describe the possibility to utilize empirical models to assess minority shares discount for lack of 
marketability during a company value determination process for acquisition purposes.  

This article was compiled as a part of the project VEGA No. 1/0142/12 „Research of 
development trends and key determinants of cross - border mergers and acquisitions in 
common European area”.  

 
Keywords: 
acquisition, discount for lack of marketability, minority shareholder, restricted stocks, pre 

– IPO.  
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INTRODUCTION 
The determination of fair amount of a consideration for minority shareholders at the acquisition 

process means an ascertainment of the specific share’s value in an enterprise equity capital 

(other than determination of the company - level equity capital value). We believe that there is 

a specific valuation problem, at which it is not enough to ascertain a resulting general company 

- level value and subsequently to ascertain an aliquot share, by any of valuation methods, but it 

is needed also to apply additional valuation instruments, such as discounts and premiums. 

The reason is simple. At the moment of a division of the ownership among several subjects, the 

company is not the marketed asset any longer and the stock or business shares are going into 

the market as the marketable assets. The investors, who are making their investments into 

minority and majority shares, do not create a homogenous group. By this reason, there is no 

common market for all equity or business shares. Usually, their price is lower on the market of 

minority shareholder’s stock compared to the price of stock included in a block held by 

a majority shareholder. The value of a share of the company may vary by shareholders 

(members) or groups of shareholders (groups of members), i.e. the value of a share is not 

aliquot to the company - level equity share. The aim of the article is to describe the possibility 

to utilize empirical models to assess minority shares discount for lack of marketability during 

a company value determination process for acquisition purposes.  

The basis of empirical models, currently commonly used in the valuation practice 

worldwide, is created by analytically credibly processed and efficiently structured empirical 

studies and data. They consist in a comparison of a price implemented on an active market 

(of a share or business share) without a lack of marketability and a price of the same or similar 

asset with a lack of marketability. This approach, in principle, exactly corresponds with the 

discount for a lack of marketability definition.  The following three approaches and methods 

are used in the advanced and renowned valuation practice in the United States of America that 

disposes of objectively most quality analytic data for the longest period: 
• Methods and practices of restricted stocks, 
• Methods and practices that use empirical data from the initial public offerings 

(hereinafter referred to as „IPO”) on capital markets (Pre-IPO),  
• Methods and practices of acquisition prices. (Petřík, 2009)  

 

METHODS AND PRACTICES OF RESTRICTED STOCKS 
Methods and practices of restricted stocks are based on a logic that compares a price of 

company’s shares that have different quality due to their marketability in the same moment. 

The discount for a lack of marketability is simply and logically designed in these models as 

a difference of company shares prices in private and public transactions, that took place in the 

same moment (on the same day).  
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There are several reasons why the stock without a lack of marketability and the restricted 

stock exist at the same time:  
• only a part of the stock is registered on public market at the public offering, since the 

majority owners request to minimize an uncertainty connected with the entry 
on market or to retain the company control,  

• all the stock are registered at the public offering and a marketability restriction is 
agreed for a part of them for a certain period of time,  

• the stock issued at acquisitions and used as a payment for the acquisition, often is not 
registered, 

• by the reason of an increase of shareholders’ capital, the owners prefer a private 
placement to public offering due to a lengthy registration process or its financial 
intensity. (Rýdlová, 2006, p. 120) 
 

Initial studies of restricted stocks are dated back to early ‘70s of the 20th century. Several 

dozens of other ones were published since then. It is possible to notice the view development 

gradualism as to the given problems and implementation of new practices. Up to ‘90s of the 

20th century, most of them paid attention to a quantification of the discount based on averages 

and medians without searching for causal factors that could influence this discount. Despite the 

fact that some studies explain various fluctuations by specific factors influencing the discount, 

any of them did not try to make quantification.  

William Silber’s study was a milestone in their development, since William Silber tried to 

quantify the causal factors influencing the discount as the result of several variables’ effect in 

the model. Later, the studies have been published that paid same attention to factors influencing 

the discount and to the discount itself. There is a brief overview of the most important ones:  

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC) 
INSTITUTIONAL INVESTOR STUDY 
Securities and Exchange Commission itself carried out one of the initial studies of restricted 

stock in 1971 and it used data for 1966 - 1969. Despite the fact that it was the first study of that 

kind, it is most comprehensive study from the point of view of included transactions (up to 

398) to date. The quantified discount for a lack of merchantability was on the level of 25.80%. 

The resultant values for the arithmetical average and median were almost identical. 

The analysis data sources were from z New York Stock Exchange (NYSE), American Stock 

Exchange (AMEX), Over-the-Counter (OTC) reporting companies and Over-the-Counter 

(OTC) nonreporting companies. SEC study has disaggregate the companies into the particular 

categories by the stock trading market, by the institutional investor type, by the volume of sales 

and the issuing company profit. (Pratt, Niculita, 2008, pp. 420-423) 
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GELMAN STUDY 
In 1972, Milton Gelman published the results of his study of prices paid for restricted securities 

by four closed-end investment companies specializing in restricted securities investments. 

From 89 transactions between 1968 and 1970, Gelman found that (1) both the arithmetic 

average and median price discounts were 33 percent and that (2) almost 60 percent of the 

purchases were at price discounts of 30 percent and higher. (Pratt, Niculita, 2008, p. 423) 

TROUT STUDY 
In a study of letter stocks purchased by mutual funds from 1968 to 1972, Robert R. Trout 

attempted to construct a financial model that would provide an estimate of the price discount 

appropriate for a private company’s stock. His multiple regression model involved 60 

purchases and found an average price discount of 33.45 percent for restricted stock from freely 

traded stock. As the SEC study previously indicated, Trout also found that companies with 

stock listed on national exchanges had lower discounts on their restricted stock transactions 

than did companies with stock traded OTC. (Pratt, Niculita, 2008, p. 423) 

MORONEY STUDY  
In an article published in 1973 Robert E. Moroney presented the results of a study of the prices 

paid for restricted securities by 10 registered investment companies. The study reflected 146 

purchases. The average price discount for the 146 transactions was 35.6 percent, and the 

median price discount was 33.0 percent. (Pratt, Niculita, 2008, pp. 423-424) 

MAHER STUDY  
Analytical method of J. Michael Maher was similar to Moroney’s in that it compared prices 

paid for restricted stocks with the market prices of their unrestricted counterparts. Maher found 

that mutual funds were not purchasing restricted securities during 1974 and 1975, which were 

very depressed years for the stock market. Therefore, the data actually used covered the five-

year period from 1969 through 1973. The study showed that the mean discount for lack of 

marketability for the years 1969-1973 amounted to 35.43 percent. Maher further eliminated the 

top and bottom 10 percent of purchases in an effort to remove especially high- and low-risk 

situations. The result was almost identical with the outliers removed, with a mean price 

discount of 34.73 percent. (Pratt, Niculita, 2008, p. 424) 

STANDARD RESEARCH CONSULTANTS STUDY 
In 1983, Standard Research Consultants analyzed recent private placements of common stock to 

test the current applicability of the SEC study. Standard Research Consultants studied 28 private 

placements of restricted common stock from October 1978 through June 1982. Price discounts 

ranged from 7 to 91 percent, with a median of 45 percent. (Pratt, Niculita, 2008, p. 424) 
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WILLAMETTE MANAGEMENT ASSOCIATES STUDY 
Willamette Management Associates analyzed private placements of restricted stocks for the 

period January 1, 1981, through May 31, 1984. The early part of this study overlapped the last 

part of the SRC study, but few transactions took place during the period of overlap. Most of the 

transactions in the Willamette Management Associates study occurred in 1983. Willamette 

Management Associates identified 33 transactions during that period (1) that could reasonably 

be classified as arm’s length and (2) for which the price of the restricted shares could be 

compared directly with the price of trades in identical but unrestricted shares of the same 

company at the same time. The median price discount for the 33 restricted stock transactions 

compared with the prices of their freely tradable counterparts was 31.2 percent. The slightly 

lower average percentage price discounts for private placements during this time may be 

attributable to the somewhat depressed pricing in the public stock market. This, in turn, 

reflected the recessionary economic conditions prevalent during most of the period of the 

study. (Pratt, Niculita, 2008, p. 425) 

WILLIAM L. SILBER STUDY 
The William L. Silber’s study published in 1991 examined 310 private placements of common 

stock of publicly traded companies between 1981 and 1988. After eliminating issues that had 

warrants or other special provisions, he identified the precede date of private placements by 69 

companies. The average discount reached the level of 33.75% (comparable with several earlier 

studies) while the discount variability ranged from 12.7% to 84%. Silber’s contribution consists 

in a design of a statistical model for monitoring of the influence of several factors on the 

discount itself. The factors include a credit worthiness of the issuing company, marketability of 

the shares, cash flow and special (value-added) concessions to the investor. (Silber, 1991) 

FMV OPTIONS STUDIES 
FMV Options Study by Hall, L. S. and Polacek, T. G. from 1994 has published the results of their 

examination of more than 100 transactions occurring from 1979 to 1992. The method of sample 

company selection was not published. The average discount reached the level of 23%. The results 

of the study confirmed that the companies with higher yields and profits and the companies 

marketed at important exchanges have lower discounts. The highest discount was for the volume 

of transactions under USD 10 mil. Their research in the sphere of discounts for a lack of 

merchantability continues. Another study analyzed 230 transactions occurring from 1980 to 

1997. The average discount reach 22.3%, median was 20.1% and a standard deviation was 

17.2%. Robert J. Grossman and Sara L. Bergman have published in 2010 the results of their 

examination of 587 transactions made from 1980 to 2008. The average discount at annual 

marketability restriction was 20.7%, with median discount of 16.2%, the discount average was 

13.2% at two-year restriction with median discount of 11.9%. (Grossman, Bergman, 2011, p. 4) 
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Lance S. Hall has analyzed the FMV Restricted Stock studies results in the study 

published in 2008 and compared the discount amount at private sale of large restricted stock 

blocks and the discount amount at small sales of restricted stocks. He found out that the 

discount amount and the size of traded stock block have the positive correlation (Table 1).  

Tab. 1. Placed percentage shares and the discount amount 

PCT. SHARES PLACED DISCOUNT 
 High Low Median 
More than 35% 42.80% 38.88% 48.72% 
More than 30% 42.80% 30.42% 44.32% 
More than 25% 42.80% 25.01% 39.69% 
More than 20% 42.80% 20.48% 37.86% 
Less than 20% 19.80% 0.10% 24.41% 

 Source: Hall, 2008, p. 11 

MICHAEL HERTZEL AND RICHARD L. SMITH STUDY  
Another important contribution in this area is Michael Hertzel and Richard L. Smith’s study 

published in 1993. The objective of study was to determine the underlying reasons for 

discounts observed in the pricing of securities in private placements and the positive abnormal 

returns associated with the announcement. While illiquidity associated with unregistered stock 

seemed to provide a partial explanation, „it is not clear why investors require, and firms are 

willing to accept, such sizable discounts.” The authors used a sample of private placement 

announcements from January 1, 1980 through May 31, 1987. The information was derived 

from a variety of public sources. The study identified 106 transactions (of which 18 were for 

unregistered shares) with some two-thirds of the observations occurring in the second half of 

the study. Mean and median discounts were 20.14% and 13.25%, respectively. The authors 

also found an additional discount of 13.5% for placements of restricted shares. The range of 

discounts for the 106 observations is not explicitly stated. However, the data seems to suggest 

lower discounts (less than 10%) for the larger companies in the study (market value greater 

than $ 75 million) to the higher levels (approximately 35%) for companies with less than $ 25 

million in market value. In summary, the total discounts observed seem consistent with 

a number of other private placement/restricted stock studies. Hertzel and Smith attempt to 

analyze private placement discounts to determine what factors may influence the size of the 

discount, rather than simply saying it was a marketability discount due to illiquidity. 

Hertzel and Smith concluded that the private placement discounts were influenced by: 
• the costs incurred by private investors in the resolution of informational asymmetry about 

the firm. Stated alternatively, when value is more difficult to ascertain, investors will 
expend more resources to determine value and thus require larger discounts, 

• lliquidity of the unregistered stock, 
• compensation for expert advice or related monitoring services provided by the private 

investor. 
• changes in the ownership structure of the firm. 
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The size of the private placement discount tended to increase as the: 
• The opportunity for resale decreased. To quote the paper „the information hypothesis 

implies that discounts will be larger for placements where opportunistic resale of the 
shares is precluded. A longer required holding period provides an incentive for 
private placement investors to incur additional costs to assess firm prospects.” 

• Size of the placement decreased (measured by dollar size). 
• Firm size decreased (as measured by the market value of equity 30 days prior to the 

announcement). 
• Difficulty in assessing the underlying value of the firm increased (as proxied by 

financial distress, speculative products and book to market equity). 
• Placements where the value of intangible assets is an important component of firm 

value. (www.mercercapital.com) 

MANAGEMENT PLANNING, INC. STUDY 
A detailed study of restricted public securities was conducted by the valuation firm 

Management Planning, Inc. which reviewed all the private placements that were reported from 

January 1, 1980, to December 31, 1996. The purpose of the Management Planning restricted 

stock study was to compare (1) the per share prices paid in private placements of restricted 

stock with (2) the same company’s freely traded, stock market price. In selecting the 

transactions for further analysis, they established the following initial tests, or screening. 
• The company selling stock in a private placement should make its financial 

statements available to the public. 
• The company should have a publicly held and actively traded common stock 

„counterpart” equal in all other respects to the unregistered stock. 
• Sufficient data on the private transaction should be readily available. 
• The publicly traded common stock counterpart should be selling at a price of at least 

$ 2 per share. 
• The company should be a domestic corporation. 
• The company should not be characterized as being in the „developmental” stage at the 

time of the transaction. 
 

In order to obtain the most meaningful group of private placement transactions that would 

have the most relevance to business valuation analysts, Management Planning established three 

additional tests that had to be met by each transaction.  
• If the company issuing the restricted shares lost money in the year prior to the 

transaction, it was excluded. 
• All start-up companies were excluded. Companies with less than $ 3 million in sales 

volume were also excluded. 
• If the transaction involved restricted shares and the terms of the transaction conferred 

on the holder the right to register the shares for public trading, the transaction was 
excluded. 
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Management Planning reached the following conclusions about the final 53 transactions 

included in their study: 
• The average lack of marketability discount was about 27 percent. 
• The median lack of marketability discount was about 25 percent. 
• These median and average lack of marketability discounts are slightly lower than the 

median (28 percent) and the average (29 percent) discounts of the entire prescreen 
group of 231 transactions. 

• Only one of the 53 transactions occurred at a price equal to the market price. 
• The remaining 52 transactions all occurred at lack of marketability discounts ranging 

from a low of 3 percent to a high of 58 percent. (Pratt, Niculita, 2008, pp. 425-427) 

JOHNSON STUDY 
Bruce A. Johnson studied 72 private placement transactions that occurred from 1991 through 

1995. This was the first half-decade after the Rule 144 restrictions were relaxed. The range was 

a 10 percent premium to a 60 percent discount, with an average discount for these 72 transactions 

of 20 percent. The study analyzed four factors that might influence the size of the discount:  
• positive net income (negative – average discount 22.5%, $ 0 to $ 1 M USD – average 

discount 26.0%, $ 1 M o $ 10 M USD – average discount 18.1%, + 10 M USD – 
average discount 6.3%),  

• sales volume ($ 0 to $ 10 M USD – average discount 23.5%, $ 10 M to $ 50 M USD 
– average discount 19.4%, $ 50 M to $ 200 M USD – 17.7%, + $ 200 M USD – 
13.0%),  

• transaction value ($ 0 to $5 M USD – average discount 26.7%, $5 M to $10 M USD – 
average discount 20.9%, $ 10 M to $ 25 M USD – 17.0%, + $ 25 M USD – average 
discount 10.8%),  

• net income strength (negative – average discount 22.5%, 0% to 5% – average 
discount 23.7%, 5% to 10% – average discount 15.2%, + 10% – average discount 
11.6%). (Pratt, Niculita, 2008, pp. 427-428) 

 

COLUMBIA FINANCIAL ADVISORS STUDY  
Study of Columbia Financial Advisors, Inc. was divided into two parts: January 1, 1996, 

through April 30, 1997 (before the reduction in the Rule 144 holding period), and May 1, 1997, 

through December 31, 1998 (after the one-year holding period became effective, April 29, 

1997). Study identified 23 transactions for the 1996 to April 1997 period, with discounts 

ranging from.8 to 67.5 percent, with a mean of 21 percent. For the May 1997 to December 

1998 period, they identified 15 transactions, with a range of 0 to 30 percent, and a mean of 13 

percent, and a median of 9 percent. (Pratt, Niculita, 2008, pp. 428-429) 
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Mukesh Bajaj, David J. Denis, Stephen P. Ferris and Atulya Sarin Study  

The study by Mukesh Bajaj, David J. Denis, Stephen P. Ferris and Atulya Sarin published 
in 2001 included 88 private placements amounted to $13.04 million that occurred at public 
market from 1990 to 1995. The shares of the most of companies (72) in the sample were traded 
in the OTC (Over-the-counter) market, and the remaining shares were traded in the American 
Stock Exchange market (9) and in the New York Stock Exchange market (7). The study 
showed that 56% private placements in the sample were made by companies in five industry 
groups (technologically advanced). The result for the entire sample of 88 transactions was the 
average discount of 22.21%, with median of 20.67% and maximum discount of 68% (while the 
average discount of 14.04% with median of 9.85% and maximum of 62.13% has been reached 
in 37 transactions in the sample of shares registered at public market and the average discount 
of 28.13%, median of 26.47% and maximum of 68% has been reached in 51 transactions with 
unregistered shares. Bajaj, M. et al. made their calculations similarly as Hertzel and Smith. 
They identified variables influencing the discount amount by regression analyses. The results 
of their research have confirmed that also registered shares are sold with a discount, i.e. the 
discount consists of several components, not only from the component of restricted 
marketability (the influence of which is estimated to be 7.2%), namely from additional costs 
incurred by information asymmetry and management costs.  

The authors’ study results have confirmed the influence of additional factors that results in 
a higher discount, namely business risk, economies of scale within transaction costs, financial 
stress and private placement ratio in total volume of the stock issued. (Bajaj, M. et al., 2001) 

LIMITATIONS OF METHODS AND PRACTICES OF THE 
RESTRICTED STOCKS)   
All restricted stocks type studies show indeed comparable results of the discount value and 

influence of dummy variables (factors)2, however according to Rýdlová (2006, pp. 121-122) 

they have their drawbacks due to used method that must be overcome in the practice in the 

application of their results. Otherwise, the results become de facto inapplicable. It applies 

especially to the following:  
• The studies made to 1997 are based on the restricted stocks for two years, the studies 

made after 1997 with a lack of marketability for one year. By the given reason, 
a discount corresponding to the given period of restriction of one or two years is 
detected. This discount cannot be used for non-marketed companies at which the 
restriction period is uncertain and at the same time, probably much longer,  

• The studies are based on the company stock that are already marketed on a public market 
and if the restriction expires, the stock will be marketed directly at a secondary market. 
The given option is missing at non-marketed stock. It can be assumed, by the given 
reason that the discount will be higher at non-marketed companies, 

                                                      
2  The results of studies made after 1997 differ from total average (the alteration of 144 SEC rule – reduced 

restriction period from two years to one year). 
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• High inter-industry variability of discounts disables the application of an average or 
median of particular studies. Older studies of restricted stock did not take inter-
industry variability into consideration at all. Newer studies already selected the 
discount variability factors by which it is possible to orientate at the application, 

• The discount for marketability can represent only one of components of total 
discount, another part of the discount can be induced by certain „additional” services, 
which private investors often provide to a company (e.g. additional investments), or 
higher information and monitoring costs at the stock private issues,  

• Empirically determined discounts do not correspond to a maximum rational price, 
which investor would be ready to pay so as to safeguard himself against a non-
liquidity risk. Comparing the costs for safeguarding and for determined discount, the 
determined discounts determined through the restricted stocks studies seem to be 
considerably overvalued,  

• The studies are processed based on data from the United States of America’s markets 
which belong to the most efficient and liquid ones in the world. The market liquidity 
degree and efficiency predetermines (restricts) the share liquidity degree. The 
quantified discount is maximum from this point of view. The discount, which would 
have been measured on markets with lower liquidity, would theoretically reach 
a lower value.  

• The particular occurred transactions are unique from the point of view of space and 
time. The public markets in the U.S.A also went through a certain development, 
which is undoubtedly reflected by the restricted stocks studies. In this connection, 
a problem occurs of data comparability and its applicability within other time period 
and on other market,  

• There are standpoints that capital market efficiency contributes to a limitation of 
a control influence at publicly traded stock. It is possible to state that the growth of 
capital market efficiency will increase the total discount, since the investors operating 
at public market enjoy not only the liquidity benefits, but also better control over the 
company operation. The discount determined by the restricted stocks studies would 
also include the discount for minority on the market with lower efficiency.  

METHODS AND PRACTICES THAT UTILIZE EMPIRICAL 
DATA FROM INITIAL PUBLIC OFFERINGS AT CAPITAL 
MARKETS (PRE – IPO) 
The center of the pre-IPO approach and practices of the Initial Public Offerings (IPO) consists in 

a quantification of the discount for a lack of marketability as a ratio of the share price at IPO and 

share price of the same company at a private (ideally independent) transaction mostly (according 

to the methods of a specific study) several months or years before IPO implementation. Basically, 

it is a comparison of identical shares prices at various times. According to the length of this 

decisive period, the discount is adjusted subsequently, while it applies that the longer decisive 

period, the more extensive induced adjustments of the applied discount.  
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The value of this way determined discounts can be, on one hand, undervalued, since buyers 

in private transactions could already expect or suppose the future IPO, and on other hand, they 

must face many uncertainties that reduce the possibility of that distortion at the time of the 

purchase, namely an uncertainty of IPO implementation, the share price ignorance at IPO, etc.  

JOHN D. EMORY STUDIES 
John D. Emory, President of Emory Business Valuation, LLC, developed nine studies, from 1980 

to 2000, dealing with comparison of the prices of stock before IPO and prices at the time of the 

stock subscription at the public market. The basic methodology is identical for all studies and 

includes private transactions occurring five months prior to IPO. Emory states that in view of the 

fact that IPO implementation lasts 4-5 months, the given stock prices in the private transactions 

that were included in the studies, were already influenced by IPO expectation. Due to short period 

of time of particular researches, Emory did not make any adjustments (besides purposeful 

selection of sample companies). The sample consists of companies and transactions at which it 

was possible to expect that they were carried out for a fair market price, while the developing 

companies that produced an operating loss in the past and the companies the price of which was 

below USD 5 per a share at the time of public subscription were excluded The transactions 

included into the studies were carried out by two ways: as the option transactions or as the sale of 

stock and securities exchangeable for stock. The results are summarized in Table 2. 
Tab. 2. Determined discounts for a lack of marketability (DLOM) in the John D. Emory’s  

  studies 

 DLOM  
 All Transactions Sale Transactions Option Transactions 

Mean 46% 50% 43% 
Median 47% 52% 42% 
Count 543 282 261 

 Source: Emory et al., 2002, p. 1 

John D. Emory also developed a time analysis – a discount calculation according to the 

period when the private transaction before IPO occurred. The results showed that the discount 

value increases along with increasing time interval between the occurrence of a private 

transaction and IPO (Table 3).  
 Tab. 3. Determined discounts for a lack of marketability (DLOM) by periods of occurrence of 

private transactions before IPO in John D. Emory’s studies 

DLOM 
Time before IPO Mean Median Count 

0 – 30 days 30% 25% 18 
30 – 60 days 40% 38% 72 
60 – 90 days 42% 43% 162 
90 - 120 days 49% 50% 161 

120 – 153 days 55% 54% 130 
Total   543 

 Source: Emory et al., 2002, p. 2 
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From 1997 to 2000, John Emory paid special attention in his research to Internet 

companies while for the sample he chose the dot-com companies. For these companies (total 

92), the average and median was 54%. From the point of view of transaction period, the same 

result was confirmed as for other transactions, i.e. the discount descended with shortening 

period to IPO. (Pratt, Niculita, 2008, pp. 434-435, Rýdlová, 2006, pp. 129-130, Emory et al., 

2002)  
Valuation Advisors Studies 

Studies published using the Valuation Advisors’ database break down the number of 

transactions by length of time that the private transaction occurred prior to the IPO: 1–90 days 

prior, 91–180 days prior, 181–270 days prior, 271–365 days prior, and 1–2 years prior. Results 

for years 1999–2006 are shown in Table 4. (Pratt, Niculita, 2008, p. 438) 
 

Tab. 4: Valuation Advisors´ Lack of Marketability Discount Study - Transaction Summary  
Results by Year from 1999-2006 

TIME OF 
TRANSACTION BEFORE 
IPO 

1-90  
DAYS 

91-180  
DAYS 

181-270 
DAYS 

271-365 
DAYS 

1-2  
YEARS 

 

1999      
Number of Transactions 148 174 103 91 174 
Median Discount 30.8% 53.9% 75.0% 76.9% 82.0% 

2000      
Number of Transactions 129 176 116 91 141 
Median Discount 28.7% 45.1% 61.5% 68.9% 76.6% 

2001      
Number of Transactions 15 17 18 17 48 
Median Discount 14.7% 33.2% 33.4% 52.1% 51.6% 

2002      
Number of Transactions 9 13 7 16 36 
Median Discount 6.2% 17.3% 21.9% 39.5% 55.0% 

2003      
Number of Transactions 12 22 24 21 44 
Median Discount 28.8% 22.3% 38.4% 39.7% 61.4% 

2004      
Number of Transactions 37 74 63 59 101 
Median Discount 16.7% 22.7% 40.0% 56.3% 57.9% 

2005      
Number of Transactions 18 59 58 65 99 
Median Discount 14.8% 26.1% 41.7% 46.1% 45.5% 

2006      
Number of Transactions 25 76 69 72 106 
Median Discount 20.7% 20.8% 40.2% 46.9% 57.2% 

1999-2006      
Number of Transactions 393 611 458 429 749 
Median Discount 27.3% 37.5% 51.9% 61.7% 68.0% 

 Source: Pratt, Niculita, 2008, p. 440 
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Willamette Management Associates Studies 

Willamette Management Associates (WMA) analysts have previously published empirical 

research pre-IPO studies analyzing the DLOM for the years 1975 through 1997. Recently, WMA 

analysts completed an additional pre-initial public offering (pre-IPO) DLOM study covering the 

five years of 1998 through 2002 (Table 5). The sample includes transactions occurred one month 

to three years prior to IPO, that are companies in the United States obliged to publish and that met 

the criterion of the arm’s length transactions. Similarly, like in the John D. Emory’s studies, there 

were excluded the transactions involving financial institutions, investment funds, companies with 

low prices of the stock offered and transactions of a rare nature.  

 The calculations accounted for the changes in market conditions as a result of time 

interval of transactions occurred three years prior to IPO. For this purpose, P/E ratio has been 

used (the ratio of the average value of this indicator for the industry at the time of IPO to the 

average value of the indicator at the time of private transaction). (Garland, Reilly, 2004) 

 Tab. 5. WMA Pre-IPO DLOM Studies – Summary of Concluded DLOM  

STUDY 
TIME 

PERIOD 

NUMBER OF 
IPO 

COMPANIES 
ANALYZED 

NUMBER OF 
PRVITAE 
MARKET 

TRANSACTION 
ANALYZED 

STANDARD 
MEAN 
DLOM 

TRIMMED 
MEAN 

DLOM* 

MEDIAN 
DLOM 

STANDARD 
DEVIATION 
OF DLOM 

1975-1978 17 31 34.0% 43.4% 52.5% 58.6% 
1979 9 17 55.6% 56.8% 62.7% 30.2% 

1980-1982 58 113 48.0% 51.9% 56.5% 29.8% 
1983 85 214 50.1% 55.2% 6.7% 34.7% 
1984 20 33 43.2% 52.9% 73.1% 63.9% 
1985 18 25 41.3% 47.3% 42.6% 43.5% 
1986 47 74 38.5% 44.7% 47.4% 44.2% 
1987 25 40 36.9% 44.9% 43.8% 49.9% 
1988 13 19 41.5% 42.5% 51.8% 29.5% 
1989 9 19 47.3% 46.9% 50.3% 18.6% 
1990 17 23 30.5% 33.0% 48.5% 42.7% 
1991 27 34 24.2% 28.9% 31.8% 37.7% 
1992 36 75 41.9% 47.0% 51.7% 42.6% 
1993 51 110 46.9% 49.9% 53.3% 33.9% 
1994 31 48 31.9% 38.4% 42.0% 49.6% 
1995 42 66 32.2% 47.4% 58.7% 76.4% 
1996 17 22 31.5% 34.5% 44.3% 45.4% 
1997 34 44 28.4% 30.5% 35.2% 46.7% 
1998 14 21 35.0% 39.8% 49.4% 43.3% 
1999 22 28 26.4% 27.1% 27.7% 45.2% 
2000 13 15 18.0% 22.9% 31.9% 58.5% 
2001 2 2 - 195.8% n/a - 195.8% n/a 
2002 5 7 55.8% n/a 76.2% 42.8% 

1998 – 
2002 

56 73 23.9% 31.6% 36.1% 59.9% 

*Excludes the highes and lowest deciles of the indicated DLOM data 
n/a – not applicable  
Source: Garland, Reilly, 2004, p. 40 
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LIMITATIONS OF PRE-IPO METHOD 
On one hand, pre-IPO studies are, compared to restricted stocks methods and studies, 

regarded to be apt, since they compare the stock price of the company that is not traded at the 

given moment (i.e. of a private transaction) and the stock price of the same company at its 

flotation. On the other hand, several study results interpretation problems are characteristic for 

pre-IPO studies. They especially include (Mařík et al., 2007, pp. 443-444):  
• Differences in discount measurement moment determination – different authors apply 

different methods; thus, the calculation includes stock prices from different periods of 
time (immediately after issue and also several months after the issue),  

• Value of resulting discounts is high (45%) and more, what means, in the case of 
a conversion of the discount into a discount rate, requested high annual rate of return, 

• Compared to the private transactions, there is a different type of buyers at IPO; 
especially affined persons and trading partners are the buyers in private transactions 
and financial investors are the buyers at IPO, 

• Selection of companies for study – only companies that really carried out IPO are 
selected for studies, i.e. only successful and prosperous companies. Buyers expect, at 
private transactions, the development of the company with an uncertainty, the stock 
price at the private transaction is thus influenced by a probability of a failure of 
company future development.  

METHODS AND PRACTICES OF ACQUISITION PRICES 
The acquisitions approach estimates the marketability discount by comparing acquisition prices 

for public and private companies, at the same time, region and industry group.  

These studies and analyses belong to least used in the practice (compared to restricted 

stocks and pre-IPO studies). Robert P. Lyons and Michael J. Wilczynski’s study released in 

Mergerstat Review in 1989 interpreted data for period from 1968 to 1987. The results show the 

average discount of 27-28%. Z. Christopher Mercer’s study released in 1997 showed that 

Mergerstat database data are suitable for the estimation of implied bonuses for a minority, 

however, by several reasons, data is distorted for the discounts for control (e.g. by the reason 

that strategic buyers often buy for high prices with the aim to gain control over the market or to 

increase significantly their market share). Mercer also drew attention in the commentary to the 

considerable scattering of most of Mergerstat relative as a result of the fact that the calculation 

does not include all occurred transactions at which the prices were identical with or lower than 

the market ones (negative or none bonus).  

The study made up by Koeplin J., Sarin A. and Shapiro A.C. in 2000 is also known. 

Koeplin, Sarin and Shapiro (hereinafter Koeplin) examined 192 acquisitions of private 

companies between 1984 and 1998, excluding financial and regulated firms. For each of the 

private company acquisitions, authors identified the acquisition of a public company in the 

same country, the same year, and the same industry. In cases where several public company 
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acquisitions met these criteria, the company with sales that were closest to those of the private 

company was chosen. Thus, each private company was matched with a similar public company 

that was also acquired around the same time. The final sample included 84 acquisitions of 

private companies in the United States (domestic transactions) and 108 acquisitions of private 

companies outside the United States (foreign transactions). On average, the private companies 

were smaller than their public counterparts (as measured by total assets and revenues). 

In addition, among domestic transactions, earnings growth rates were higher for the private 

companies than for their matched firms. For foreign transactions, however, this pattern was 

reversed. To estimate the discount associated with private companies, Koeplin calculated the 

ratio of the firm’s enterprise value to its earnings, sales, and book value. Enterprise value is 

defined as the purchase price of the acquisition multiplied by the number of outstanding shares, 

plus the book value of the firm’s liabilities. These ratios are then compared for the acquisitions 

of the private and comparable public companies (Table 6 and Table 7). (Bajaj, M. et al., 2001) 

Tab. 6. Transactions – United States 

 
PRIVATE TARGETS PUBLIC TARGETS DISCOUNT 

Mean Median Mean Median Mean Median 

Enterprise Value / EBIT 11.76 8.58 16.39 12.37 28.26*** 30.62*** 

Enterprise Value / 
EBITDA 

8.08 6.98 10.15 8.53 20.39*** 18.14*** 

Enterprise Value / 
Book Value 

2.35 1.85 2.86 1.73 17.81*** -7.00 

Enterprise Value / Sales 1.35 1.13 1.32 1.14 -2.28 0.79 

 Source: Koeplin, Sarin, Shapiro, 2000, p. 99 
 

Tab. 7. Foreign transactions 

 
PRIVATE TARGETS PUBLIC TARGETS DISCOUNT 

Mean Median Mean Median Mean Median 

Enterprise Value / EBIT 16.26 11.37 28.97 12.09 43.87*** 5.96** 

Enterprise Value / 
EBITDA 

11.96 7.10 25.91 9.28 53.85** 23.49* 

Enterprise Value /  
Book Value 

2.41 1.35 3.70 1.68 34.86 19.64 

Enterprise Value / Sales 2.63 1.35 4.59 1.63 42.70 17.18 

Explanations: ***, ** and * denote statistical significance at the 0.01, 0.05 and 0.10 levels, respectively  
Source: Koeplin, Sarin, Shapiro, 2000, p. 99 
 

The study confirmed the general validity of the statement that private companies are 

purchased at a substantial discount from comparable public companies. For example, among 

domestic private transactions, the average ratio of enterprise value to earnings before interest, 

taxes, depreciation and amortization (EBITDA) is 8.08. By contrast, the ratio of enterprise 

value to EBITDA is 10.15 for domestic public transactions. This implies that the purchase 

price of a private transaction takes place at a discount of 20.39% relative to an acquisition of 
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a matched public firm with the same EBITDA. Similar discounts are obtained using the ratio of 

enterprise value to earnings before interest and taxes (EBIT). By contrast, smaller discounts are 

obtained using the ratios of enterprise value to sales and enterprise value to book value.  

It is also evident from Table 3 that average discounts for private transactions are greater in 

foreign transactions than in domestic transactions. 

There are of course limitations involved in comparing the discounts estimated using the 

acquisitions approach to marketability discounts. First, it is possible that there are systematic 

differences in the characteristics of the private and public firms that are acquired. As noted 

earlier, private companies tend to be smaller and exhibit higher earnings growth rates prior to 

the acquisition. Second, private companies are typically closely held. Therefore, it is possible 

that the owners of the private company, who are also likely to be the company’s senior 

managers, are compensated in the acquisition by other means. (Bajaj et al., 2001, Petřík, p. 415) 

Another relevant studies dealing with the given problems include studies made up by 

John Phillips and Neill Freeman (1995), Micah Officer (2007) and Gus De Franco, Ilanit 

Gavious, Justin Jin and Gordon Richardson (2007).  

CONCLUSION 
The meaning of the market for businesses in the developed market economy is becoming more 

eminent. It’s goal is the reorganization of the ownership structure of businesses. Acquisitions 

become one of the elemental tools for gaining a greater market share.  

The problems of determination of levels of values as well as the estimation of size and 

application of discounts and premiums at the level of a shareholder, become to discussed and 

controversial areas in the valuation of companies for a long time because of a complexity, 

heterogenity of opinions among professional public and especially with application 

demandingness at valuation, which is the same as for discounts for a lack of marketability and 

they are the subject of intensive discussion especially in the United States of America from 

early 90s of the 20th century. It is supported by disunity of theoretical opinions and results of 

empirical studies in this area, their significant scatter, a limitation of input data of models, their 

time and regional uniqueness, subjective, although, of course, professional and sufficiently 

analytical, financially and economically justified view of analyst etc.  

The minority shareholders may be considered (in the position of small investors) 

as necessary and contributing constituent of every capital market. They are not only a source of 

capital for enterprises by public stock markets, but, to a certain extent, the opposition against 

the majority shareholders. On the other side, it is needed to mention a disproportion between 

rights and responsibility of minority and majority shareholders. 
The successfulness of entire process of the acquisition process and satisfaction of minority 

and majority shareholders is significantly influenced by the value of a consideration. In principle, 
minority shareholders do not resist the sale of their shares, the price is most crucial for them. 



Gospodarka i Finanse. Zeszyt 4. Rozwój lokalny i regionalny. 

179 

The fact is, since there is a collision of fundamental rights and freedoms and a change in an 
arrangement of property conditions that the price would correspond with so called complete 
indemnification, i.e. to such a value of the shares, so that the expulsed shareholder could acquire 
the alternative investment with the same yield and risk for the consideration obtained. One of the 
ways how to calculate the value of consideration in present time standardly in the valuation 
practice in the world (especially in the United States of America) is the utilization of the empirical 
models for estimation of discounts for a lack of marketability which are based on analytically 
credibly processed and efficiently structured empirical studies and data. 
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CENA W TURYSTYCE  
NA PRZYKŁADZIE PORTALI RABATOWYCH 

 

Streszczenie 
Cena jest ważnym narzędziem komunikacji także w sferze turystyki. Podstawą ustalenia 

właściwej ceny jest dobra strategia cenowa. Problemy dotyczące tematu cen dominują na 
rynku i istnieje duża potrzeba by na nie odpowiedzieć. Jednym z nich jest rozwój strategii 
jakości cen, która jest niezbędną pomocą w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawie cen, 
również w sferze turystyki. Poziom cen w turystyce zależy od wielu czynników, które mają 
charakter ekonomiczny i nieekonomiczny. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na 
wpływ jaki mają obniżki cen i portale rabatowe na turystykę i jej obecnych klientów.  
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cena w turystyce, portale rabatowe, oferta specjalna, sprzedaż online, rabat w usługach. 
 
 

PRICE IN TOURISM  
AT THE EXAMPLE OF DISCOUNT PORTALS  

 
Streszczenie  
Price represents an important communication tool also in the sphere of tourism. The basis 

of determining the correct price is good pricing strategy. Pricing issues dominate at the market 
and there is big need to answer them. One of them is the development of quality pricing 
strategy, which is indispensable aid in making the right decisions on prices also in tourism 
sphere. Price levels in tourism depend on many factors that are economic and non-economic 
nature. The aim of this paper is to highlight the impact of price reductions and discount portals 
for tourism and its current consumers. 

 
Słowa kluczowe:  
price in tourism. Discount portals. Special offer. Online selling. Discount in services. 
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1.  INTRODUCTION TO THE PRICE IN TOURISM ISSUES 
Price setting is a very critical area in marketing mix decisions of a company. The meaning given 

to price sometimes creates pricing difficulties. It is the only element that generates revenues for 

the company, and all others involve only costs. The aim of marketing is to facilitate satisfying 

exchanges between the marketer and consumers at a profit (Kazmi, 2007, p. 504). 

Price is one of the most important variables in the marketing mix. Its importance has 

increased substantially over the years because of environmental factors like recession, intensity 

of inter firm rivalry, and the customer becoming more aware of alternatives. Firms also have to 

educate customers on what to look for in the product and many buyers today use sophisticated 

methods of collecting information on suppliers, who also do the same. In order to come to the 

most acceptable price level, the marketer needs to have information on the three Cs – 

customers, competition, and the firm's cost structure. It should be able to use this information to 

achieve its goals (Saxena, 2009, p. 334). 

Regarding pricing policy of tourism in general, we can agree with the statement of Torma 

and Derco (2007, p. 41), who state that,,the more autonomous are products of service provider, 

the more "autonomous or self-sustaining" he can be in the pricing”. Although in the demand 

for products and services in economic terms, in general we say that the customer must primary 

feels the need or lack of good, on the other hand we state that tourism participant does not feel 

and treat tourism as a need. The need is perceived through incentive and motivation to participate 

on tourism activities. The need is seen as subjective perceived lack of what is necessary for an 

individual's life (food, accommodation, hygiene, and clothing) and less necessary (cultural, social, 

etc.). The tourists feel specific needs while travelling. Satisfying the needs in tourism represents 

a higher level and it is a manifestation of prosperity and lifestyle (Matušíková, 2011). Another 

view on the price of tourism is a psychological one. Here it may be noted that the price level 

should be consistent but they could be reduced in specific occasions. 

Price in tourism is affected by many factors. Among the most important, belong for 

instance: season, location of business services, attractiveness of the destinations, establishment 

brand, product quality, safety of the country/destination. The economic factors include, for 

example: size of the business, the cost of running the business, number of employees, the cost 

of their remuneration and others.,,Services and tourism products are almost exclusively price 

elastic goods. If the price for such offer significantly reduces, the demand increases and vice 

versa" (Torma and Derco, 2007, p. 41). 

Pricing policy should belong among the latest used marketing tools. Nevertheless, 

recently on the market appears the amount of price-favoured offers. In tourism industry, 

the season and off-season play an important role. Within it, the pricing policy one of the most 

widely used. This is reflected in particular in recent years by popular discount portals. Price of 

the products falls up to 50%. Service,,packets/packs” can be used during the spring and autumn 
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periods. In addition to standard residential trips in that period discount portals offer many 

sightseeing tours to various European destinations. The other conceptions are used though 

travel agencies. 

Overall, we can conclude that the final price depends on the complexity of the basic and 

supplementary services (Gúčik and Patúš, 1997) stated that in the tourism practice there are 

usually applied two concepts of pricing. The first one is the cost concept and the second one is 

the concept of the market. Occasionally it is also used combined price conception. 

If the aforementioned pricing policy, it is interesting to mention the so-called,,pricing tactics”. 

In tourism, it is the most often applied within the yield and breakdown prices, which depend 

on the novelty, respectively on the knowledge of the product. 

In recent years, the tourism participants showed notable tourist interest in quality. 

For quality service, the travellers are increasingly willing to pay more. „Price-quality 

relationship is the fact that the customer wants their money for such consideration what it 

needs. Quality is for the tourism enterprise important premise how to preserve the market” 

(Gúčik, Patúš,1997,p.14). Given that the supply of the tourism market is broad, the customer 

has a choice and he can focus on quality products and services. 

2.  DISCOUNT PORTAL STRATEGY 
Ones of the marketing global modern tools are discount portals. They are well spread all over the 

world. Their offer is specific and based on the pricing policy that attracts the customers. There is 

no exception on the field of tourism sphere. In recent times of world crisis, tourism also realised 

decrease of tourism participants. That is why tourism service providers started to think about 

another strategy how to keep their establishments going. One of them could be the discount 

portals that try to cover occupancy accommodations capacities and use of other services.  

Discount portals´ policy is based on selling the discount through internet. They create 

their own web page where the products or services of the producers are offered and sold with 

a substantial discount. Customers oftentimes forget that the discount portal is only the 

products´ intermediary and it does not sell the products/services but only the discounts´ sale. 

Afterwards the clients/ customers apply the discount in a particular company.  

The scale of their offered products and services in current market is relatively wide. 

Usually the discount portals´ structures consist of products, services, trips, and so on. 

After buying chosen item, discount portal send by e-mail post so called coupon discount. 

This coupon serves as serves the supply of goods or use at the place where the service is 

provided. What´ concerning for instance sales of holiday packages (up to the words of Michal 

Jambrich- the second vice-president of SACKA-Slovak association of travel agents) nowadays 

the potential risk should be eliminated to the minimum volume. He points that the customers 

should verify the agency’s reputation before buying the discount coupon. Publicly available is 

also information about travel agents´ insolvency (Gburová, Matušíková, 2013). 
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3.  METHODOLOGY AND SURVEY RESULTS 
The main aim of the paper is to point to the perception, awareness, attractiveness and 
exploitation of the existence of discount portals by young population. 

To fulfil the aim several partial objectives were stated.  
P.O.1: Delineate the theory and operation of the discount portals 
P.O.2: Determine the status of discount portals awareness and exploitation  
P.O.3: Describe the differences of discount portals´ perception. 

 

Primary data were obtained using several survey methods. The main method was 
a questionnaire focused on discounts portal offer. Another used method was a literature abstra-
ction dealing the theories in domestic and foreign literature. Through the methods of deduction, 
it reaches its conclusions. Survey results were statistically processed in the program Statistica.  

The questionnaire consisted of opened and closed question. For the purpose only chosen 
questions were used. The survey sample represented 205 respondents in age of 18 to 23 years. 
The age range was specifically established criterion, given that the survey is specialized 
specifically for this age group. Proportion of women and men included 141 young women and 
64 young men of which 126 living in the towns and 79 living in the countryside (villages). 
The description of research sample to age and gender is shown in the Table 1. The second part 
of the table a shows the proportion according to the place of living of the respondents.  
 

Tab. 1: Proportion of respondents 

Options Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

18 years old 2 0,9 0,9 0,9 
19 years old 80 39 39 39,9 
20 years old 77 37,7 37,7 77,6 
21 years old 38 18,6 18,6 96,2 
22 years old 6 2,9 2,9 99,1 
23 years old 2 0,9 0,9 100,0 

Ʃ 205 100 100 x 

Options Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
men 64 31,2 31,2 31,2 

women 141 68,8 68,8 100,00 
Ʃ 205 100 100 x 

Options Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

village 79 38,5 38,5 100,00 
Ʃ 205 100 100 x 

Source: own processing 

Tab. 2: The perception of the existence of discount portals 

Options Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

yes 194 94,6 94,6 94,4 
no 11 5,4 5,4 100 
Ʃ 205 100 100 x 

Source: own processing 
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From the results, we can conclude that majority of respondents dispose by information 

about discount portals. Only 11 respondents have never heart about this kind of promoting and 

selling goods and services.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chart 1: The perception of the existence of discount portals 

Source: own processing 
 

Next question concerned the experience with discount portals. The aim of it was to find 

out whether the respondents have ever utilizes the services of discount portals and bought any 

kind of products of services. The first part of the question was closed only with the two 

possibilities of yes or no. The second part of the question was opened where we aimed to 

know, what exactly they have experience with (what kind of product of service). Discount 

portals currently bombard us with their tempting offers not only through our personal e-mails, 

but also on the social networks and the Internet. The vast majority of discount portals offer is 

very appealing. Therefore, we tried to find and show whether consumers are willing to use the 

offer of discount portals also in the future.The scale of responses was conceived in the range 

five-level Likert scales that were definitely yes, yes, don´t know, no and definitely no.  

The research results counted with significance level α = 0,05. The short version of the results  

is shown in the charts.  
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Chart 2: Use of discount portal´s offer 
Source: own processing 

133, 66,2% consumers would use discount portals´ offer, in the future. Their interest is 

based on their previous satisfaction with their services but especially with price discounted 

offers. 6 Conversely, 2.9% of respondents would not use and search for discount portals offer 

in the future. The reason why is because did not expectations or their ideas about quality and 

price. 66, 30% of consumers could not comment the question while they have never 

experienced discount portals´ processes and their offer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chart 3: Trust to discount portals offers on the Internet 
Source: own processing 

Currently, modern information and communication technologies dominated at the market. 

The use of new marketing trends in tourism sphere has a great impact on consumers, especially if 

it's in terms of price. Internet now covers an inherent part of the promotion of every company in 

the sale of goods and services. The aim of the next question was to determine whether consumers 

trust to discount portals sales on the internet. Respondents' answers are processed in Chart 3. 
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From the results processed in Chart 3 could be seen, that the vast majority of consumers 

(111, 54.1%) trust discount sales portals on the Internet. Vice versa (42, 20.5%) of respondents 

are still incredulous when buying over the internet, as well as purchasing services concerning 

tourism. The current consumer is still hesitant when buying over the internet and prefers 

personal contact, especially when buying services. 52, 25.4% of respondents could not 

comment that question because they have never purchase any product or service through 

discount portals.  

4.  CONCLUSION  
The decisive factor for the consumers as well as to tourism service providers is a relationship of 

service and price. The height of the price shall correspond to the service provided to the 

consumer by tourism establishment. For tourism service provider the price should reflect on 

costs cover and a reasonable profit. To the consumer it must be advantageous with regard to 

price and quality. If the service does not match to perspective/requested price of the consumer, 

it will influence his decision making in the future, most likely the consumer will not come next 

time again. Although travel agents are successful in the market, always face the dilemma of 

how to most effectively sell tours. The discounts that tour operators offer are related to that 

situation. For travel agents, it is important to sell as soon as possible, at the lowest discount and 

the optimal amount. The same is true for the unorganized service providers. They try to use and 

sell their capacities and their services through Internet portals with a discounted price. Given 

the current economic situation of the majority of the population is not favourable; price often 

becomes the deciding factor also in tourism sphere.  
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UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRYWATNYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW: BADANIA EMPIRYCZNE 

 
Streszczenie  
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią nierozerwalną część zaawansowanej 

gospodarki rynkowej z powodu ich działalności. Ich znaczenie gospodarcze może być 
widziane z jakościowego i ilościowego punktu widzenia. Pomimo wielu ich zalet, nieustannie 
walczą one z ograniczonym dostępem do źródeł finansowania. Kapitał prywatny stanowi jedną 
z najnowocześniejszych i postępowych form ich finansowania. 

Artykuł ten został opracowany w ramach projektu VEGA nr 1/0142/12 „Badanie trendów 
rozwojowych i kluczowych uwarunkowań transgranicznych fuzji i zakupu na obszarze 
wspólnoty europejskiej”.  

 
Słowa kluczowe:  
kapitał prywatny, produkt krajowy brutto, małe i średnie przedsiębiorstwa. 

 

DETERMINANTS OF PRIVATE EQUITY PERFORMANCE: 
AN EMPIRICAL INVESTIGATION  

 

Abstract 
Small and medium-sized enterprises (SME) represent an inseparable part of the advanced 

market economics owing to their activities. Their economic significance can be seen from the 
quality and quantity points of view. Despite many their advantages, they continuously fight 
with a limited Access to financial sources. Private equity represents one of state-of-the-art and 
progressive forms of their funding. 

This article was compiled as a part of the project VEGA No. 1/0142/12 „Research of 
development trends and key determinants of cross – border mergers and acquisitions in 
common European area”.  

 
Keywords: 
private equity, Gross Domestic Product, Small and Medium-sized Enterprises. 
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INTRODUCTION  

Small and medium-sized enterprises represent a dynamic moment in a structure of 

entrepreneurial subjects that guarantees the most common freedoms – free assertion of citizens – 

entrepreneurs. They represent an inseparable part of advanced market economics owing to their 

activities. Their economic significance can be seen from the quality and quantity points of view. 

Despite many their advantages, they continuously fight with a limited access to financial sources.  

Private equity represents one of state-of-the-art and progressive forms of funding of small 

and medium-sized enterprises. Private equity is a form of equity investment into private 

companies that are not quoted on a stock exchange. In the case of newly established 

enterprises, it is joint establishment of an enterprise with a deposit of money into fixed assets 

from the part of a venture capital company. It is the method of funding of initial stages, 

development stage, financial rehabilitation, restructuring or acquisition of an enterprise, when 

venture capital investor gets an agreed share in owner’s (shareholders’) equity for provision of 

a certain amount of financial capital. The substance of the venture capital consists in making 

the investments only into the fixed assets of the enterprises with a growth potential.  

Private equity is first of all, a partnership of an entrepreneur and investor. Private equity is 

distinguished by its active investment model, in which it seeks to deliver operational 

improvements in its companies, over several years. A venture capital investor usually acquires 

a minority ownership interest in an enterprise, participates in taking strategic decisions in the 

enterprise, but leaves its common operation on the business plan holders or initial owners. 

In the case of a failure, the investor loses the invested means. On the other hand, in the case of 

a success of the enterprise, the minority interest may represent even multiple improvement 

of the investment. The venture capital investor gains yields or profits only if the business plan 

author gains them. A venture capital investment completion can have several forms – e.g. an 

interest sale to initial owner, an enterprise sale to a business partner, an enterprise sale to 

a strategic investor, initial public offering – IPO.  

Right now, there are over 20,000 companies in Europe benefiting from around € 233 

billion of investment made by private equity funds since 2007. But big numbers don’t help us 

understand the hands-on nature of this kind of investment in European companies both, large 

and small, old and new. Business Builders aims to bring you right up close to companies 

building a healthy and more valuable future, with private equity partners involved every step of 

the way (http://evca.eu/business-builders). 

In the Action Plan to improve Access to finance for small and medium-sized enterprises 

from 2011, European Commission aimed the attention to the enhancement of the program of 

credit guarantees and options of utilization of small and medium-sized enterprises funding 

instruments through private equity within the program for improvement of competitiveness of 

the entrepreneurial sector and small and medium-sized enterprises (COSME).  
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The aim of the article is to identify factors that significantly influence the amount of 

private equity investments in the Slovak Republic and in the Czech Republic. The evaluation is 

made on the basis of objective factors, namely by the dependency test (correlation coefficient) 

of particular factors on the development of the measured aim in the period from 2009 to 2011.  

PRIVATE EQUITY IN EUROPE 
The private equity investments activity is measurable by several methods. One of standard 

methods is a ratio of actually carried out private equity investments to total gross domestic 

product (GDP) of the given state in the given year. Their advantages include relatively simple 

explainability, the elimination of size differences between states and data availability. 

This indicator may subsequently be compared with other states and thus a real mutual 

comparison of private equity investments activity in particular national markets is feasible.  

It is obvious from Graph 1 that private equity investments participates only in a small 

extent in the total GDP production in the European environment. Great Britain and Sweden 

were the private equity leaders in Europe in 2011, followed by Luxembourg and France. 

In addition, the Netherlands got above the European average. And, the lowest private equity 

investment ratio on GDP was recorded in Bulgaria, the Baltic Republic, the Slovak Republic 

and Greece. The similar development was also recorded in 2010. 

 

Graph 1. Private equity investment as a percentage of GDP in Europe, 2011. 
* note: Other CEE consists of Ex-Yugoslavia and Slovakia 

Source: EVCA, 2012a 

Table 1 shows details of percentage of the private equity investments of GDP in particular 

states of the Central and Eastern Europe region in the period of 2009 to 2011. Table 1 data 

shows considerable unevenness among particular states in the region. The average level in 

2011 equals to 0.105% in the region in 2011. Compared to 2009 and 2010, the private equity 

investments amount in GDP recorded a downward trend in contrast to all-European region. 

The percentage of private equity investments amount in GDP was 0.013% in the Slovak 

Republic in 2011. Compared to the Czech Republic (0.08%), there is a significant difference to 
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the detriment of the Slovak Republic. Hungary, Poland and Lithuania are the evident leaders in 

the region. On the contrary, the Czech Republic shows uncertain and incompact development.  

Tab. 1. Private equity investment as a percentage of GDP in CEE, 2009-2011 
Investment as% of GDP 2009 2010 2011 

Bosnia – Herzegovina 0.052 0.000 0.000 
Bulgaria 0.530 0.229 0.018 
Croatia 0.061 0.027 0.034 

Czech Republic 1.010 0.124 0.080 
Estonia 0.033 0.184 0.040 
Hungary 0.223 0.067 0.194 
Latvia 0.005 0.029 0.112 

Lithuania 0.004 0.006 0.087 
Macedonia 0.217 0.000 0.000 
Moldova 0.000 0.243 0.020 

Montenegro 0.000 0.000 0.000 
Poland 0.089 0.186 0.185 

Romania 0.187 0.098 0.050 
Serbia 0.000 0.045 0.000 

Slovakia 0.003 0.022 0.013 
Slovenia 0.224 0.020 0.038 
Ukraine 0.045 0.092 0.057 

Total CEE 0.241 0.115 0.105 
Total Europe 0.186 0.320 0.326 

Source: EVCA, 2011, 2012b 

A general unpopularity of this form of funding in the Central and Eastern Europe region, 

unattractiveness of the region for investors that possibly is a result of a limited market size 

which does not offer sufficiently quality occasions for private equity entering and 

unfavourableness of legislative environment and conditions for private equity investments in 

the region can be considered potential reasons of the abovementioned condition.  

METHODOLOGY 
The aim of our empirical research is to identify factors that significantly influence the private 

equity investments amount in the Slovak Republic and in the Czech Republic. The evaluation 

is carried out on the basis of objective factors, namely by the dependency test (correlation 

coefficient) of individual factors on the development of measured aim in the period of 2009 to 

2011. The study 2010 Global Trends in Venture Capital: Outlook for the Future made by 

Deloitte, Deloitte & Touche LLP and The National Venture Capital Association (NVCA), 

the partial aim of which was to examine factors (determinants) influencing the private equity 

investments was used for the determination of hypothesis. The study polled 516 respondents 

from nine states over the world, from large corporations and small and medium-sized 

enterprises with a preponderance of those who manage assets in the interval from USD 100 to 

499 million. The study did not include any respondent from the Slovak Republic or the Czech 

Republic. There were 59% of respondents who indicate the level of entrepreneurial 

environment to be the most important factor. State support of research and development with 
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49%, growing markets in a state with 43%, efficient tax policy that supports investments with 

35%, favourable environment that protect entrepreneurial talent with 32%, return of 

investments with 31%, rate of development of capital market with 22% follows in the 

subsequent ranking. There were six tested objective factors selected on the basis of the given 

study that are the subject of our empirical research with the aim to confirm or disprove the 

influence of particular factors on the private equity investments amount in the Slovak Republic 

and in the Czech Republic.  

The final output is Graph 2 and Table 3 that compare the weight of dependency of private 

equity/GDP metrics on particular factors by a simple linear regression – the determination 

coefficient by the reason of limited number of data. The closer the value is to 1, the larger is the 

dependency weight and the determinant more intensively influences the private equity amount. 

The causality is guaranteed owing to the selection of all factors from one research.  

To deduce the conclusions from the data collected, the following basic statistical tests 

were carried out:  
• correlation coefficient – r  
• determination coefficient – r2 
• correlation coefficient significance – t  
• p – value for this test – p  
• estimations of regression coefficients b0 and b1, where y = b0 + b1x 

 

Due to extreme nonrecurring divergence caused by purchase of Staropramen company by 

CVC Capital group, when total amount of investments increased to the level of € 1 billion and 

the percentage of private equity investment in GDP exceeded 1%, year 2009 – the Czech 

Republic was left out in the statistical survey. The source data for further statistical survey 

is included in Table 2. 

Examination of particular factors: 
• entrepreneurial environment level – (Doing business), 
• state support of research and development – research and development expenditures 

as a percentage of GDP – (Eurostat), 
• growing markets in the state – market size – (The Global Competitiveness Report), 
• protection of investments – (Doing business), 
• rate of development of financial market – (The Global Competitiveness Report), 
• rate of return of investments – harmonized interest rates (Eurostat), total labour costs 

(Štatistický úrad SR, Český statistický úřad), number of patents per a million of 
inhabitants (The Global Competitiveness Report), technological readiness 
(The Global Competitiveness Report). 
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Slovakia 
2009 0.003 4.7 1092 0.9 4.3 0.48 5.0 3.9 42 4.7 
2010 0,022 3.87 1124 0.9 4.6 0.63 4.8 4.0 41 4.7 
2011 0,013 4.44 1172 1.9 4.5 0.68 4.6 4.0 48 4.7 

Czech Republic 
2009 1,017 5.41 1232 4.2 4.5 1.47 3.7 4.5 75 5.0 
2010 0,124 3.88 1318 4.4 4.8 1.55 3.3 4.5 74 5.0 
2011 0,089 3.70 1319 3.8 5.6 1.84 3.0 4.2 63 5.0 
Source: Doing business 2010, Doing business 2011, Doing business 2012, Global Competitiveness Report 2008-2009, 
Global Competitiveness Report 2009-2010, Global Competitiveness Report 2010-2011, EVCA, 2012b, EVCA, 2011, 

http://www.ecb.int/stats/money/long/html/index.en.html, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_20&plugin=1, 

http://www.statistics.sk/, http://www.czso.cz/, 
http://extsearch.worldbank.org/servlet/SiteSearchServlet?ed=rrudb&q=Doing%20business%202012%20slovak%20republic 

 

RESULTS 
It is obvious from Table 2 that private equity investments amount as a percentage of GDP in 
the Slovak Republic fluctuates in the period under the survey and is ranked deeply under the 
average of the European Union (the EU average in 2011 was 0.337%). Similar fluctuations are 
also in the Czech Republic. The purchase of Staropramen company by CVC Capital group in 
2009 shot up total investments amount to the level of € 1 billion and the percentage of private 
equity investments exceeded 1%.  

Considering the fact that there is no information on rate of return of investments available, 
we choose the analysis of four factors influencing the rate of return of investments for the 
purpose of our research. The first of them is the capital value – through long-term harmonized 
interest rates. By available data of the European Central Bank, the interest rate in the Slovak 
Republic belongs the lowest ones within Europe (2009 – 4.70%, 2010 – 3.87%, 2011 – 
4.44%). The similar situation is in the Czech Republic (2009 – 5.41%, 2010 – 3.88%, 2011 – 
3.70%). A potential comparative advantage of the Czech Republic and the Slovak Republic is 
thus created if they are compared with other states. 

We choose the amount of monthly wage costs as the second factor. Compared to other 
European countries, the Slovak Republic and Czech Republic are ranked as the states with low 
level of monthly wage costs. According to the Statistical Office of the Slovak Republic data, 
they equal to EUR 1,092 in 2009; EUR 1,124 in 2010 and EUR 1,172 in 2011 in the Slovak 



Gospodarka i Finanse. Zeszyt 4. Rozwój lokalny i regionalny. 

195 

Republic. According to the Czech Statistical Office data, the abovementioned costs equal to 
EUR 1,232 in 2009; EUR 1,318 in 2010 and EUR 1,319 in 2011 in the Czech Republic.  

Number of patents per a million of inhabitants was chosen as a third factor influencing the 

rate of return on the basis of available data. Compared to other European countries and 

according to the World Economic Forum data, the Slovak Republic is ranked as the state with 

lower number of patents when it is measured to number of inhabitants. There were 0.9 patents 

in 2009 and 2010, 1.99 patents in 2011. Better situation is in the Czech Republic – there were 

4.2 patents in 2009, 4.4 patents in 2010 and 3.8 patents in 2011.  

Technological readiness is the fourth factor measured by the World Economic Forum. 

The Slovak Republic scored 4.3 point in 2009, 4.6 point in 2010 and 4.5 point in 2011 at the  

7-point scale, what means that the Slovak Republic is included in the average of the other 

countries of the Central and Eastern Europe. The situation in the Czech Republic improves – 

4.5 point in 2009; 4.8 point in 2010 and 5.6 point in 2011. 

Despite the positive growing trend in the period under research, the Slovak Republic 

belongs to the European countries with the lowest research and development expenditures 

reported as a percentage of GDP (2009 – 0.48%, 2009 – 0.63%, 2010 – 0.68%). It is deeply 

below the EU average (2.03%). Only Bulgaria, Romania and Cyprus have lower percentage and, 

to the contrary, the Czech Republic is ranked among the advanced West European countries.  

It is appropriate to perceive this status as a significant weak point of the Slovak Republic.  

The entrepreneurial environment level factor which is probably one of key indicators of 

private equity investments amounts is examined by the World Bank ranking of the Slovak 

Republic and Czech Republic reported by Doing Business reports. The Slovak Republic was 

ranked 42nd in 2009, 41st in 2010 and 48th in 2011 among 180 countries of over the world. 

Despite the fact that it was ranked best among V4 countries in the given period, the trend 

continues to worsen. The Czech Republic was ranked as it follows: 75th in 2009, 74th in 2010 

and 63rd in 2011.   

Rate of development of financial market factor is measured by the World Economic 

Forum. The Slovak Republic scored 5.0 point in 2009, 4.8 point in 2010 and 4.6 point in 2011 

at the 7-point scale, what means that there is a considerable falling behind the advanced 

countries of the Western Europe, as well as behind Poland. The Czech Republic scored  

3.7 point in 2009, 3.3 point in 2010 and 3 point in 2011.  

As for the evaluation of the Slovak Republic of market size – market growth potential by 

the World Economic Forum, it scored 3.9 point in 2009 and 4 point in 2010 and 2011, while it 

is not possible to suppose any sharp increase in the future. The Czech Republic was ranked as it 

follows: 4.5 point in 2009, 4.5 point in 2010 and 4.2 point in 2011. 

The World Bank examines and presents through Doing Business reports the investment 

protection factor. The Slovak Republic scored 4.7 point, the Czech Republic scored 5 points at 

the 10-point scale in the period under research.  
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Tab. 3. Statistical Testing of Factors – Results 

Variables 
X & Y  

Correlation (data) 
Marked correlations are significant at the level of p <,05000 

Mean 
Standard 
deviation r(X,Y) r 2 T P N 

Const. dev.: 
Y 

Direct. 
depend.: Y 

x1 4.118 0.4287        
Y 0.050 0.0533 -0.724794 0.525326 -1.82212 0.165969 5 0.42117 -0.090085 
x2 1205.000 107.4523        
Y 0.050 0.0533 0.943415 0.890031 4.92752 0.016020 5 -0.51358 0.000468 
x3 2.380 1.6362        
Y 0.050 0.0533 0.956603 0.915089 5.68605 0.010781 5 -0.02395 0.031156 
x4 4.760 0.5030        
Y 0.050 0.0533 0.666323 0.443987 1.54776 0.219428 5 -0.28582 0.070593 
z1 1.036 0.6147        
Y 0.050 0.0533 0.916365 0.839724 3.96456 0.028668 5 -0.03210 0.079443 
z2 4.140 0.9209        
Y 0.050 0.0533 -0.929959 0.864824 -4.38102 0.022016 5 0.27299 -0.053815 
z3 4.120 0.2387        
Y 0.050 0.0533 0.970325 0.941532 6.95052 0.006109 5 -0.84211 0.216579 
z4 53.600 14.3979        
Y 0.050 0.0533 0.971459 0.943732 7.09341 0.005763 5 -0.14252 0.003596 
z5 4.820 0.1643        
Y 0.050 0.0533 0.964454 0.930172 6.32159 0.008002 5 -1.45739 0.312778 

Source: Own elaboration – calculated by statistical software  
 

Composite factor rate of return of investments:  
• Harmonized interest rates – private equity / GDP = 0.4214 - 0.0901x  
• The model explains statistically medium-significant variability of 52% of variable  

y into x.  
• Total average wage costs - private equity / GDP = -0.5136 + 0.0005x  
• The model explains statistically significant variability of 89% of variable y into x.  
• Number of patents per a million of inhabitants - private equity / GDP = -0.024 + 

0.0312x  
• The model explains statistically significant variability of 91% of variable y into x.  
• Technological readiness – private equity / GDP = -0.2858 + 0.0706x  
• The model explains statistically medium-significant variability of 44% of variable  

y into x. 
State support of research and development: 

• Research and development expenditures as a percentage of GDP – private equity / 
GDP = -0.0321 + 0.0794x  

The model explains statistically significant variability of 83% of variable y into x. 

Rate of development of financial market: – private equity / GDP = 0.273 - 0.0538x  

The model explains statistically significant variability of 86% of variable y into x. 

Market size – growth potential: – private equity / GDP = -0.8421 + 0.2166x  

The model explains statistically significant variability of 94% of variable y into x. 

Entrepreneurial environment level: – private equity / GDP = -0.1425 + 0.0036x  

The model explains statistically significant variability of 94% of variable y into x. 

Investment protection: – private equity / GDP = -1.4574 + 0.3128x  

The model explains statistically significant variability of 93% of variable y into x. 
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Graph 2. Factors Influencing Private Equity – Comparison 
Source: Own elaboration 

CONCLUSION 
Slovakia significantly falls behind the average of the European Union in the venture 

investments implemented to GDP ratio. In our opinion, private equity funding can be a useful 

financial source for small and medium-sized enterprises – including high-venture small and 

medium-sized enterprises – in initial phases of their life cycle, when cash flow is not so regular 

yet. For these enterprises, a bank loan is not often available due to many regulation reasons, 

what will enable the private equity to become a primary source of their funding. 

Also well established and successful small and medium-sized enterprises face many 

challenges when they try to enter a local or international capital market. A key can be an 

appropriate balance between loan and private-equity funding. So as to facilitate their access to 

public sources, the stock exchanges of small and medium-sized enterprises have been 

established in some countries (also junior segments of market or reserved business locations 

especially for SME. In our opinion, this solution will also work for the Slovak Republic.  

The empirical research carried out by the statistical survey using simple linear regression 

confirmed the results of Deloitte, Deloitte & Touche LLP and The National Venture Capital 

Association (NVCA) research 2010 Global Trends in Venture Capital: Outlook for the Future, 

the partial aim of which was the survey of factors (determinants) influencing the private-equity 

investments amount (Graph 2). The significant factors influencing the implementation of 

private equity investments include the level of entrepreneurial environment, state support of 

research and development, growing markets in a state – market size, protection of investments, 

rate of development of financial market, rate of return of investments. The empirical research 

did not confirm the order of significance of particular factors. 
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ANALIZA KLUCZOWYCH PROGRAMÓW UNIJNNYCH 
WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ SEKTORA TURYSTYKI  

W POLSCE W LATACH 2007-2013 
 
Streszczenie 
Fundusze UE przeznaczone na wsparcie polskiej turystyki w latach 2007-2013 stworzyły 

wyjątkową okazję do rozwoju większości regionów w Polsce. Pieniędzy przeznaczonych na 
turystykę było pięć razy więcej niż w latach 2004-2006, co zwiększyło możliwości realizacji 
wielu ciekawych inicjatyw i projektów, których wdrożenie poprawiło atrakcyjność regionów 
i wzmocniło ich konkurencyjność. Budowa i modernizacja szlaków turystycznych, ścieżek 
rowerowych, odbudowa zabytków, kościołów, parków, przebudowa, budowa i rozbudowa 
centrów rekreacji i wypoczynku, rozwój spa, tworzenie systemów informacji turystycznej, 
organizacja wystaw, targów i imprez plenerowych pozytywnie zmieniają wizerunek miast, 
miasteczek i wsi. Zwiększony komfort i estetyka wsi spowodowały wzrost ruchu 
turystycznego, zainteresowanie inwestorów, i przyczyniły się do rozwoju małych 
przedsiębiorstw oraz stabilizacji na rynku pracy. Wszystko to doprowadziło do rozwoju 
regionów i zwiększyło ich konkurencyjność, oraz poprawiło jakość życia lokalnych 
społeczności. Celem artykułu jest określenie wpływu projektów infrastrukturalnych 
w dziedzinie turystyki i rekreacji, przeprowadzonych w ramach funduszy unijnych, na rozwój 
społeczno-gospodarczy gmin i powiatów w Polsce. Artykuł skupia się w szczególności na 
wpływie finansowanych projektów na tworzenie nowych miejsc pracy, dochody, rozwój 
turystyki, atrakcyjność inwestycyjną i jakość życia. 

 
Słowa kluczowe:  
programy operacyjne, fundusze UE, rozwój turystyki, inwestycje strukturalne, sektor 

turystyczny 
 

KEY EU PROGRAMS ANALYSIS OF SUPPORT TOURISM 
SECTOR DEVELOPMENT IN POLAND IN YEARS 2007-2013 

 

Summary  
EU funds intended to support Polish tourism in the years 2007-2013, created a unique 

opportunity for the development of most regions in Poland. Money for tourism was five times 
more than in the period of 2004-2006, which increased the possibility of achieving a number of 
interesting initiatives and projects whose implementation has improved the attractiveness of 
regions and strengthened their competitiveness. Construction and modernization of hiking 
trails, bicycle paths, restoration of monuments, churches, parks, redevelopment, construction 
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and expansion of recreation and leisure centers, spas development, creation of tourist 
information systems, organization of exhibitions, fairs and outdoor events favorably change the 
image cities, towns and villages. Improved comfort and aesthetics of the village, which resulted 
in an increase in tourist traffic, the interest of investors and contributed to small business 
development and stabilization of the labor market. All of this resulted in the development of 
regions and increased their competitiveness and it designated manner and improve the quality 
of life of local communities. The purpose of the article is to determine the impact of 
infrastructure projects in the field of tourism and recreation carried out in the framework of EU 
funds on socio-economic development of municipalities and counties in Poland. The article 
focuses in particular the impact of funded projects to create new jobs, income, increase tourism, 
investment attractiveness and quality of life. 

 
Keywords:  
operational programmes, EU funds, tourism development, structural investments, tourism 

sector 
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1.  EU SUBSIDIES FOR THE TOURISM SECTOR IN POLAND 
Tourism sector, due to its complex nature should be seen on many levels.This is because the 

sphere of economic activity and an important instrument harmonized development of the 

national economies of the European Union countries, but also the sphere of social activity. 

Tourist activity and travel is one of the measures of living standards and an indicator of the 

country's development and The European Community2. The development of tourism can be 

an important stimulus that accelerates the development of socioeconomic country. 

Its importance is reflected in the high capacity generate new jobs, improve the quality of life of 

local community, increasing the competitiveness of regions. At the same time, tourism 

contributes to the discovery of the most valuable cultural resources and environment, which 

improves the visibility of internal and external image of the country, region and locality. 

While maintaining adequate approach the development of tourism, paying attention to the local 

community the most important natural and cultural assets will be conducive to maintaining 

Polish traditional values of our society and will be consistent with the principles sustainable 

development. For many societies, tourism has become a source of prosperity and the 

instrument combat unemployment and promote entrepreneurship. Development of services for 

tourists improves the balance of payments of the country, and the local tourism allows you 

to income redistribution from richer to poorer regions. At the same time tourism is used in 

the education of the young generation in the transmissionnational heritage. Tourism is one 

of the fastest growing industries in the world, which is confirmed by the statistics of the World 

Tourism Organization and World Travel and Tourism Council, noting after World War II 

became, continued growth in both the number of tourists and influence how tourism. 

Therefore, more and more countries strongly committed to the development of tourism and 

fields with her related. This is because tourism is a field: 
• Generating economic growth, restoring macroeconomic stability and positively acting 

on the balance of payments of the country; 
• Engaging because of its interdisciplinary nature of the dozens of industries and 

sectors of the economy, becoming the fly wheel regional and local development; 
• Activating various environmental and endogenous potential, liberating entrepreneur-

ship and social activity; 
• A job-creating, enriching the economic structure, acting bridge between social activity 

and commercial activities, Business enables the use of different interests and passions; 
• Reinforcing the position of metropolitan centers, while imparting a new dynamic 

development centers to smaller peripheral and centers of exhausted existing 
development potential and is a staple regions, linking urban and rural areas, activating 
village area contributing to the revitalization of degraded areas, providing a new 
meaning suburban areas of tourist and recreational functions; 

                                                      
2  European Commission Communication "Europe – the most popular tourist destination in the world – a new 

political framework for tourism in Europe" COM (2010) 352, Brussels, 30.06.2010 
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• Bonding of different activities, the development of which is based on the use of 
synergies between the development of economic, cultural, entertainment, infrastru-
cture transformation, the space environment; 

• Edifying awareness of local and regional communities, reinforcing and uniting social 
capital, acting as educational functions, boost pride in place of residence, reinforcing 
responsibility for their environment; 

• Creating attention to spatial order, aesthetics and the natural environment; 
• With a strong influence of culture, shaping sensitivity and a sense of beauty, 

providing a spiritual experience; 
• Value-creating proposals for the management of free time,enabling health behaviors, 

pro-family and pro-environmental; 
• As an important component of sustainable development, where appropriate shaping 

influence on the protection of natural and cultural heritage and nurture local and 
regional traditions; 

• Which is one of the foundations of creating a positive image of the country and 
regions as places with high attractiveness of life and the attractiveness of investment; 

• Supporting sustainable development through the implementation of new techniques 
and technologies3. 

 

EU projects directly into tourism sector are not only purpose in itself, they should be the 

thought out tool for stimulating growth and creating the desired values. Since Polish accession 

to the European Union in 2004, thanks to EU funds Polish tourism received a chance for faster 

and better development. To sum up the past four years, it should be noted that most of the 

projects have met local government units, which became the biggest beneficiary of the 

structural funds. Since 2007, much greater possibilities of obtaining funds for projects in the 

field of tourism entrepreneurs gained. Currently, they are in fact eligible to participate in 

competitions in all operational programs (PO). Below we present a short program in which you 

can raise funds for the development of tourism. According to the Ministry of Regional 

Development for the year 2007, nearly 900 million zł from EU funds fed into the development 

of tourism in Poland. The whole country has been completed approximately 2.8 thousand. 

investment projects closely related to the development of tourism. Most of them were in the 

Lublin province (305 projects), Mazowieckie (281) and West (281). The largest grant received 

provinces: Silesia (over 100 mln PLN), Mazowieckie (85.5 million PLN) and Warmia and 

Mazury (76.1 mln PLN). In the years 2007-2015 to support tourism Polish government and 

local governments will allocate a total of around 1.3 billion euros. Funds will be available 

primarily from regional operational programs, but also in the OP Innovative Economy, 

Infrastructure and Environment, PO Development of Eastern Polish and Human Capital 

Programme.  

                                                      
3  Ministry of Economy, Tourism Development Strategy in Poland 2007-2013, Warsaw, April 2007. 
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Tourism is special, interdisciplinary sector of the economy having a huge potential for 

development. The period 2007-2013 was a period of the EU budget, which provided for the 

Polish substantial financial resources for the development of tourism168 million euro sat the 

disposal of the Polish Tourist Organization as implementing Authority and the Beneficiary, about 

a billion euros in the Regional Operational Programmes, not counting the programs and priorities 

of complementary. These factors were an opportunity for real development of the tourism sector 

in Poland. Therefore, inmost operational programs for 2007-2013 has provided support for the 

development of tourism, including help for businesses operating in the tourism sector4. 

2.  KEY PROGRAMS REVIEW SUPPORT PROJECTS IN THE 
     TOURISM SECTOR AS THE POSSIBILITY FOR TOUR 
     ENTREPRENEURS. 
The basic program, which was provided for the possibility of obtaining structural funds by 

entrepreneurs at the national level was the Innovative Economy Operational Programme 2007-

2013. Under this program, the tourism industry will be able to apply for EU funds under the 

general rules of the following actions:  

3.3. "Creatinga system facilitating investment in SMEs"5 

The aim of the action was the activation of the private investor market by creating favorable 

conditions for initiating co- investors with entrepreneurs seeking funds for the realization of 

innovative projects. Potential beneficiaries of this action are: business environment institutions 

(including existing and newly created network of investors, entities providing advisory services 

to businesses) and SMEs. Potential projects: Action was to support projects in the area: 
• Promoting investment readiness through the preparation of potential and existing 

entrepreneurs to seek investors and the proper presentation of their offer, including training 
for entrepreneurs in terms of forms and methods of external financing activity; 

• Increase awareness of services and benefits offered by networks of private investors, 
including business angels networks through information and promotion (targeted to 
potential and existing investors and entrepreneurs); 

• Advisory services for SMEs to prepare entrepreneurs to obtain external financing of 
the equity (including examination of the company, market research, identification of 
appropriate forms of financing, preparation of documents necessary to obtain external 
financing of the equity, primarily from a private investor fund venture capital or 
securities market); 

                                                      
4  "Directions for tourism development until 2015" The government document adopted by the Council of 

Ministers, Warsaw, September 2008. 
5  Ministry of Sport and Tourism Department of Tourism, EU funds for 2007-2013, The possibility of 

obtaining structural funds by entrepreneurs in the tourism sector, Warsaw, September 2008. 
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• Establishing cooperation between operating networks of private investors, including 
business angels networks, and include incubators, as well as between the networks 
and venture capital funds; 

• The creation of new and development of existing networks of private investors, 
including business angels networks; 

• Organization, development and maintenance of platforms for the exchange of 
experiences in the field of potential investments, intended for potential and existing 
investors (including conferences, seminars, workshops); 

• Creating platforms to match investors with entrepreneurs seeking external sources of 
financing of the equity; 

• Training programs, seminars for private investors in the new business angels, in terms 
of making investments in the company's business, in particular share investment. 

The amount of EU funds for 2007-2013 was 42 500 000 Euro. 

4.1. "Support for the implementation of results of R & D" 

The aim was to improve the level of innovation of enterprises by supporting the 

implementation of results of R&D carried out in the framework of Measure 1.4, as well as the 

implementation of the results of R&D being the result of "High Technology". Potential 

beneficiaries of this action are: entrepreneurs, including forming part of the scientific and 

industrial consortia. Potential projects: 

As part of the activities will include support of investment projects (purchase of fixed 

assets or intangible assets) related to the implementation of results of R&D carried out in the 

framework of the measure 1.4 (stage I) or Technology Initiative. The amount offer funds for 

2007-2013 was 331 500 000 Euro. 

4.4. "New investments of high innovative potential"6 

The aim was to support manufacturing and service companies making new investments and for 

their implementation consulting and training projects, including the acquisition of innovative 

technological solutions. Potential beneficiaries of this action are: entrepreneurs. Potential 

projects: 

Investment projects (including the necessary training and consultancy) for the purchase or 

implementation of new (used for more than three years in the world or with the degree of 

spread worldwide in a given industry does not exceed 15%) technological solutions in 

manufacturing and services, the purchase of the necessary fixed assets and intangible assets 

directly related to the purchase and operation of fixed assets), including those leading to the 

reduction of the harmful impact on the environment, including limitations energies, materiel 

and water consumption in the production process or the provision of services or products, the 

                                                      
6  Ministry of Sport and Tourism Department of Tourism, EU funds for 2007-2013, The possibility of 

obtaining structural funds by entrepreneurs in the tourism sector, Warsaw, September 2008. 
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use of assessment subsequent stages of design processes, leading to the creation of a new or 

significantly improved product or service. In addition, as part of the investment will be further 

supported by a new marketing or organizational solutions leading to improved productivity and 

efficiency (in this example, logistics, distribution, and management information systems); 

purchase the necessary fixed assets, intangible assets relating to the introduction of 

organizational changes. There is no possibility of the application solely on training and 

consultancy projects and projects introducing changes of an organizational nature, while they 

may be a component of the investment project. The amount of EU funds for 2007-2013 was 

1 207 000 000 Euro. 

4.5. "Support for investment of considerable importance to the economy"7 

The aim is to improve the competitiveness and innovativeness of the economy by supporting 

manufacturing and service companies making new, high-value and generating a significant 

number of jobs investments of high innovative potential. Preference will be investments related to 

the commencement of research and development activities in the enterprise. Sub-measure 4.5.1. 

Support for Investment in the Manufacturing Sector Potential beneficiaries: the company 

Potential projects: New innovative investments (egg. innovative technologies, innovative 

products), including the purchase or implementation of technological solutions that are used 

worldwide for a period not exceeding three years, or the degree of dissemination throughout the 

world in a particular industry does not exceed 15% and meeting the following conditions (total): 
• Eligible expenditure of not less than 160 PLN and 
• Net increase in jobs not less than 200 persons. 

 

The minimum value of the project under the sub-measure 4.5.1 Support for investment in 

the manufacturing sector – 160 million PLN. The maximum intensity of support for projects in 

the sub measure 4.5.1 is 15% of eligible expenses, including: 
• For the training part 1 mln PLN (35% for large enterprises and 45% for SMEs of 

eligible expenditure of the training part of the project), 
• On the part of the advisory 600 thousand PLN (50% of the eligible expenditure of the 

consulting part of the project). 
 

Sub-measure 4.5.2 Support Services Sector Investment in Modern Potential beneficiaries: 

enterprises (SME investments preferred) 

Potential projects: 
• New investments include the purchase of fixed assets, intangible assets and net 

employment growth of no less than 200 people, leading to the creation or 
development of: 

                                                      
7  Courses of action for the development of tourism in the light of the work on the Strategy development of 

tourism in 2007-2013 and a white Nations Development Plan for 2007-2013, carried out and a report made 
to order  Department of Tourism in the MGiP, Warsaw 2004. 
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a) Shared services (egg. finance, accounting, human resource management, 
administration, banking and insurance, market research), 

b) IT centers (eg. software development, application testing, network design and 
implementation, product optimization, database management), 

• New investments for the start of the research and development activities, including 
the purchase of fixed assets, intangible assets and net employment growth of no less 
than 10 people R & D personnel, leading to the creation of R&D centers (eg centers 
of engineering services, quality centers), that do not meet the requirements laid down 
in the Act on supporting innovative activities. 

 

The maximum intensity of support for projects in the sub-measure 4.5.2 was 30% of 
eligible expenditure (excluding R & D projects). In the case of R & D projects carried out in 
the sub-measure 4.5.2 of the intensity of support in accordance with the regional aid map, i.e. 
the maximum intensity – 70 % of the eligible project. The amount of EU funds 2007-2013 for 
sub 4.5.1 and 4.5.2 was 870 281 000 Euro8. 

5.1. "Support for development of supra-regional cooperative" 

The aim was to strengthen the competitive position of enterprises by supporting the 

development of linkages between enterprises and between enterprises and business 

environment institutions, including research units. Potential beneficiaries of this action were 

legal entities cooperative ties. Potential projects: 
• Purchase of fixed assets and intangible assets associated with the new investment; 
• Consultancy in the development of plans for the development and expansion of the 

association; 
• Participation of national and international meetings to exchange experiences; 
• The purchase of a public research infrastructure (laboratory, testing); 
• Broadband infrastructure; 
• Promotional activities to recruit new companies to participate in the association; 
• Access facilities management relationship; 
• organization of training programs, workshops and conferences to support knowledge 

sharing and networking between the members of the relationship, provided that it does not 
constitute a separate project. The amount of EU funds for 2007-2013 was 88 655 000 Euro. 

6.1. "Passport to Export" 

The aim was to support entrepreneurs interested in establishing business contacts through sales 

promotions on the SEM and exports. Measure is aimed at companies that have little or no 

experience in the field of exports, but have a high potential to develop and conduct export 

transactions. 

Potential beneficiaries of this action are entrepreneurs. 

                                                      
8  Ministry of Sport and Tourism Department of Tourism, EU funds for 2007-2013, The possibility of 

obtaining structural funds by entrepreneurs in the tourism sector, Warsaw, September 2008 
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The package of services for entrepreneurs: 
• Mandatory counseling covering at least 30 hours of free consulting for one 

entrepreneur, to select at least three of the following instruments: 
• Training in the export and sale of the JRE (individually or in a group of similar 

companies), among others on financial support instruments for the exporter and the 
seller to the JRE, financial and insurance issues (egg. export credit insurance) and 
legal conditions in the destination country; 

• Studies of foreign markets at an angle of export and sale on the SEM companies operating 
in Poland, – participation in projects and fairs and trade missions in the target market; 

• Search, selection of partners in the target market and the search distribution channels; 
• Obtaining certificates of compliance and certificates of acceptability for trading 

(certificates, veterinary research, patents); 
• Preparation of commercial offers, promotional materials. 

The maximum grant amount was not more than 82 000 PLN 

6.5. "Development of support system of the Polish economy on the 

international market" 

The aim of the project was a stronger link between the Polish economy with the international 
economy through the presentation of Polish as a reliable partner in the international market, and 
also an attractive place for investments. These activities include: supporting the sales 
promotion on the SEM and export promotion, construction and system development services to 
entrepreneurs, promotion of Polish economy on the international market. Great emphasis will 
be placed on the use of IT instruments. Under the measure will also support initiatives relevant 
to the promotion of Polish, for example, large projects of an international nature. Potential 
beneficiaries of this action are: business environment institutions, entrepreneurs Sub-measure 
6.5.1 – Design and development of an Internet entrepreneur service system the types of 
activities that can be implemented in sub-measure 6.5.1: 

• Website for exporters, investors, regional institutions and industry, potential partners 
and collaborators; 

• Advisory activities and training for companies that use the Internet service and other 
institutions, which in its statutes may promotion of Poland; 

• Promotional activities directed to potential users of the website. 
 

Sub-measure 6.5.2 Promotion of Polish economy on the international market. The types 

of activities that can be implemented in sub-measure 6.5.2: Polish - image studies among target 

groups in the country - the priority economic markets, which will be carried out awareness-

raising activities; 
• Organization and Polish participation in large projects information and promotion of 

an international character; 
• Fair and exhibition events abroad; 
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• International and domestic economic events: conferences and seminars, investment miss-
ions, mission’s journalistic presentations of innovative solutions and innovative products; 

• Sectoral trade missions combined with match-making session organized on priority 
markets; 

• Information and promotional campaigns in foreign media about the Polish economy 
and its economic potential;  

• information and promotional materials. 
 

The Rural Development Programme 2007-2013 (RDP 2007-2013), created under the 

Common Agricultural Policy support in obtaining EU funds for tourism development by 

entrepreneurs create records under Axis3 "Quality of life in rural areas and diversification of 

the rural economy "in action" Creation and development of micro-enterprises". 

Operation „Creation and development of micro-enterprises" 

The aim is to increase the economic competitiveness of rural areas, the development of 

entrepreneurship and labor market, and consequently – increase employment in rural areas 

.Scope of activities: Assistance grants to entities for investments related to the creation or 

development of micro-enterprises in the fields of: 
1. Services for agricultural or forestry; 
2. Services for the population; 
3. Wholesale and retail; 
4. Craft and handicraft; 
5. Construction and installation works; 
6. Tourist services and related to sport, recreation and leisure; 
7. Transport services; 
8. Municipal services; 
9. Processing of agricultural products and edible forest products; 
10. Warehousing and storage of goods; 
11. Production of energy products from biomass; 
12. Accounting, consulting or services. 

 

The beneficiaries of this action can be: a natural or legal person or entity without legal 

personality, Which leads (take) activity as a micro-enterprise employing less than 10 people 

and a turnover not exceeding the equivalent in Euro 2 million zl. Form and amount of 

assistance Support takes the form of reimbursement of eligible costs of the operation? The 

value of aid granted for the execution of the operation may not exceed: 
• 100 000 zl (25 euro 616.1) – if the business provides for the creation of 1 to 2 jobs full-time 

equivalent average), which is justified by the material scope of the operation; 
• 200 000 zl (51 euro 232.1) – if the business provides for the creation of more than 2 and less 

than 5 jobs (full-time equivalent average), which is justified by the material scope of the 
operation; 

• 300 000 zl (76 euro 848.1) – if the business provides for the creation of at least 5 jobs  
(full-time equivalent average), which is justified by the scope of the kind of operations. 
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The maximum amount of aid granted to a single beneficiary Programme implementation 

period may not exceed 300 000 PLN (76 euro 848.2). level of support The level of financial 

support is up to 50 % of eligible costs of the operation. Financing Total cost was 2 047 167 200 

Euro and Public expenditure were 1 023 583 600 Euro9. 

For the development of human resources has been created horizontal Human Capital 

Operational Programme, where the general principles of the tourism industry will be able to 

get the support, among others, as under: 
• Measure 2.1 "Development of modern economy", Sub-measure 2.11. Development of 

human capital in enterprises 
• Measure 6.2 "Support for and promotion of entrepreneurship and self-employment" 

 

Measure 2.1 "Development of modern economy" 

Sub-action 2.11. The development of human capital in enterprises. The aim is to raise the 

sub and adapt to the requirements of the knowledge economy skills of workers and 

entrepreneurs. 

Potential beneficiaries are all actors - with the exception of individuals (not applicable to 

self-employed persons or education on the basis of separate regulations) Potential projects: 
• trans-regional (for projects that meet the following conditions; beneficiaries SA 

holding company organizational structures (agencies, subsidiaries, branches) in at 
least two provinces, and trainees perform work within the organizational structures of 
companies located in at least two provinces) closed training projects (general 
specialist) and counseling for entrepreneurs and employees of enterprises, prepared 
on the basis of individual strategies of the development of companies; 

• nationwide (for projects implemented in at least 5 provinces) projects open training 
(general and specialized), and advice for entrepreneurs and employees of companies 

• postgraduate studies for entrepreneurs and employees of enterprises. 
 

The amount of EU funds 2007-2013: 428 590 438 Euro (the whole operation) the 

minimum value of the project: a minimum of 50 thousand PLN. 
Measure 6.2 "Support for and promotion of entrepreneurship and self-employment „The 

aim is to promote and support initiatives and solutions to create new jobs and creative attitudes, 
to develop entrepreneurship and employment. Potential beneficiaries: all actors – with the 
exception of individuals (not applicable to self-employed persons or teaching under separate 
Regulations) Potential projects: 

• support for people wishing to start a business (including the assumption of social 
cooperatives) by using the following instruments (one or more); 

• counseling (individual and group) and training to gain the knowledge and skills 
needed to start and run a business; 

                                                      
9  Raport of Ministry of Sport and Tourism Department of Tourism, EU funds for 2007-2013, The possibility 

of obtaining structural funds by entrepreneurs in the tourism sector, Warsaw, September 2008. 
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• grant funds for the development of entrepreneurship (including in the form of 
cooperatives or social cooperatives – as long as all shareholders are individuals who 
started their business as a result of participation in a project implemented under this 
action), up to the equivalent of 40 thousand PLN (or 20 thousand per person in the 
case of cooperatives or social cooperatives); 

• support bridging between 6/12 months from the date of commencement of business, 
including financial support for bridging paid monthly in an amount not more than the 
equivalent of the minimum wage in force at the date of disbursement of the grant, 
combined with advice and assistance in the effective use of the grant (only for people 
which started operations in the framework of the project); 

• promotion of entrepreneurship and self-employment through promotion and 
information campaigns; 

• dissemination of good practices in the field of entrepreneurship development. 
 

The minimum value of the project: a minimum of 50 thousand PLN The amount of EU 
funds 2007-2013 was 340 720 168 Euro. Businesses in the tourism sector could also apply for 
funding under the Regional Operational Programmes. Some of these programs included 
support for tourism entrepreneurs on general principles, but in some programs, structural funds 
were specifically designed for this industry. The program is primarily intended construction 
and modernization of local tourist infrastructure, such as infrastructure, accommodation and 
catering, tourism infrastructure and recreation, spa infrastructure. 
Table 1. Support for businesses in the tourism sector within the 16 Regional Operational 

Programmes 
 REGION PRIORITY OR ACTION RPO 
1. DOLNO-

ŚLĄSKIE 
Priority 1 – Increase the competitiveness of the Lower Silesian enterprises ("Enterprises and Innovation"), 
Measure 1.1. – Investmentsfor business. 

2. KUJAW-
SKO-
POMOR-
SKIE 

Priority V – Strengthening the competitiveness of enterprises, 
Measure 5.2. – Support business investment, 
Sub-measure 5.2.1. – Investment support micro-enterprises, 
Sub-measure 5.2.2. – Support for investment by small and medium-sized enterprises, 
Priority VI – Support for the development of tourism, 
Measure 6.2. – Development of tourism and spas. 

3. LUBU- 
SKIE 

Priority 2 –Stimulating growth in business investment and strengthening the innovation capacity of 
Measure 2.1.– Micro 
Measure 2.2. – Improving the competitiveness of small and medium-sized enterprises through investments 
Priority 5 – Development and modernization of cultural, tourist and sports, 
Measure 5.1. – The development and modernization of regional tourist and cultural infrastructure, 
Measure 5.2. – Developing and upgrading local infrastructure, cultural, tourist and sports. 

4. LUBEL- 
SKIE 

Priority I – Entrepreneurship and Innovation: 
Measure 1.1. – Grants for start micro-enterprises; 
Measure 1.2. – Investment grants for micro-enterprises,  
Measure 1.3. – Investment grants for small and medium-sized enterprises,  
Measure 1.5. – Investment grants in the field of tourism. 

5. ŁÓDZKIE Priority3 – Economy, Innovation, Entrepreneurship, 
Operation III.5. – Tourist and recreational infrastructure 

6. MAŁOPOL
SKIE 

Priority 2 – Regional Opportunity Economy, 
Measure 2.1. – Developing and improving the competitiveness of enterprises, 
Priority 3 – Tourism and culture industry, 
Measure 3.1. – Development of tourism infrastructure. 
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7. MAZOWIE
CKIE 

Priority 1 – Creating conditions for the development of innovation potential and entrepreneurship in Mazovia:  
Measure 1.5. – Development of entrepreneurship, 
Priority 6 – Use of natural and cultural resources for the development of tourism and recreation, 
Measure 6.2. – Tourism. 

8. OPOLSKIE Priority 1 – Enhancing the attractiveness of the region 
Measure 1.1. – Development of entrepreneurship 
Sub-measure 1.1.2. – Investingin micro 
Measure 1.4. – Development of tourism infrastructure, recreational and sports 
Sub-measure1.4.1. – Support of tourism and recreational and sports provided byte company 

9. PODKAR-
PACKIE 

Priority 1 – A competitive and innovative economy 
Measure 1.4. – Promotion of economic and investment activation region 
Priority 6 – Tourism and Culture 

10. PODLA-
SKIE 

Priority – Increase innovation and support businesses in the region 
Measure 1.4. – Support business investment 
Sub-measure1.4.1. – Micro, Sub-measure1.4.2. – Small medium enterprises 
Priority III – Development of tourism 
Measure 3.2. – Investment support tourism enterprises 
Sub-measure 3.2.1. – Micro 
Sub-measure 3.2.2. – Small and medium-sized enterprises 

11. POMOR-
SKIE 

Priority I – Development and innovation in SMEs 
Measure 1.1.– Micro, small and medium-sized enterprises 
Sub-measure 1.1.1. – Micro Sub-measure 1.1.2. – Small and medium-sized enterprises 

12. ŚLĄSKIE Priority 3 – Tourism 
Measure 3.1. – Infrastructure tourist facilities 
Sub-measure3.1.1. – Infrastructure tourist facilities/businesses 
Measure 3.2. – Infrastructure around site 
Sub-measure 3.2.1. – Infrastructurearoundsite/company 

13. ŚWIĘTO-
KRZYSKIE 

Priority I – Development of enterprises 
Measure 1.1. – Direct support of micro, small and medium-sized enterprises 
Priority II – Support innovation, building the information society and increase the investment potential of 
the region Measure 2.3. – Promotion of economic and tourist region 

14. WARMIŃ-
SKO-
MAZUR- 
SKIE 

Priority 1 – Entrepreneurship 
Priority2 – Tourism 
Measure 2.1. – Increased tourism potential 
Sub-measure2.1.1 – Accommodation and catering 

15. WIELKO-
POLSKIE 

Priority I – Competitiveness of enterprises 
Measure 1.1. – Development of micro- 
Measure 1.2. – Support the development of SMEs 
Priority VI – Tourism and cultural environment 
Measure 6.1. – Tourism 

16. ZACHO-
DNIOPO-
MORSKIE 

Priority Axis1 – Management-Innovations-Technologies  
Measure 1.1. – Increasethe competitiveness of enterprises through innovative investment 
Sub-measure 1.1.1. – Investment in Micro- 
Sub-measure 1.1.2. – Investments in small and medium-sized enterprises 
Priority V – Tourism, culture and regeneration of 
Measure 5.1. – Tourist Infrastructure 
Action5.1.2 – TourismInfrastructure 
Priority VI – Development of metropolitan functions 
Measure 6.1. – Tourist Infrastructure 
Action 6.1.1. – TourismInfrastructure 

Source: Ministry of Sport and Tourism, Department of Tourism10. 

CONCLUSION 
European Union Structural Funds have had a tremendous impact on the changes taking place in all 

Polish regions, including changes affecting the development of tourism in our country. Given the 

increased possibilities to support tourism in 2007-2013 due to the increased number of funds in the 

financial perspective and the regionalization of support, it was foreseeable that the Structural Funds 

                                                      
10  Ministry of Sport and Tourism Department of Tourism, EU funds for 2007-2013, The possibility of 

obtaining structural funds by entrepreneurs in the tourism sector, Warsaw, September 2008. 
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in the financial perspective have contributed significantly to increasing the attractiveness of the 

Polish tourism product and a more intense and effective Polish promotion internationally. 

Challenges facing tourism sector 

European tourism sector included Polishes to cope with major  challenges, which also opens up 

new opportunities. On the one hand, the industry must adapt to social changes that affect 

tourism demand, on the other hands struggling with the constraints of the current structure of 

the sector, its special nature and socio-economic context.  

The economic situation- European tourism sector has suffered recently due to the difficult 

economic situation (crisis).  

Increased competition in the global tourism market-like any other sector of the economy, 

including tourism are faced with ever-increasing global competition, as countries with 

emerging economies and developing countries attract more and more visitors. 

Changes in the demographic structure of Europe - a steady increase in the number of 

elderly people (65 years and over) reputed to be getting better health will increase the number 

of travelers over the age of 50 years. Similarly, in the case of a growing number of tourists with 

reduced mobility (according to recent estimates, the group counts 127 million people) have 

special needs also to be included in the offer of tourist services. Climate change – changes in 

climatic conditions in Europe may cause profound transformation models traveling and 

influence the choice of tourist destinations. The reduction of snow cover in mountainous areas 

of Europe may further lead to a drastic reduction in demand for winter tourism. At the same 

time raising sea levels could transform tourism in coastal areas. The development of 

information and communication technologies (ICT) and their increasing popularity among 

consumers. Assessment of the level of awareness, accessibility and use of these services by 

different stakeholders pointed to the fact that they use ICT in a differentiated manner, 

depending on their basic skills, size and position in the chain of tourism. Seasonality of demand 

for tourist services - the largest part of the demand for tourist services falls in July and August. 

That seasonality affects not only the flow of income, but it causes under-utilization of existing 

infrastructure and manpower. The need to meet the above. Challenges forcing many 

adjustments at all levels. Under the Lisbon Treaty, the main task of the European tourism 

policy is to stimulate the competitiveness of the tourism sector. The assumption is that in the 

long term competitiveness of this, will be based on the balance and sustainability of the sector 

development strategy. This objective is clearly linked to the new economic strategy of the 

Union – "Europe 2020" 

The mainlines of action 

Through the use of EU funds in 2007-13 largely succeed to implement the following 

actions: 
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• Stimulating competitiveness in the Polish tourism sector 
• Encourage the diversification of tourist offer 
• Developing innovation in the tourism sector 
• Raising the professional qualifications 
• Measures to extend the tourist season 
• Expanding the knowledge base of socio-economic information on tourism 
• Supporting the development of sustainable, responsible and high-quality tourism 
• Reaping the full benefits of different policy areas and EU financial instruments for 

developing tourism11. 
 

Polish tourism policy still needs a new impulse. In view of the challenges which require 

specific answers and flexibility, entities active in the Polish tourism sector must decide to join 

forces and to cooperate within a consolidated political framework, which takes into account the 

new priorities of the European Union. Specifies the ambitious framework through which Polish 

tourism becomes a competitive, modern, sustainable and responsible. It is assumed that the 

implementation of specified therein initiatives will enable tourism to provide the resources 

needed to adapt and to thrive. These actions are complement and are designed to coordinate the 

work and at the same time used to define measures that bring real added value to Polish 

tourism development . The success of this strategy will depend largely on the commitment of 

all stakeholders and their ability to cooperate in its implementation. 
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MECHANIZMY DECYZJI INWESTYCYJNYCH  
NA RYNKU WALUTOWYM W ASPEKCIE  

FINANSÓW BEHAWIORALNYCH 
 

Streszczenie  
W opracowaniu przeanalizowano mechanizmy podejmowania decyzji inwestycyjnych na 

rynku walutowym w warunkach niepewności i ograniczeń czasowych. Omówiono cechy, 
uwarunkowania i zagrożenia występujące na tym rynku. Przeanalizowano decyzje inwestorów 
w aspekcie uwarunkowań psychologicznych na rynkach walutowych. Omówiono mechanizmy 
unikania ryzyka w decyzjach inwestycyjnych uczestników rynku walutowego z uwzględnie-
niem teorii finansów behawioralnych. Przedstawiono negatywne cechy potencjalnych 
inwestorów, takie jak: zniekształcenia lub iluzje poznawcze, czyli heurystyki. 
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IN THE FOREIGN EXCHANGE MARKET IN THE ASPECT  
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Abstract  
The paper analyzes the mechanisms of investment decision-making in the foreign 

exchange market in the conditions of uncertainty and time constraints. It discusses the 
characteristics, determinants and risks existing in this market. It analyzes the decisions of 
investors in terms of psychological determinants in the exchange markets. It discusses the risk 
avoidance mechanisms in investment decisions of foreign exchange market participants with 
regard to the theory of behavioural finance. It presents the negative features of potential 
investors, such as: cognitive distortions or illusions, or heuristics.  
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WPROWADZENIE 
Pod pojęciem rynku walutowego rozumie się ogół transakcji wymiany walut, wraz 

z instytucjami, regułami prawnymi, urządzeniami i czynnościami prowadzącymi do zawierania 

transakcji. Rynek walutowy jest pod względem obrotów największym rynkiem finansowym na 

świecie. Na rynku w oparciu o układ sił popytu i podaży kształtują się kursy walut2. 

Pogoń za szybkim i dużym zyskiem powoduje intensywne zainteresowanie drobnych 

i średnich graczy rynkiem walutowym. Sprzyja temu rozwój technik informatycznych 

(transakcje w czasie rzeczywistym, realizowane niejednokrotnie w ciągu sekundy, (platforma 

Forex). Narastająca ilość operacji walutowych i związana z nimi potrzeba przyswajania 

i przetwarzania informacji w warunkach dyskomfortu decyzyjnego, związanego z ryzykiem 

utraty kapitału, prowadzą często do błędnych decyzji inwestycyjnych lub wręcz 

uniemożliwiają ich podjęcie. Skutkuje to do wieloma niepotrzebnymi napięciami i stratami 

finansowymi.  

Finanse behawioralne to dziedzina nauki, która bada procesy i reguły podejmowania 

decyzji finansowych. Wnioski płynące z dokonywania tego typu analiz przyczyniają się do 

zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego w warunkach niepewności. Sprzyja to ochronie kapitałów 

inwestycyjnych. Wzrost zainteresowania tą interdyscyplinarną dziedziną nauki zapoczątko-

wało w 2002 roku przyznanie psychologowi, Danielowi Kahneman, Nagrody Nobla z zakresu 

nauk ekonomicznych3. 

Przełomowym wydarzeniem naukowym dla finansów behawioralnych było 

opublikowanie w 1974 r. artykułu „Osądy w warunkach niepewności: heurystyki i błędy 

poznawcze” 4. Autorzy artykułu D. Kahneman i A. Tversky, podczas przeprowadzania badań 

psychologicznych nad problematyką dokonywania wyboru w warunkach niepewności 

zauważyli, że preferencje decydentów najczęściej odbiegają od założonego racjonalnego 

ideału. W artykule zaprezentowano trzy heurystyki, wykorzystywane w trakcie dokonywania 

osądów w warunkach niepewności. Była to udana próba podważenia, na drodze badań 

empirycznych, teorii racjonalności i użyteczności wprowadzonej przez Von Neumanna 

i Morgensterna. Kolejną udaną publikacją, będącą umocnieniem w nauce teorii finansów 

behawioralnych był opublikowany w 1983 r. artykuł pt: „Wybory, wartości i ramy 

interpretacyjne”. Praca poświęcona była czynnikom kognitywnym i psychofizycznym 

decydującym o wyborach dokonywanych w kontekście ryzyka oraz związkom między 

wartościami decyzyjnymi a wartościami poznawczymi5. 

                                                      
2  M. Galan, B. Dolan, Forex dla bystrzaków, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010, s. 33. 
3  J.R. Nofsinger, Psychologia inwestowania. Wydanie IV, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011, s. 17. 
4  Patrz D. Kahneman, Pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań, s. 559-580. 
5  Patrz Ibidem, s. 581-604. 
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CHARAKTERYSTYKA RYNKU WALUTOWEGO 
Międzynarodowy charakter rynku walutowego podkreśla fakt, że on rynkiem pozagiełdowym 
i nie ma swojej siedziby. Brokerzy poprzez platformę Forex umożliwiają dokonywanie 
transakcji wymiany walut przez całą dobę, od poniedziałku do piątku, co gwarantuje pełną 
dostępność inwestorów do rynku. 

Krajowe instytucje finansowe, takie jak biura maklerskie i banki komercyjne oferują 
swoim klientom możliwość dokonywania transakcji na rynkach zagranicznych6. Głównymi 
uczestnikami rynku walutowego są fundusze inwestycyjne i emerytalne, firmy brokerskie, 
fundusze hedingowe, korporacje i przedsiębiorcy oraz inwestorzy indywidualni. Również 
rządy państw są zainteresowane udziałem w tym rynku w celu realizacji zadań budżetowych 
oraz dokonywaniem przelewów, jak również zarządzanie rezerwami walutowymi7. Odmienną 
– niekomercyjną rolę na rynku walutowym odgrywają banki centralne, które korzystając 
z rezerw walutowych dążą do utrzymania pożądanego kursu walutowego. Tego rodzaju 
interwencje są zdeterminowane polityką monetarną.8 Instytucją dokonującą analizy transakcji 
oraz udostępniającą dane statystyczne jest Bank Rozrachunków Międzynarodowych.  

Banki komercyjne na rynku walutowym przede wszystkim realizują zlecenia swoich 
klientów, jednak często dokonują inwestycji na własny rachunek. Klienci jako importerzy lub 
eksporterzy albo kredytobiorcy dokonują, za pomocą banków komercyjnych, operacji kupna 
i sprzedaży walut. Większość transakcji na rynku walutowym jest przeprowadzanych 
pomiędzy bankami komercyjnymi a  bankami inwestycyjnymi9

. 

Instytucje finansowe, takie jak fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne uczestniczą 
w obrocie na rynku walutowym w związku z koniecznością realizacji zobowiązań wobec 
swoich klientów10. Specyficzną grupą podmiotów, biorącą udział w obrocie na rynku 
walutowym, są brokerzy. W ramach tej grupy można wyróżnić zarówno brokerów 
detalicznych, jak i brokerów bankowych.  Działalność brokerów detalicznych polega na 
dokonywaniu transakcji ze swoimi klientami. Natomiast działalność brokerów bankowych 
dotyczy kojarzenia zleceń klientów. Dla klientów różnica polega na tym, że zlecenia składane 
u brokerów detalicznych nie są realizowane, ponieważ stronami takich zleceń są zawsze klient 
oraz broker. Stąd też pojawia się ryzyko związane z korzystaniem z usług brokerów 
detalicznych. Polega na tym, że ceny ofert proponowanych przez różnych brokerów w tym 
samym czasie mogą się od siebie różnić. Inaczej wygląda sytuacja klientów brokerów 
bankowych, których zlecenia są ze sobą kojarzone i w ten sposób dochodzi do zawierania 
transakcji11. 

                                                      
6  G. Zalewski, T. Zaleśkiewicz, (2011), Droga inwestora. Chciwość i strach na rynkach finansowych, 

Wydawnictwo Linia, Warszawa. 
7  M. Galan, B. Dolan, (2010), Forex dla..., op. cit., s. 56. 
8  Tamże, s. 133. 
9  G. Zalewski. (2010), Kontrakty..., op. cit., s. 54. 
10  http://www.teletrade-dj.pl/novice/financialmarkets (24.09.2013). 
11  G. Zalewski, (2010), Kontrakty..., op. cit., s. 55. 
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Kolejną grupę uczestników rynku walutowego stanowią fundusze hedingowe. Prowadzą 

one działalność polegającą na dokonywaniu transakcji z wykorzystaniem dźwigni finansowej. 

Fundusze hedingowe, podczas dokonywania transakcji na rynku walutowym, z reguły wybierają 

agresywne strategie spekulacyjne. W konsekwencji takiego podejścia mogą osiągnąć ponad-

przeciętną stopę zwrotu z inwestycji. Jest to związane z podejmowaniem dużego ryzyka inwesty-

cyjnego. Korzystanie z usług funduszy hedingowych utrudnia wysokość minimalnej wpłaty12. 

Na rynku walutowym są obecne zarówno duże korporacje, jak i drobni przedsiębiorcy. 

Zazwyczaj dokonują oni transakcji zakupu lub sprzedaży waluty w związku z prowadzoną 

przez siebie działalnością gospodarczą importową, eksportową, jak również kredytową. 

Klienci indywidualni, czyli z reguły osoby fizyczne, najczęściej uczestniczą w obrocie na 

rynku walutowym dokonując operacji przewalutowań oraz jako posiadacze kredytów 

w walutach obcych. Konieczność dokonywania spłaty rat takich kredytów powoduje 

zgłaszanie przez kredytobiorców popytu na waluty obce. 

Zwiększająca się aktywność brokerów pośredniczących w operacjach inwestowania 

w waluty spowodowała bardzo szybki wzrost udziału inwestorów indywidualnych w rynku 

walutowym. Rynek ten coraz częściej jest postrzegany jako alternatywne i szybkie źródło 

zysków. Spowodowało to pojawienie się poważnego zagrożenia, polegającego na słabej lub 

wręcz całkowitej nieznajomości zarówno reguł rynku walutowego, jak i sztuki inwestowania 

przez ogromne rzesze drobnych inwestorów narażonych na manipulacje pośredników. 

Bazowym instrumentem rynku walutowego jest transakcja przewalutowania, natomiast 

ceną instrumentu jest kurs walutowy. Do transakcji takich należą: kasowa transakcja walutowa 

(spot). Pozostałe instrumenty rynku walutowego mają charakter pochodny i zalicza się do nich 

np.: giełdowe walutowe instrumenty pochodne (futures) oraz pozagiełdowe walutowe 

instrumenty pochodne. W ramach pozagiełdowych walutowych instrumentów pochodnych 

można wyróżnić: terminowe transakcje wymiany walutowej (ang. outright forward), swap 

walutowy (ang. fx swap), dwuwalutową transakcję wymiany płatności odsetkowych (ang. 

Currency Interest Rate Swap - CIRS), opcję walutową (ang. currency option)13. 

 

 
 

 

 

                                                      
12  Tamże, s. 54. 
13  Narodowy Bank Polski (2010), Wyniki badania obrotów w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym i rynku 

pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce, Departament Systemu Finansowego, Warszawa, s. 18. 
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Rys. 1. Instrumenty rynku walutowego. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Kosztowniak, P. Misztal, I. Pszczółka, A. Szelągowska,  

Finanse i rozliczenia międzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 27-32. 
 

Kasowe transakcje walutowe, czyli transakcje typu spot polegają na natychmiastowym 

dokonaniu pojedynczych transakcji kupna lub sprzedaży waluty. Są to najtrudniejsze decyzje 

z punktu widzenia finansów behawioralnych. Transakcje te dokonywane są po aktualnych 

cenach walut, czyli po kursie określonym w momencie zawarcia transakcji. Rozliczenie takich 

transakcji powinno nastąpić w ciągu dwóch dni roboczych14. 

Uczestnikami rynku kasowego są zarówno inwestorzy indywidualni, jak i banki oraz 

fundusze hedingowe. Wszystkie trzy grupy podmiotów najczęściej dokonują na rynku 

kasowym w celu osiągnięcia maksymalnej stopy zwrotu z inwestycji, co oznacza, że co 

zazwyczaj nie oczekują dostawy waluty w formie gotówkowej. Na rynku kasowych transakcji 

walutowych obecne są podmioty mające na celu zabezpieczanie pozycji walutowych, a więc 

przede wszystkim eksporterzy i importerzy,15 którzy w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą najczęściej oczekują fizycznej dostawy waluty. 

Giełdowe walutowe instrumenty pochodne, czyli kontrakty terminowe futures stanowią 

zobowiązanie pomiędzy dwiema stronami, czyli kupującym a sprzedającym, do przeprowa-

dzenia transakcji w przyszłości. Transakcja ta polega na kupnie lub sprzedaży określonej 

w zobowiązaniu ilości instrumentu bazowego, w ściśle określonym terminie po określonej 

cenie. Kontrakty terminowe są notowane na giełdach w systemie ciągłym, dlatego otwarte 

pozycje mogą być zamykane zanim upłynie termin ważności danego kontraktu. Posiadający 

kontrakt terminowy, zarówno kupujący, jak i sprzedający, może albo czekać do terminu 

wygaśnięcia kontraktu, albo też zamknąć swoją pozycję przed terminem wygaśnięcia 

kontraktu. W przypadku oczekiwania do terminu wygaśnięcia kontraktu następuje z jednej 

                                                      
14  Ibidem, s. 18. 
15  G. Zalewski, (2010), Kontrakty..., op. cit., s. 53-54. 
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strony dostawa instrumentu bazowego, a z drugiej strony zapłata ceny kontraktu za ten 

instrument. Jeżeli strony kontraktu decydują się na zamknięcie swoich pozycji przed terminem 

wygaśnięcia tego kontraktu, wówczas dokonują transakcji odwrotnych, czyli kupujący składa 

zlecenie sprzedaży, zaś sprzedający składa zlecenie zakupu16. 

Terminowe transakcje wymiany walutowej (ang. outright forward) są to pojedyncze 

transakcje przyszłej wymiany określonej kwoty waluty na jej równowartość w innej walucie, 

po kursie terminowym uzgodnionym w momencie zawierania transakcji17. Rozliczenie takich 

transakcji powinno nastąpić w terminie późniejszym niż dwa dni robocze od ich zawarcia18. 

Swapy walutowe (ang. fx swaps) są transakcjami, w ramach których strony zobowiązują 

się do dokonania początkowej wymiany walut w wyznaczonym dniu i po kursie ustalonym 

w momencie zawarcia transakcji oraz zwrotnej wymiany tych walut, w wyznaczonym dniu 

(innym niż rozliczenie wymiany początkowej) i po kursie ustalonym w momencie zawarcia 

transakcji (zazwyczaj różnym od kursu wymiany początkowej)19. 

Dwuwalutowe transakcje wymiany płatności odsetkowych (ang. Currency Interest Rate 

Swap – CIRS) są transakcjami zobowiązującymi strony do wymiany okresowych płatności 

odsetkowych. Okresowe płatności odsetkowe są naliczane od określonej kwoty nominalnej 

przez uzgodniony okres. W dniu zakończenia transakcji następuje wymiana kwoty nominalnej, 

po wcześniej uzgodnionym kursie. Okresowe płatności odsetkowe są obliczane według 

ustalonej dla każdej z nich stopy procentowej (stawki referencyjnej) wyrażonej w różnych 

walutach20. Opcje walutowe (ang. currency option) dają nabywcy opcji, w oznaczonym czasie, 

prawo do kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty obcej po ustalonym wcześniej kursie. 

Jednocześnie nakładają na wystawcę opcji obowiązek sprzedaży lub kupna waluty obcej od 

nabywcy. Jeżeli nabywca ma prawo do kupna określonej kwoty waluty obcej, wówczas 

wystawca opcji będzie miał obowiązek sprzedaży waluty obcej nabywcy opcji. Jeżeli 

natomiast nabywca ma prawo do sprzedaży określonej kwoty waluty obcej, wówczas 

wystawca opcji będzie miał obowiązek kupna waluty obcej od nabywcy opcji21. 

Wraz ze wzrostem znaczenia działalności elektronicznych brokerów detalicznych, 

oferujących swoje usługi klientom indywidualnym, pojawił się nowy instrument nazywany 

kontraktem różnic kursowych – KRK (ang. Contract for Difference – CFD). Kontrakty różnic 

kursowych, nazywane również kontraktami spot, są instrumentami o cechach zarówno rynku 

spot, jak i kontraktów futures. Stanowią one przedmiot obrotu na rynku pozagiełdowych 

walutowych instrumentów pochodnych. Kontrakty różnic kursowych są podobne do rynku 

                                                      
16  K. Jajuga. Podstawy inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, Giełda Papierów Wartościowych 

w Warszawie SA, Warszawa 2007, s. 39-42. 
17  M. Galan., B. Dolan, Forex dla..., op. cit., s. 35. 
18  Narodowy Bank Polski (2010), Wyniki badania obrotów..., op. cit., s. 18. 
19  Tamże, s. 19. 
20  Tamże, s. 20. 
21  Tamże, s. 20. 
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kontraktów futures, z uwagi na zasady zawierania transakcji oraz sposoby rozliczania 

transakcji. Natomiast podobieństwo tych instrumentów do rynku spot dotyczy rozliczenia 

wartości pieniądza w czasie. W praktyce brokerzy bardzo często oferują możliwości 

dokonywania transakcji wymiany walutowej w formie kontraktu różnic kursowych. 

Kolejnym instrumentem są tzw. „punkty swapowe”, które określają różnicę 

w oprocentowaniu pomiędzy walutami. Zróżnicowane oprocentowanie walut wynika 

z odmiennych stóp procentowych w poszczególnych krajach. Wyższe stopy procentowe 

w danym kraju wpływają na poprawę rentowności inwestycji ulokowanych w tym kraju. 

Dlatego inwestorzy chętnie inwestują w krajach o wyższym poziomie stóp procentowych, 

co wpływa na zwiększenie zainteresowania walutą takiego kraju. W sytuacji, gdy waluta 

bazowa, czyli ta, której określona ilość jest kupowana lub sprzedawana, będzie wyżej 

oprocentowana od waluty kwotowanej, wówczas inwestorowi kupującemu walutę bazową 

zostaną naliczone odsetki z tytułu zakupu wyżej oprocentowanej waluty. Inaczej będzie 

w sytuacji, gdy inwestor będzie sprzedawał walutę bazową, oprocentowaną wyżej od waluty 

kwotowanej. W takiej sytuacji zostanie on obciążony odsetkami. Jeżeli natomiast waluta 

bazowa będzie niżej oprocentowana od waluty kwotowanej, wówczas inwestor kupujący 

walutę bazową zostanie obciążony odsetkami, natomiast inwestorowi sprzedającemu walutę 

bazową zostaną naliczone odsetki. Odsetki, o których mowa powyżej zostają dopisane do 

rachunku inwestycyjnego lub obciążą rachunek inwestycyjny. Odsetki dopisane do rachunku 

inwestycyjnego będą oznaczały zysk, natomiast stratę będą oznaczały odsetki, którymi 

rachunek inwestycyjny zostanie obciążony. 
 

 

Rys. 2. Relacje pomiędzy oprocentowaniem bazowym. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: G. Zalewski, Kontrakty terminowe i forex.  

Teoria i praktyka (edycja 4), Wydawnictwo Linia, Warszawa, s. 66. 
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Dla inwestorów odsetki te mają znaczenie wtedy, gdy pozycje walutowe są otwarte przez 

dłuższy czas. Dłuższy czas to w tym przypadku taki, w którym broker obciąży lub zasili 

odsetkami rachunek inwestycyjny klienta. Najczęściej brokerzy dokonują rozliczeń z tytułu 

„punktów swapowych” raz dziennie o ustalonej godzinie. Bardzo często zdarza się, że brokerzy 

do „punktów swapowych” dodają własną marżę. Dla klienta oznacza to, że może zostać obcią-

żony odsetkami pomimo faktu, iż kupił walutę bazową o wyższym oprocentowaniu, niż waluta 

kwotowana lub sprzedał walutę bazową o niższym oprocentowaniu, niż waluta kwotowana. 

DECYZJE INWESTYCYJNE NA RYNKACH WALUTOWYCH 
Rynek walutowy jest rynkiem bardzo płynnym, podlegającym dynamicznym zmianom co 

powoduje konieczność ciągłego dostosowywania się inwestorów do nowych warunków. Cecha 

ta wymusza konieczność stosowania różnorodnych strategii inwestycyjnych. Stanowi to duże 

wyzwanie analityczno-decyzyjne. Niezbędne jest poszukiwanie takich strategii, które w sposób 

naturalny będą zbliżone do cech osobowościowych inwestora22.  

Rynek walutowy bywa kojarzony z możliwością osiągnięcia w krótkim czasie 

ponadprzeciętnych zysków. Jest to najczęściej główny cel inwestorów walutowych. Takie 

podejście jest możliwe dzięki stosowaniu dźwigni finansowej, której wykorzystanie pozwala 

„otwierać pozycje rynkowe” o wielkościach zacznie przewyższającej stan posiadanego 

depozytu inwestycyjnego. W rzeczywistości spełnienie takich oczekiwań jest niezwykle 

trudne, ponieważ wszystkie próby kontrolowania dużych pozycji za pomocą niewielkiego 

depozytu z reguły kończą się utratą tego depozytu w przypadku pierwszej serii strat. 

Inwestowanie przy wykorzystaniu niewielkiego depozytu nie powinno prowadzić do straty pod 

warunkiem, że pozycje będą odpowiednio dopasowane do wielkości tego depozytu. Małe 

pozycje znacznie oddalą perspektywę osiągnięcia celu polegającego na zrealizowaniu 

wielokrotnych zysków w krótkim czasie. W takiej sytuacji inwestor powinien dysponować 

dużo większym depozytem co przy stosunkowo niewielkim ryzyko może zapewnić 

satysfakcjonujące zyski. Wyznaczenie celu inwestycyjnego jest bardzo istotne, jednak nie 

mniej ważna jest ocena, czy cel jest możliwym do osiągnięcia. Zrealizowanie oczekiwanych 

zysków w krótkim czasie, przy wykorzystaniu zbyt małego depozytu, może okazać się 

nieosiągalne. Jednak w pewnych warunkach można zrealizować taką strategię, szczególnie 

w sytuacji, kiedy depozyt zostanie znacznie powiększony, bowiem dzięki temu nie będzie 

konieczne nadmierne wykorzystywanie dźwigni finansowej. Brak celów lub cele niemożliwe 

do osiągnięcia narażają inwestorów na popełnianie błędów z powodu oczekiwań oderwanych 

od realiów rynkowych. Dopiero mając wyznaczone cele możliwe do osiągnięcia można 

rozpocząć pracę nad takim systemem, który pozwoli na ich realizację. Nie chodzi jedynie 

                                                      
22  D. Niederman, Wizjonerzy, sceptycy, łowcy okazji... Profile psychologiczne inwestorów giełdowych, 

Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 2000, s. 1-2. 
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o zaplanowanie osiągnięcia określonego zysku, ale również o ustalenie innych parametrów, 

takich jak przede wszystkim wielkość kapitału, który zostanie przeznaczony na inwestycje. 

Istotne jest również wyznaczenie horyzontu czasowego inwestycji, godzin gry oraz czasu 

poświęconego na inwestycje. Ponadto zdobywanie wiedzy, budowanie i rozwijanie strategii, 

ustalenie akceptowanego ryzyka związanego z transakcją oraz przyjęcie maksymalnej 

dopuszczalnej granicy utraty kapitału kapitału23.  

Inwestorzy rynku walutowego w swoich strategiach stosują zarówno warianty 

długoterminowe, jak również krótkoterminowe. Ponadto stosowane są dynamiczne strategie, 

takie jak np.: (daytrading) polegające na stosowaniu metody otwierania i zamykania swoich 

pozycji w ciągu jednej sesji. Inwestor może utrzymywać otwarte pozycje przez wiele dni 

i tygodni, i jednocześnie w tym samym czasie osiągać zyski otwierając i utrzymując pozycje 

jedynie przez kilka godzin, a nawet kilka minut czy sekund. W tak dynamicznych 

uwarunkowaniach niezbędna jest znajomość własnych predyspozycji osobowościowych 

inwestowania, a w szczególności emocji towarzyszących podczas podejmowania decyzji. 

Na rynku walutowym funkcjonują inwestorzy pasywni, którzy czują się komfortowo 

wówczas, gdy nie muszą bez przerwy ingerować w swoje pozycje, jak również aktywni, 

śledzący w sposób ciągły ceny, a odejście od strategii w sytuacji posiadania otwartej pozycji 

jest dla nich dyskomfortem. Niektórzy nie mają problemu z tym, aby otworzyć pozycję rano 

i zamknąć ją dopiero wieczorem. Zaś inni czują się niekomfortowo, jeśli ich pozycja jest 

otwarta dłużej niż kilka minut, ponieważ w tym czasie ich początkowa prognoza co do 

zachowania ceny może ulec zmianie lub zostać zrealizowana. Jeśli rynek będzie konsekwen-

tnie podążał w jednym kierunku, to inwestorzy odznaczający się cierpliwością będą skłonni 

przez dłuższy czas czekać na zrealizowanie zysków. W takiej samej sytuacji bardziej aktywni 

i mniej cierpliwi będą starali się zamykać pozycje podczas wybicia i odnawiać je podczas 

korekty. Inni inwestorzy skłonni są zamykać swoje pozycje natychmiast, gdy tylko zaczną one 

generować zysk, bez względu na sytuację rynkową. Przykłady tak różnych preferencji 

w obrębie inwestowania pokazują, jak ważny jest indywidualny profil osobowościowy danego 

inwestora. Istotne jest stosowanie przez inwestora odpowiedniej strategii inwestycyjnej, która 

pozwoli osiągnąć sukces.  

W aspekcie finansów behawioralnych największą skutecznością działania charakteryzują 

się inwestorzy panujący nad emocjami i postępujący konsekwentnie. Dlatego uleganie 

naturalnej presji podświadomości może prowadzić do poważnych w skutkach konsekwencji 

finansowych. To jest właśnie efekt zdominowania logicznego myślenia zgodnego z planem 

inwestycyjnym przez myślenie nielogiczne i emocjonalne24. 

                                                      
23  K. Van Tharp, Giełda, wolność i pieniądze, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa. 2000, s. 38-39. 
24  G. Zalewski, T. Zaleśkiewicz, Droga inwestora. Chciwość i strach na rynkach finansowych, Wydawnictwo 

Linia, Warszawa 2011, s. 4-5. 
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Każdy inwestor powinien dążyć do wypracowania strategii nie tylko zgodnej z jego 

preferencjami, ale również możliwej do zrealizowania z uwagi na czas, który może on 

przeznaczyć na inwestycje. Mając sprecyzowane cele możliwe jest wprowadzenie skutecznej 

strategii ich osiągnięcia. Taki plan w praktyce oznacza zbór zasad, których przestrzeganie 

powinno umożliwi ć zrealizowanie celów inwestycyjnych. Podporządkowywanie się takim 

zasadom nie wyklucza odczuwania emocji podczas przeprowadzania transakcji, jednak 

postępowanie zgodnie z planem eliminuje wpływ tych emocji na podejmowane decyzje 

inwestycyjne25. 

Kolejny aspekt planu inwestycyjnego, który powinien być realizowany jeszcze przed 

przeprowadzeniem transakcji dotyczy metod otwierania pozycji. W tym momencie trzeba 

uwzględnić konkretne zasady wchodzenia na rynek, ustalić poziom ucinania potencjalnych 

strat i oszacować miejsca wychodzenia z rynku. Na tym etapie można oszacować wstępną 

relację potencjalnego zysku do straty, dzięki czemu jest możliwe podjęcie decyzji, czy w danej 

sytuacji przeprowadzić transakcję. Jeśli bowiem okaże się, że oczekiwany zysk byłby mniejszy 

niż potencjalna strata, wówczas taka transakcja będzie zbyt ryzykowna, w przeciwieństwie do 

transakcji, która umożliwiałaby zrealizowanie oczekiwanego zysku przewyższającego stratę. 

Do dokonania obliczeń stosunku zysku do ryzyka w transakcji służy wskaźnik ryzyka 

początkowego, który można obliczyć dzieląc wielkość zysku zrealizowanego przez ryzyko 

początkowe, gdzie ryzykiem początkowym jest kwota akceptowanej straty w przypadku 

niepowodzenia transakcji. Opisanego wskaźnika dotyczy poniżej przedstawiony wzór: 26 

         

s
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gdzie:  R – stosunek zysku do ryzyka początkowego w transakcji 
  z – zysk zrealizowany przy zamknięciu pozycji 
  s – ryzyko początkowe 

  

Z behawioralnego punktu widzenia strategia otwierania pozycji jest o tyle istotna, 

że inwestorzy bardzo często popełniają błąd decydując się na przeprowadzenie transakcji 

pomimo braku przesłanek do jej dokonania. W ten sposób nie będąc przygotowanymi do 

przeprowadzenia danej transakcji postępują niezgodnie z planem i przez to narażają się na 

popełnienie kolejnych błędów podczas dalszych etapów tej transakcji. Konsekwencją jest 

między innymi otwieranie pozycji w nieodpowiednich godzinach lub pomimo braku 

odpowiedniego sygnału, otwierania zbyt dużych lub zbyt małych pozycji, albo otwieranie zbyt 

ryzykownych pozycji w sytuacjach, kiedy potencjalny zysk byłby mniejszy od akceptowanej 

straty. Nie mają powodów do takiego zachowania inwestorzy, którzy są dobrze przygotowani do 

                                                      
25  M. Marcinowski, Sukces na giełdzie. Tajniki i wskazówki największych polskich ekspertów giełdowych, 

Wydawnictwo Poligraf, Brzezia Łąka k/Wrocławia 2011, s. 135. 
26  K. Van Tharp, Giełda, wolność..., op. cit., s. 112-113. 
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inwestowania, dysponujący przetestowaną strategią, która pozwala na realizowanie ich celów 

inwestycyjnych – tacy inwestorzy zdają sobie sprawę, że postępując zgodnie z przygotowaną 

strategią przybliżają się do osiągnięcia swoich celów i jednocześnie mają świadomość, 

że postępowanie niezgodne z zasadami ma destrukcyjny wpływ na realizację tych celów.  

Odrębnym zagadnieniem jest niewykorzystywanie okazji transakcyjnych, jeżeli już się 

pojawią. Podobny problem to niemal natychmiastowe pozbywanie się pozycji, która została 

otwarta zgodnie z planem. Z reguły podejmując decyzję o wejściu na rynek inwestor działał 

racjonalnie, natomiast ucieczka z transakcji po otwarciu pozycji zgodnej z planem to działanie 

pod wpływem emocji, zwłaszcza strachu przed poniesieniem straty oraz braku zaufania do 

strategii inwestycyjnej. Wśród inwestorów indywidualnych istnieje również zjawisko 

polegające na natychmiastowym tzw. „odgrywaniu się po stratach”, co w konsekwencji 

prowadzi do przeprowadzania ogromnej ilości transakcji w krótkim czasie. Operacja ta polega 

na tym, że inwestor, który przeprowadził transakcję zakończoną stratą, chciałby jak najszybciej 

tę stratę odrobić i zakończyć sesję odnotowując zysk. Takie przesłanki powodują, że ciągle 

otwiera on kolejne pozycje, a jeśli zostaną one zamknięte, to inwestor otwiera następne 

pozycje. W rzeczywistości takie działanie prowadzi jedynie do narażania kapitału na stratę, 

ponieważ zawieranie takich transakcji jest najczęściej podyktowane emocjami i tym samym 

jest niezgodne z jakimikolwiek zasadami otwierania pozycji. Zdarza się, że inwestor nie chce 

ponieść straty, ale gdy już ją poniesie, to nagle zaczyna działać w taki sposób, że przestaje 

obawiać się strat i myśli tylko o ich odrobieniu – chciwość staje się silniejsza niż strach. 

To dlatego otwiera pozycje, które niejednokrotnie są niezgodne z planem i najczęściej 

prowadzą jedynie do pogłębienia strat.  

Zarządzanie otwartą pozycją i związane z tym zasady zamknięcia pozycji stanowią kolejne 

wyzwanie, które powinno być uwzględnione w planie transakcyjnym. Pomimo, że wstępne 

parametry transakcji zostały oszacowane jeszcze przed wejściem na rynek, to właśnie po 

otwarciu pozycji inwestorzy są szczególnie narażeni na popełnianie błędów w wyniku łamania 

zasad planu. Chodzi przede wszystkim o przedwczesne zamykanie zyskownych transakcji oraz 

przetrzymywanie pozycji stratnych, a ponadto o uśrednianie w dół, czyli zwiększanie stratnych 

pozycji w przypadku niekorzystnego zachowania ceny dla otwartej pozycji.  

Istnieją strategie inwestycyjne, które zakładają stopniowe zwiększanie zaangażowania 

wraz ze zbliżaniem się ceny do danego poziomu, jednakże otwierane w takiej sytuacji pozycje 

są odpowiednio mniejsze, aby łączne ryzyko na daną transakcję nie przekraczało 

akceptowanego poziomu. Jeśli w takiej sytuacji strata miałaby przekroczyć poziom 

dopuszczalnego ryzyka, wówczas pozycja powinna zostać zamknięta. Podstawową zasadą 

w zakresie zarządzania otwartą pozycją jest bezwzględne tzw. „cięcie strat”, ponieważ dzięki 

temu można natychmiast odzyskać zainwestowane środki, a uratowany w ten sposób kapitał 

przeznaczyć na kolejne inwestycje. 
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Zarządzając zyskowną pozycją inwestor powinien brać pod uwagę większą ilość 

możliwych scenariuszy. Powinien być przygotowanym na sytuację, w której cena nie osiągnie 

oczekiwanego poziomu, a tendencja rynkowa ulegnie zmianie i zyskowna pozycja zacznie 

generować straty. Powyższy scenariusz niezrealizowania może też wynikać zarówno z błędnego 

ustalenia jego poziomu, jak również rynek mógł wygenerować sygnał, na podstawie którego 

stało się możliwe prognozowanie odwrócenia dotychczasowej tendencji, co mogło stanowić 

przesłankę do zamknięcia pozycji pomimo nieosiągnięcia poziomu realizacji zysku.  

Wśród inwestorów indywidualnych często podkreśla się, że nigdy nie powinno się 

dopuszczać do sytuacji, w której pozycja zyskowna stanie się stratną. Lecz takie podejście 

równie często prowadzi do rezygnacji z przeprowadzenia bardzo dobrych transakcji, kiedy 

otwarta pozycja zostanie przedwcześnie zamknięta, czyli przed właściwym wybiciem ceny. 

Inwestorzy często zamykają otwartą pozycję na neutralnym poziomie, czyli w miejscu, 

w którym pozycja nie jest zyskowna, ale też nie generuje strat. Zachowanie ceny w przyszłości 

nie jest znane, dlatego nie jest możliwe zaplanowanie perfekcyjnego miejsca zamknięcia 

zyskownej pozycji i w związku z tym inwestorzy powinni zwrócić w swoim planie 

inwestycyjnym szczególną uwagę na zasady zarządzania otwartą pozycją. Trzeba przy tym 

brać pod uwagę nie tylko fakty, które były znane jeszcze przed otwarciem pozycji, ale przede 

wszystkim należy odpowiednio reagować na wszystkie nowe zdarzenia, do których doszło już 

w trakcie posiadania otwartej pozycji. 

RYZYKO DECYZYJNE RYNKU WALUTOWEGO 
W ASPEKCIE TEORII FINANSÓW BEHAWIORALNYCH 
Według teorii oczekiwanej użyteczności Markowitza racjonalny inwestor potrafi zmierzyć użyteczność 

w każdych warunkach i na tej podstawie podjąć decyzję według wyniku oczekiwań. Teoria ta zaleca, aby 

dokonać wyboru takiego działania, które będzie odznaczało się jak najwyższą oczekiwaną wartością, co 

oznacza, że każdy decydent kieruje się indywidualnymi preferencjami, co skutkuje odmiennymi 

zachowaniami w takich samych sytuacjach.27 Podstawowe założenie stojące za każdą decyzją to 

założenie o jej racjonalności polegającej na tym, że inwestor postępuje logicznie opierając się na 

mierzalnej użyteczności swoich decyzji według formuły:  
 

∑
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gdzie:  EU – oczekiwana użyteczność 
  pi – prawdopodobieństwo wystąpienia i-tego zdarzenia 

ui – użyteczność i-tego wyniku, i-tej możliwej wartości bogactwa lub i-tej 
      możliwości możliwej stopy zwrotu 

 

                                                      
27  D. Kahneman, Pułapki myślenia … op.cit s. 370. 
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Badania empiryczne psychologów behawioralnych w zakresie ryzyka podejmowania 

decyzji finansowych odkryły, że w praktyce rynkowej postępowanie większości inwestorów 

nie są zgodne z teorią oczekiwanej użyteczności. Wynika z nich, iż często inwestorzy 

maksymalizują swoje oczekiwania użyteczności, wybierając ryzykowne inwestycje mogące 

przynieść większą stopę zwrotu, przy proporcjonalnie większym ryzyku. Podejmowane przez 

inwestorów decyzje inwestycyjne nie są czystą kalkulacją opartą na chciwości ujętej 

w algorytm, ale zależą również od formy przedstawienia problemu, albo też od zwykłego 

przypadku. Zazwyczaj inwestorzy nie są też konsekwentni w swoich wyborach. Powyższe28. 

Według finansów behawioralnych gracze, przed którymi stoi konieczność podejmowania 

decyzji, zazwyczaj nie zachowują się w sposób w pełni racjonalny między innymi z powodu 

chęci osiągania natychmiastowych zysków oraz niedostrzegania ryzyka takiego postępowania. 

W obliczu podejmowania decyzji inwestycyjnych bardzo często kierują się nie tylko 

krótkowzrocznością, ale i silnym wpływem emocji. Dlatego też nie zawsze sprawdzają się 

klasyczne modele ekonomiczne zakładające, że ludzie bezemocjonalnie dążą do 

maksymalizacji długookresowych korzyści przy wykorzystaniu wszystkich posiadanych 

informacji. Teorie behawioralne wykraczają poza standardowe modele ekonomi klasycznej 

poprzez prezentowanie własnych zasad postrzegania rzeczywistości29. 

Koncepcja modelu racjonalnych uczestników rynku jest założeniem, że jedynym 

zabezpieczeniem przed ryzykiem jest ujawnienie wszystkich informacji. Według 

„ograniczonej racjonalności” człowiek nie jest w stanie przetwarzać wszystkich dostępnych 

informacji, a w efekcie nie zawsze może dokonać optymalnych wyborów. Brak możliwości 

przetwarzana wszystkich dostępnych informacji sprawia, że ludzie często dokonują 

nieprawidłowej oceny sytuacji, a to prowadzi do podejmowania niekoniecznie prawidłowych 

decyzji. Dokładne przetwarzanie wszystkich dostępnych informacji sprowadza się w praktyce 

do iluzji poznawczych, czyli heurystyk i błędów poznawczych, które bardzo często prowadzą 

do mylnej oceny sytuacji. Oprócz stosowania heurystyk, inwestorzy dokonują nieprawidłowej 

oceny sytuacji pod wpływem emocji, czyli między innymi pod wpływem chciwości, strachu, 

nadmiernej pewności siebie, optymizmu, pesymizmu, przywiązania do pewnych elementów, 

czy złudnego podobieństwa niektórych szczegółów. Praktyka postępowania inwestorów 

odbiega od tych założeń, gdyż w realnych warunkach rynku finansowego, okazuje się, 

że decyzje inwestycyjne nie zawsze mają charakter pozytywny, nawet wówczas, 

gdy podejmujący je zdają sobie sprawę z tego, co jest dla nich najlepsze30. 

Takie anomalia, opisano jako efekt pewności, efekt odwrócenia i efekt izolacji, stały się 

podstawą do stworzenia teorii perspektywy. Efektem pewności (certainty effect) zostało 

                                                      
28  Tamże, s. 372. 
29  Tamże, s. 376-379. 
30  Tamże, s. 577 
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nazwane zjawisko polegające na przewartościowaniu przez ludzi zdarzeń pewnych nad 

zdarzeniami wysoce prawdopodobnymi oraz zjawisko polegające na przewartościowaniu 

niskich prawdopodobieństw. Zgodnie z efektem odwrócenia (reflection effect) większość 

wybiera pewny, choć mniejszy zysk od niepewnego, ale większego zysku. Większość wybiera 

też niepewną, choć większą stratę od straty pewnej, ale i mniejszej. Takie preferencje 

oznaczają awersję do ryzyka w dziedzinie zysków oraz skłonność do ryzyka w przypadku strat. 

Zdarza się również, że ludzie ignorują elementy łączące dostępne alternatywy i skupiają się 

na elementach, które je różnią. Jest to efekt izolacji (isolation effect), zwany inaczej 

kadrowaniem (framing) i oznacza, że na decyzję, co do danego problemu decydujący wpływ 

ma forma prezentacji tego problemu. Zatem takie same sytuacje, ale przedstawione w różny 

sposób, mogą inaczej wpływać na ludzkie preferencje31. 

Przewidywania inwestorów w procesie decyzji mogą wskazywać na to, iż błędy 

w wycenie dadzą się błyskawicznie skorygować do poziomów określonych przez tradycyjne 

metody wyceny. Wówczas, uwzględnienie przez inwestora wysokiego prawdopodobieństwa, 

będzie oznaczać możliwość kontynuacji nieracjonalnych zachowań. Spowoduje 

to konsekwentne podejmowanie niewłaściwych wycen, skutkujących u „racjonalnego 

inwestora” świadomym podjęciem działalniem, które w kontekście klasycznej teorii rynku 

kapitałowego byłyby niepoprawne. Przykładowo będzie to kupowanie instrumentów 

finansowych, które zgodnie z tradycyjnymi analizami są przewartościowane oraz sprzedawanie 

instrumentów niedowartościowanych, ponieważ w świetle finansów behawioralnych inwestor 

może w pełni świadomie przyłączyć się do takiej gry. Nieracjonalność jednej grupy 

inwestorów niekoniecznie musi oznaczać uzyskiwanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu przez 

„inwestorów racjonalnych”, którzy działając wyłącznie w oparciu o poprawne analizy mogą 

być narażeni na ponoszenie strat. Podobnie jak „inwestorzy nieracjonalni”, w wyniku 

popełnianych błędów niekoniecznie będą uzyskiwać gorsze wyniki od inwestorów 

racjonalnych. Behawioralny błąd w wycenie nie powoduje wypieranie z rynku 

„nieracjonalnych inwestorów”. Nie doprowadza to do systematycznej utraty kapitału na rzecz 

„inwestorów racjonalnych”32. 

W tradycyjnym modelu decyzji inwestycyjnych nie brano pod uwagę, że psychika 

inwestora może wpływać na jego decyzje alokacyjne. Finanse behawioralne zakładają, 

w przeciwieństwie do klasycznej teorii podejmowania decyzji że inwestorzy na ogół 

zachowują się oni w sposób nieracjonalny i są w sposób przewidywalny nieobiektywni33. 

Prawidłowości postępowania inwestorów, odkryte przez D. Kahnemana, zostały 

potwierdzone ostatnim czasie badania empiryczny w dziedzinie finansów behawioralnych. 

                                                      
31  M. Czerwonka, B. Gorlewski. (2008), Finanse behawioralne..., 2008. op. cit., s. 45-52. 
32  A. Szyszka, (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście...,op. cit., s. 37-38. 
33  D. Kahneman, Pułapka… op cit. s. 281-296.  
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Współcześni inwestorzy powinni uwzględniać, to, iż mogą działać w sposób nieracjonalny 

i starać się uwzględnić błędy w prognozowaniu, gdyż nieracjonalne zachowanie oraz błędy 

decyzyjne mogą mieć wpływ na ich decyzje finansowe, wpływając ze skutkiem negatywnym 

na zainwestowany kapitał. Umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi inwestycyjnych, 

takich jak analiza fundamentalna i techniczna nie wystarczą do osiągnięcia maksymalnej stopy. 

Koniecznym jest poznanie i kontrolowanie przez podejmujących decyzje swoich 

subiektywnych stanów psychiki.  

 

Rys. 3. Awersja do strat na przykładzie funkcji wartości. 
Źródło: M. Czerwonka, B. Gorlewski, Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku,  

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008, s. 59. 
 

Kolejnym problem badawczym prezentownym przez Kanhemana i Tverskyego były 

zachowania inwestorów w aspekcie teorii perspektywy. W teorii tej istotnym jest 

spostrzeżenie, że nie całkowity wolumen kapitału, ale wskaźnik stosunku zysku do straty są 

nośnikami subiektywnej użyteczności, co jest sprzeczne z założeniami teorii oczekiwanej 

użyteczności. Percepcja inwestora nastawiona jest na ocenę zmian lub różnic wolumenu, a nie 

całości. Decyzje uzależnione są od poziomu wyjściowego. Kiedy inwestor reaguje na takie 

zdarzenia, jak zyski i straty, biorąc pod uwagę stan bieżący i przyszły, to w ten sposób określa 

bazę decyzyjną. Każdy następny impuls jest porównywany w relacji do zdefiniowanej 

poprzednio bazy. Impulsy mają w percepcji inwestora charakter względny, co oznacza, że ich 

ocena może być różna, w zależności od punktu referencyjnego34. W założeniach teorii 

perspektywy inwestorzy różnorodnie oceniają zysk i stratę. Dotkliwiej odczuwają poniesione 

straty, niż zadowolenie z osiągniętych zysków. W praktyce oznacza to, że satysfakcja z każdej 

zarobionej kwoty będzie mniejsza od rozczarowania wywołanego utratą takiej samej kwoty. 

W psychologii inwestowania zjawisko to nosi nazwę awersji do strat. Wzrostowi zysków 

                                                      
34  M. Czerwonka, B. Gorlewski, Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008, s. 53. 
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odpowiada nieproporcjonalnie mniejszy przyrost satysfakcji. Przejawia się to w tym, że inwestor 

będzie odczuwał większą radość z zarobionej kwoty w przedziale od 0 do 50 zł., niż w przedziale 

od 50 do 100 zł. Przyrostowi wygenerowanych strat odpowiada coraz mniejszy przyrost braku 

satysfakcji. To z kolei skutkuje tym, że inwestor będzie odczuwał większy dyskomfort z powodu 

utraty kwoty w przedziale od 0 do 50 zł., niż w przedziale od 50 do 100 zł35.  

Krańcowa subiektywna wartość zysków i strat ulega zmniejszeniu wraz z ich 

zwiększeniem, co oznacza, że wrażliwość inwestorów na dodatkowe zyski i straty maleje wraz 

z ich wzrostem. Zjawisko to w psychologii inwestowania nosi nazwę malejącej wrażliwości 

na zmiany. Malejąca wrażliwość na zmiany wywołuje nadmierną ostrożność wobec zysków 

i podejmowanie zbyt dużego ryzyka w obliczu strat36. 
 

 

Rys. 4. Graficzna prezentacja teorii perspektywy. 
Źródło: M. Rylski FOREX – wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik świadomego inwestora,  

Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009, s. 66. 

ZAKOŃ CZENIE 
Podczas podejmowania decyzji inwestorzy narażeni są na negatywny wpływ własnych emocji 

oraz na wpływ przekonań i poglądów zbiorowości. Czynniki te potrafią skutecznie wpływać na 

podejmowanie błędnych decyzji inwestycyjnych. Szczególnie proces ten występuje na 

najtrudniejszym i najbardziej ryzykownym rynku walutowym. Uczestnicy rynku powinni 

uwzględniać w swoich działaniach reguły zawarte w finansach behawioralnych. 

                                                      
35  M. Rylski, FOREX – wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik świadomego inwestora, Wydawnictwo 

Helion, Gliwice 2009, s. 65-67. 
36  M. Czerwonka, M. Gorlewski, Finanse behawioralne..., op. cit., s. 55. 
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Behawioryzm bada między innymi, w jaki sposób skłonności psychiki wpływają na 

decyzje inwestycyjne. Znając owe skłonności można w pełni wykorzystać narzędzia 

inwestycyjnye, jakie oferuje tradycyjna nauka o finansach, czyli między innymi takich, jak: 

modele wyceny aktywów kapitałowych lub teoria arbitrażu cenowego. Finanse behawioralne 

nie deprecjonują użyteczności klasycznych modeli wyceny oraz metod oceny efektywności 

portfela. Narzędzia te, uzupełnione o aspekty psychologiczne, powinny służyć inwestorom dla 

lepszego zrozumienia i porównywania rzeczywistych zjawisk zachodzących na rynkach 

z teoretycznymi prognozami. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności w wycenie pomiędzy 

teoretycznymi prognozami wynikającymi z klasycznych metod analizy a rzeczywistą wyceną 

rynkową, trzeba skupić się na behawioralnych przesłankach takiej sytuacji i próbować 

prognozować jej dalszy rozwój. W wyniku połączenia różnych mechanizmów stało się 

możliwe stworzenie modelu tzw. „człowieka rzeczywistego”, obok istniejącego już wcześniej 

modelu (homo oeconomicus). Zgodnie z klasyczną teorią finansów ważnym założeniem była 

racjonalność uczestników rynku finansowego. Przeprowadzone badania i analizy ukazały, 

że ludzie bardzo często nie mają skłonności do dokonywania prawidłowych ocen oraz 

wyborów nawet wówczas, gdy zdają sobie sprawę z tego, co jest dla nich najlepsze. Dzięki 

przyjęciu założenia, że ludzie nie zawsze działają w pełni racjonalnie, możliwe jest lepsze 

zrozumienie licznych problemów pojawiających się wśród inwestorów, a dotyczących 

dokonywania ocen oraz wyborów. Taki stan rzeczy wynika z wielu czynników, między innymi 

ze stosowania zniekształceń poznawczych, czyli heurystyk oraz z nadmiernego wpływu emocji 

podczas procesu oceny i dokonywania wyboru.  

Przedmiotem finansów behawioralnych jest badanie zachowań inwestorów poprzez 

analizowanie ich zachowań w zakresie odejmowania decyzji inwestycyjnych 

z uwzględnieniem wpływu emocji. Pomimo istnienia różnych definicji traktujących 

o finansach behawioralnych można wyciągnąć wniosek, iż nurt ten dotyczy psychologicznych 

aspektów postępowania inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz wpływu 

tych aspektów na zachowanie rynków finansowych. 

Finanse behawioralne stwarzają możliwość nie tylko opisywania rzeczywistych 

zachowań inwestorów, ale opisywania prawidłowości wyceny instrumentów finansowych, 

które stoją w sprzeczności z tradycyjnymi modelami i założeniami przyjmowanymi przez 

„inwestorów racjonalnych”. Ponadto umożliwiają tworzenie nowych teorii, mających 

za zadanie wyjaśnienie tych zachowań i prawidłowości. To właśnie dzięki behawioryzmowi 

w finansach możliwe jest ustalenie rzeczywistego postępowania inwestorów. 
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Anna Ostrowska-Dankiewicz1 
 

ROLA UBEZPIECZYCIELI W DYSTRYBUCJI  
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 

 
Streszczenie 
W opracowaniu omówiono miejsce ubezpieczycieli na rynku finansowym w aspekcie 

dystrybucji specyficznych produktów ubezpieczeń na życie powiązanych z ubezpiecze-
niowymi funduszami kapitałowymi oraz związku tych produktów z rynkiem funduszy 
inwestycyjnych. Wskazano ponadto prawne uwarunkowania funkcjonowania ubezpiecze-
niowych funduszy kapitałowych i funduszy inwestycyjnych oraz ich dystrybucji. 
Zaprezentowano koncepcję funkcjonowania różnych rodzajów ubezpieczeń na życie 
o charakterze sensu stricto oszczędnościowym oraz charakterystykę funkcjonowania funduszy 
wspólnego inwestowania, ich klasyfikację, prezentację podstaw prawnych dystrybucji 
funduszy, a także wskazano miejsce zakładów ubezpieczeń wśród innych dystrybutorów 
jednostek uczestnictwa funduszy. 

 

THE ROLE OF INSURERS IN THE DISTRIBUTION OF 
INVESTMENT FUNDS 

 

Abstract 
The article discusses the place of insurers on the financial market in terms of distribution 

of specific products life insurance linked with insurance capital funds and  relationship of these 
products with investment funds market. Moreover, it indicates legal conditions of functioning 
of insurance capital funds and investment funds and their distribution. It presents concept 
of functioning of various types of life insurance on a savings character and the characteristics 
of functioning of mutual funds, their classifications, presentations of legal basis of distribution 
of funds and indicated the place of  insurance companies  among  other distributors fund 
participation units.  

 

                                                      
1  Politechnika Rzeszowska. 
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WPROWADZENIE 
W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce dynamiczny rozwój rynku finansowego, w tym rynku 

funduszy inwestycyjnych, mierzony zarówno liczbą podmiotów je oferujących, jak i poziomem 

ich aktywów odbywa się równolegle z rozwojem rynku ubezpieczeniowego, wynikającym 

z oferowania coraz bardziej nowoczesnych produktów ubezpieczeniowych. Proces integracji 

i wzajemnego przenikania się poszczególnych sfer rynku finansowego jest pochodną wzrostu 

świadomości inwestycyjnej Polaków, a także oferowania produktów ubezpieczeniowych, które 

charakteryzują się przewagą elementu oszczędnościowego nad ochronnym. Ubezpieczenia 

życiowe o charakterze inwestycyjnym najczęściej oferowane są przez ubezpieczycieli 

w kooperacji z innymi podmiotami rynku finansowego2, a zasady funkcjonowania tych 

produktów zbliżone są do określonych instrumentów rynku kapitałowego, których konstrukcja 

sprawia, iż ryzyko inwestycyjne związane z nabywanymi przez zakład ubezpieczeń aktywami 

znajduje się w znacznym stopniu po stronie ubezpieczającego. 

Celem opracowania jest wskazanie powiązań ubezpieczycieli z systemem usług 

finansowych polegających na dystrybucji funduszy inwestycyjnych, omówienie oszczędno-

ściowych produktów ubezpieczeniowych i ich powiązań z funduszami wspólnego inwestowania, 

ich klasyfikacja, prezentacja podstaw prawnych funkcjonowania i dystrybucji, a także wskazanie 

miejsca ubezpieczycieli wśród dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy. 

1.  MIEJSCE UBEZPIECZYCIELI NA RYNKU FINANSOWYM 
     W ASPEKCIE POWIĄZAŃ PRODUKTÓW UBEZPIECZE- 
    NIOWYCH Z RYNKIEM FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 
Wśród segmentów rynku finansowego, rynek ubezpieczeń stanowi dość istotny sektor, 

zwłaszcza z punktu widzenia pełnienia funkcji kapitałowo-dystrybucyjnej oraz kontrolnej3, 

a także alokacyjnej, której głównym przejawem jest działalność lokacyjna zakładów 

ubezpieczeń, jako podmiotów traktowanych z punktu widzenia inwestorów instytucjonalnych 

powiązanych z rynkiem finansowym4.  

Ubezpieczyciele coraz częściej traktowani są jako pośrednicy finansowi, a przejawem ich 

integracji z rynkiem funduszy inwestycyjnych (FI) jest realizacja nowej koncepcji ubezpieczeń 

na życie, która eksponuje dwoisty charakter ubezpieczenia, tj. zabezpieczenie określonego 

w umowie ubezpieczenia ryzyka oraz pomnażanie kapitału. Koncepcja ta sprawia, 

że ubezpieczyciele oferując ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowymi funduszami 

                                                      
2  Zob. Raport o funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego w ujęciu międzysektorowym, pod red. 

A. Wolak, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011, s. 54. 
3  System finansowy w Polsce pod red. B. Pietrzak, Z. Polańskiego, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2003, s. 37-38. 
4  W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2005, s. 15. 
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kapitałowymi (UFK)5, polisolokaty czy polisy strukturyzowane wkraczają w obszary 

działalności innych pośredników finansowych, a zwłaszcza banków oraz funduszy 

inwestycyjnych6. Konstrukcja tych nowoczesnych produktów ubezpieczeniowych umożliwia 

pomnażanie kapitału poprzez inwestowanie określonej części składki ubezpieczeniowej 

w wyraźnie wyodrębnionych i odrębnie administrowanych funduszach7. 

Obecne na polskim rynku ubezpieczenia z UFK są bardzo zbliżone konstrukcyjnie do 

produktów funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Towarzystwa Funduszy 

Inwestycyjnych (TFI). Wnoszone przez ubezpieczających składki, trafiają do UFK i stanowią 

ich aktywa. Fundusze te jednak, w odróżnieniu od otwartych FI nie działają jako samodzielne 

podmioty posiadające osobowość prawną, choć wśród dostępnych na rynku programów 

inwestycyjno-ubezpieczeniowych występuje ogromna różnorodność rozwiązań8. 
Polisolokaty należą do innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych, których główną 

cechą jest dość krótki okres trwania umowy ubezpieczenia, nieprzekraczający zwykle 1 roku. 
Praktycznie są to odnawialne lokaty bankowe o ustalonej wartości końcowej, formalnie 
stanowiące umowy ubezpieczenia na śmierć i dożycie, najczęściej ze składką jednorazową, 
z ustaloną z góry sumą ubezpieczenia, którą ubezpieczyciel wypłaca ubezpieczonemu 
po zakończeniu okresu umowy lub uposażonemu w przypadku śmierci ubezpieczonego. 
W zasadzie produkty tego typu działają w sposób zbliżony do lokat bankowych, jednak 
są wobec nich konkurencyjne, co wynika z faktu, iż zapewniają one zwolnienie 
ze zryczałtowanego podatku od zysków kapitałowych. Zmienność warunków na rynkach 
finansowych i niezadowalające efekty z tradycyjnych form inwestycji spowodowały 
zainteresowanie wykorzystaniem tzw. inwestycji alternatywnych, które uniezależniają 
inwestorów od sytuacji na rynkach tradycyjnych instrumentów finansowych i pozwalają 
uzyskiwać zyski bez względu na stan koniunktury. Należą do nich produkty strukturyzowane 
emitowane w postaci różnorodnych instrumentów finansowych9, w tym polis strukturyzo-

                                                      
5  Ubezpieczenia z UFK zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 

Nr 124, poz. 1151), noszą nazwę: „ubezpieczenia na życie, jeśli są związane z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym”, a ze względu na to, że związane są z zakupem jednostek uczestnictwa, 
powszechnie nazywane są ubezpieczeniami unit-linked.  

6  T. H. Bednarczyk, Powiązania rynku ubezpieczeniowego z rynkiem finansowym na przykładzie ubezpieczeń 
na życie o charakterze inwestycyjnym, [w:] Studia ubezpieczeniowe pod red. J. Handschke, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 127, Poznań 2009, s. 591. 

7  Szerzej w: A. Ostrowska., Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma inwestycji finanso-
wej, [w:] Ubezpieczenia T. Szumlicz (red), Monografie i opracowania SGH, Warszawa 2005, s. 225-232. 

8  Szerzej w: A. Ostrowska-Dankiewicz, Tendencje zmian na rynku ubezpieczeniowych produktów inwesty-
cyjnych, [w:] Studia ubezpieczeniowe pod red. J. Handschke, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 127, 
Poznań 2009, s. 518-525. 

9  Szerzej w: A. Ostrowska-Dankiewicz, Polisa strukturyzowana jako forma inwestycji alternatywnej 
na rynku polskim, [w:] Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku pod red. W. Ronki-Chmielowiec, 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 228, Wrocław 2011, s. 362-372 oraz 
M. Janowicz-Lomott, A. Ostrowska-Dankiewicz, Ubezpieczeniowe produkty strukturyzowane – wpływ na 
polski rynek ubezpieczeń życiowych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 4, Warszawa 2011, s. 63-84. 
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wanych, działających w oparciu o ustawę o działalności ubezpieczeniowej i występujących 
w formie klasycznego ubezpieczenia na życie i dożycie oraz ubezpieczenia z UFK10.  

Polisy na życie i dożycie są obecnie najpopularniejszą formą lokat strukturyzowanych 
występujących w Polsce. Mechanizm zerokuponowej obligacji i odpowiednio skonstruowanej 
opcji na instrument finansowy zawarty jest w sumie ubezpieczenia, a ubezpieczyciel ponosi 
ryzyko związane z koniecznością wypłaty świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczo-
nego11. W związku z ochroną ubezpieczeniową, od zainwestowanej przez klienta kwoty 
pobierana jest opłata za ryzyko związana z kosztem ochrony. Stawka tej opłaty pomniejsza 
sumę przeznaczoną do zainwestowania. Produkty strukturyzowane w formie ubezpieczenia 
na życie z UFK wyróżniają się mechanizmem, który uzależnia wysokość świadczenia 
od wyników osiągniętych przez wyodrębniony fundusz kapitałowy, którego środki są 
lokowane w oznaczonym funduszu inwestycyjnym12. 

2.  UWARUNKOWANIA PRAWNE FUNKCJONOWANIA 
     UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (UFK)  
     I FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (FI) ORAZ ICH DYSTRYBUCJI 

Na polskim rynku wśród inwestujących funduszy należy wyróżnić fundusze funkcjonujące 

w oparciu o polskie ustawodawstwo oraz fundusze zagraniczne, które funkcjonują w oparciu 

o inne niż polskie legislacje, a których jednostki mogą być dystrybuowane na podstawie 

zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. 

Zasady tworzenia oraz funkcjonowania funduszy inwestycyjnych reguluje ustawa 

o funduszach inwestycyjnych13 gruntownie znowelizowana przepisami, które weszły w życie 

w dniu 13 stycznia 2009 r. W przypadku sprzedaży jednostek uczestnictwa FI lub tytułów 

uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą 

w państwach EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach 

należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA 

wymagane jest zezwolenie KNF, wydawane na podstawie ustawy o funduszach 

inwestycyjnych. Kwestia sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub 

tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych określona została ponadto w dodatkowym 

Rozporządzeniu Ministra Finansów14. 
Zasady funkcjonowania UFK definiowane są najczęściej w regulaminach, które wskazują 

najważniejsze aspekty ich działalności tj.: strategię inwestycyjną, ograniczenia lokacyjne czy 

                                                      
10  Odpowiednio grupy 1 i 3 w dziale I zgodnie z Załącznikiem do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 

o działalności ubezpieczeniowej. 
11  M. Krzykowski, A. Fornalik, Wady i zalety struktur, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, nr 2, 2008, s. 22. 
12  M. Mokrogulski, P. Sepielak, Produkty strukturyzowane w Polsce w latach 2000-2010, KNF, Warszawa 

2010, s. 10-14. 
13  Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.). 
14  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie postępowania podmiotów 

prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa 
oraz tytułów uczestnictwa (Dz.U. Nr 62, poz. 507). 
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sposoby wyceny. Regulaminy te są zazwyczaj załącznikiem do ogólnych warunków 
ubezpieczeń i należy je interpretować łącznie z tym dokumentem. Pewne wymogi 
wprowadzone zostały przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej15, która obliguje zakłady 
ubezpieczeń do zawarcia w umowie ubezpieczenia określonych zasad funkcjonowania UFK. 
Należ podkreślić, że UFK w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej nie są 
funduszami inwestycyjnymi w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych. 
Tak naprawdę oferta ubezpieczycieli to pewna opcja oszczędnościowa, a nie fundusz 
inwestycyjny (choć jej działanie jest do FI bardzo zbliżone). 

3.  CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA I KLASYFI- 
     KACJA FUNDUSZY WSPÓLNEGO INWESTOWANIA 
W ustawie o funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny określono jako 

osobę prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków 

pieniężnych w określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa 

majątkowe16. W literaturze przedmiotu stosowane są różne kryteria klasyfikacji funduszy 

inwestycyjnych. Wśród najważniejszych należy podać klasyfikacje ze względu na konstrukcję 

prawną funduszu, zasięg regionalny, rodzaje lokat, poziom ryzyka inwestycyjnego czy sposób 

zarządzania i wysokości opłat. Podstawowe ekonomiczne kryterium podziału FI według 

rodzaju lokat, a co za tym idzie poziomu ryzyka inwestycyjnego wyodrębnia fundusze17: 
• z ochroną powierzonego kapitału, 
• bezpieczne (np. fundusze dłużnych papierów wartościowych, fundusze rynku 

pieniężnego, fundusze obligacji), 
• zrównoważone (np. fundusze stabilnego wzrostu, fundusze mieszane), 
• elastycznego inwestowania (np. fundusze aktywnej alokacji aktywów), 
• agresywne (np. fundusze akcji, fundusze agresywnego inwestowania). 

 

W ustawie ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy określony został, jako wydzielony 
fundusz aktywów, stanowiący rezerwę tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, inwestowany 
w sposób określony w umowie ubezpieczenia18. W ustawie precyzyjnie określono miejsce 
i rolę, jaką odgrywają UFK oraz określono podstawowe kwestie dotyczące specyfiki ich  
działalności19. 

                                                      
15  Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.). 
16  Art. 3 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546  z późn. zm.). 
17:  B. Jawdosiuk, K. Rożko, ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne, Komisja Nadzoru Finansowego, 

Warszawa 2010, s. 6-22; W. Skrodzka, Ocena efektywności funduszy inwestycyjnych polskich akcji 
w okresie destabilizacji rynków finansowych [w:] Zarządzanie wartością instytucji finansowych, Prace 
i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/5/2011, Sopot 2011, s. 174-175.  

18  Art. 2 Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.). 
19  P. Pisarewicz, Wybrane zagadnienia i charakterystyka produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych (unit-

linked life insurance) [w:] Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku pod red. W. Ronki-Chmielowiec, 
Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1197, Wrocław 2008, s. 352-357. 
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UFK powstają z wyodrębnionej rachunkowo części funduszu ubezpieczeniowego. 
Stanowią zatem wydzieloną masę majątkową, podzieloną na równe co do wartości jednostki 
uczestnictwa, wyrażające udział uczestnika w masie majątkowej funduszu, których cena ulega 
zmianie, odzwierciedlając zmiany wartości inwestycji funduszu. Poszczególne UFK mogą być 
tworzone jako fundusze wewnętrzne lub zewnętrzne, co oznacza, że zakład ubezpieczeń sam 
tworzy fundusze służące inwestowaniu środków pieniężnych uzyskiwanych ze składek 
ubezpieczeniowych albo zakupuje jednostki uczestnictwa w wyspecjalizowanych funduszach 
inwestycyjnych. Sam jednak rozlicza liczbę posiadanych przez poszczególnych 
ubezpieczających jednostek uczestnictwa lub poszczególni ubezpieczający traktowani są jako 
klienci określonych funduszy, a liczba posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa 
rozliczana jest przez TFI (lub przy udziale agenta transferowego)20. 

UFK można ponadto klasyfikować ze względu na konstrukcję i zawartość portfela 
aktywów wyróżniając określone typy modeli zarządzane aktywnie lub pasywnie21. 

Uwzględniając rolę dystrybucji FI przez UFK należy podkreślić, iż bardzo często 
w sytuacji, w której UFK stanowi część funduszu inwestycyjnego jego nazwa jest najczęściej 
skonstruowana w ten sposób, że podstawowym członem jest nazwa FI uzupełniona jedynie 
o nazwę ubezpieczyciela. Cena jednostki jest w tym przypadku równa cenie jednostki FI, która 
zawiera dodatkowo opłaty pobierane przez ten fundusz, w tym opłatę za zarządzanie, a zakład 
ubezpieczeń  pobiera jeszcze dodatkowo opłaty, w tym swoją opłatę za zarządzanie22. 

4.  UDZIAŁ UBEZPIECZYCIELI W RYNKU 
     DYSTRYBUTORÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 
W procesie dystrybucji jednostek uczestnictwa FI mogą być zaangażowane różne podmioty, co 

wynika z faktu, iż fundusze zbywają jednostki nie tylko bezpośrednio (uczestnicy, którzy 

założyli rejestr, korzystając z usług podmiotu pośredniczącego w dystrybucji jednostek 

uczestnictwa mogą dokupować kolejne jednostki uczestnictwa przelewając środki 

bezpośrednio na rachunek funduszu prowadzony przez depozytariusza)23, ale także za 

pośrednictwem:  
• TFI zarządzających danym funduszem, 
• podmiotu prowadzącego działalność maklerską, uprawnionego do wykonywania 

działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia 
instrumentów finansowych, 

                                                      
20  A. Ostrowska-Dankiewicz, Funkcjonowanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jako integralnej części 

ubezpieczeń typu unit-linked, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek pod 
red. K. Jajugi, W. Ronki-Chmielowiec, Prace Naukowe AE nr 60, Wrocław 2009, s. 362-369. 

21  Szerzej w: P. Pisarewicz, Modele ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych a obowiązek korzystania 
z doradztwa inwestycyjnego przez zakłady ubezpieczeń [w:] Studia ubezpieczeniowe pod red. J. Handschke, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu, nr 127, Poznań 2009, s. 684. 

22  M. Szczepańska, Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 269. 
23  Dokładna informacja o podmiotach, u których można założyć rejestr, znajduje się w statucie i prospekcie 

informacyjnym funduszu; dodatkowo oferowane są możliwości założenia rejestru drogą korespondencyjną. 
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• banku krajowego lub krajowego oddziału instytucji kredytowej, który notyfikował 
w Polsce działalność w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub 
zbycia instrumentów finansowych, 

• podmiotu, który uzyskał zezwolenie KNF na pośredniczenie w zbywaniu 
i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. 

 

Możliwe jest także składanie zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa za 

pośrednictwem osób fizycznych, związanych z towarzystwem lub podmiotem, który uzyskał 

zezwolenie KNF, odpowiednią umową zlecenia lub inną umową o podobnym charakterze24. 

Jednostki funduszy inwestycyjnych w Polsce dystrybuowane są obecnie przez grupę 

liczącą około 190 firm. Największym zewnętrznym dystrybutorem, poza samymi TFI, 

są obecnie banki. Liczną grupę dystrybutorów stanowią także biura maklerskie oraz 

ubezpieczyciele, którzy dystrybuują fundusze przez UFK. Obok tradycyjnych kanałów 

dystrybucji coraz większą rolę odgrywa ponadto sprzedaż funduszy bezpośrednio w banku, 

TFI czy przez platformy transakcyjne, które powstają przede wszystkim przy bankach 

i domach maklerskich25, rośnie również rola dystrybucji przez Internet, a obserwacja klientów 

rynku finansowego wskazuje na to, że kontakt twarzą w twarz w procesie sprzedażowym staje 

się dla nich coraz częściej zbędny i zastępowany jest przez relacje na płaszczyźnie wirtualnej26. 

Udział poszczególnych dystrybutorów FI zaprezentowano na rysunku 1. 
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Rys. 1. Udział w rynku poszczególnych dystrybutorów funduszy inwestycyjnych 

Źródło: opracowanie na podstawie danych: analizy online.pl 

Ubezpieczyciele stanowią jeden z kanałów dystrybucji dla 23 TFI, z 52 działających, 

a w przypadku 10 towarzystw udział środków zgromadzonych poprzez UFK przekracza 10% 

                                                      
24  B. Jawdosiuk, K. Rożko, ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne, Komisja Nadzoru Finansowego, 

Warszawa 2010, s. 14. 
25  A. Księżak, Gdzie Kupisz fundusz akcji, http.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/ (28.06.2013). 
26  M. Abramczyk, Rola dystrybucji na rynku funduszy inwestycyjnych, „Fakty – Rynek funduszy 

inwestycyjnych”, Kwartalnik Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, nr 1/2009, s. 4. 
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aktywów funduszy. Na uwagę zasługuje rosnąca rola ubezpieczycieli w pozyskiwaniu 

aktywów. Udział UFK opartych o fundusze inwestycyjne w aktywach krajowych TFI wyniósł 

na koniec 2012 roku 9%. Trzeba uwzględnić natomiast fakt, iż w rynku funduszy 

inwestycyjnych rośnie znaczenie funduszy zamkniętych, które nie występują w ofercie 

ubezpieczycieli, a po ich wyłączeniu, udział środków pozyskanych przez ubezpieczycieli 

stanowi około 13% i utrzymuje się na dość  stałym poziomie27. 

ZAKOŃ CZENIE 
Produkty finansowe obejmujące fundusze inwestycyjne, jak i oferowane przez ubezpieczycieli 

ubezpieczenia na życie należy zaliczyć do kluczowych produktów inwestycyjnych 

funkcjonujących na rynku finansowym. Przeprowadzone rozważania w konfrontacji 

z przepisami prawa dowodzą, że oferta ubezpieczycieli w ramach UFK tworzy platformę 

oszczędnościową, jednak nie stanowi funduszu inwestycyjnego, pomimo że jej działanie jest 

do niego bardzo zbliżone. Badając miejsce i rolę ubezpieczycieli w procesie dystrybucji 

jednostek uczestnictwa FI należy podkreślić, że ich udział wśród innych dystrybutorów 

oscyluje w ostatnich latach w granicach dziesięciu procent, aczkolwiek z uwagi na dynamiczny 

rozwój rynku ubezpieczeń można domniemywać, że w przyszłości ich znaczenie w procesie  

dystrybucji jednostek funduszy będzie rosło. 
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DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZEŃ  
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSI ĘBIORCÓW 

 

Streszczenie 
W opracowaniu dokonano charakterystyki obszarów ryzyka oraz kierunków ich zmian 

w działalności współczesnych przedsiębiorstw. Omówiono proces zarządzania zidentyfikowa-
nymi obszarami ryzyka, w obrębie których zidentyfikowano między innymi odpowiedzialność 
cywilną. Zwrócono uwagę na nieustannie rosnące znaczenie tego obszaru ryzyka 
w działalności przedsiębiorstw oraz przesłanki tego zjawiska. Jednocześnie dokonano 
charakterystyki poszczególnych rodzajów ubezpieczeń zabezpieczających odpowiedzialność 
cywilną oraz rynku tych ubezpieczeń. W efekcie rozważań zidentyfikowano przesłanki 
i kierunki zmian w obszarze ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. 

 

DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE 
CIVIL LIABILITY ENTREPRENEURS MARKET 

 

Abstract 
The article describes areas of risk and directions of its changes in activities of modern 

enterprises. It discusses the process of managing the identified risk areas under which 
recognizes inter alia civil liability. The author pay attention on constantly growing importance 
of this area in business operations and conditions of this phenomenon. Concurrently, 
the characteristics of the different types of insurance which secures civil liability and market for 
these insurance has been described. As a result the author identified conditions and trends in 
the civil liability insurance. 

                                                      
1  Politechnika Rzeszowska. 
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WPROWADZENIE 
Zmiany zachodzące w obszarze działalności gospodarczej w Polsce na przestrzeni ostatnich lat 

doprowadziły do identyfikacji nieznanych dotychczas obszarów ryzyka. Po stronie 

przedsiębiorców nastąpił wzrost zainteresowania tymi obszarami oraz poszukiwania narzędzi 

je zabezpieczających. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają ubezpieczyciele występując 

zarówno w charakterze doradców, jak i oferentów usług. W efekcie ich działań klienci są coraz 

bardziej świadomi i mają coraz większe oczekiwania, przyjmując wysokie standardy 

w zakresie zarządzania ryzykiem, obowiązujące na jednolitym rynku europejskim. Wzorem 

bardziej rozwiniętych gospodarek, nastąpił wzrost znaczenia ubezpieczeń odpowiedzialności 

cywilnej, szczególnie w formach umów dobrowolnych. Celem artykułu jest identyfikacja 

przesłanek wzrostu popularności ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej wśród 

przedsiębiorców oraz ich znaczenia w prowadzonych przez nich procesach zarządzania 

ryzykiem poprzez analizę obszarów ryzyka i kierunków ich zmian w przedsiębiorstwach. 

1.  OBSZARY RYZYKA W PRZEDSI ĘBIORSTWIE 
     I KIERUNKI ICH ZMIAN 
Ryzyko stanowi jeden z podstawowych obiektów zainteresowań człowieka mającego na celu 

optymalizację działalności, a jego występowanie jest niewątpliwie bodźcem do poszukiwania 

efektywnych form zabezpieczania się przed skutkami jego realizacji. Czynnikami 

wpływającymi na postrzeganie ryzyka przez dany pomiot są zagrożenia będące przyczynami 

zaistnienia ryzyka, które są głównie wyrazem subiektywnej racjonalności danego podmiotu 

czy organizacji2. 

Ryzyko nie zawsze bezpośrednio wynika z działań podejmowanych przez człowieka, 

niejednokrotnie jest od niego niezależne. Nie oznacza to jednak, że ryzyka należy unikać, 

a jedynie nim zarządzać3 aby było w jak największym stopniu przewidywalne. W praktyce 

można zaobserwować dwa, istotnie różniące się między sobą podejścia do tego problemu4. 

W podejściu charakterystycznym dla myśli ekonomicznej, ryzyko ujmowane jest od 

strony określonych niebezpieczeństw postrzeganych jako przyczyna realnych zdarzeń, czy 

faktów, określonych zjawisk społeczno-ekonomicznych. Ponadto ryzyko rozumiane jest w tym 

podejściu jako przyczyna realnych zdarzeń o specyficznym dla danego ryzyka charakterze. 

Występowanie każdego z tych zdarzeń dowodzi, iż mamy do czynienia z określonym 

ryzykiem, a samo ryzyko uznawane jest jako zbiór wszystkich przyczyn traktowanych łącznie, 

a więc jako pewnego rodzaju konstrukcja abstrakcyjna. 

                                                      
2  K. Łyskawa, Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] Studia Ubezpieczeniowe, 

(red.) J. Lisowski, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011, s. 22. 
3  D. Laster, Every One is a Risk Manager, [w:] Integrating Corporate Risk Management (red.) P. Shimpi, 

Texere LLC, New York 2000, s. 16. 
4  J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń, t. I, Poltext, Warszawa 2000, s. 17. 
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W podejściu charakterystycznym dla prawa ubezpieczeniowego ryzyko pojmowane jest 

jako stan świata zewnętrznego (zdarzenie), które jest skutkiem czy rezultatem wystąpienia 

różnych niebezpieczeństw. Jest ono niejako odwróceniem podejścia pierwszego i ujmuje 

ryzyko nie od strony przyczyn, lecz od strony rezultatów, a zdarzenia te określane są jako 

zdarzenia losowe. 

W praktyce brak jest możliwości opracowania jednorodnego katalogu czynników ryzyka 

dedykowanych poszczególnym obszarom działalności gospodarczej. Niektóre z nich posiadają 

charakter uniwersalny dla każdego typu działalności, inne są powiązane wyłącznie 

z konkretnym jej rodzajem. Podjęta próba systematyki obszarów zagrożonych ryzykiem może 

jedynie uwypuklić te powszechnie identyfikowalne, tj. występujące: 
• w obrębie przedsiębiorstwa (posiadane zasoby lub możliwości ich pozyskania, marka, 

wizerunek, know-how), 
• na styku przedsiębiorstwa z otoczeniem (zadowolenie klientów, potencjalna 

odpowiedzialność cywilna), 
• w otoczeniu (możliwości pozyskania czynników niezbędnych do prowadzenia 

działalności pochodzące z otoczenia, uwarunkowania polityczne, zmiany w obszarze 
preferencji klientów, potencjalne protesty, szantaże gospodarcze, terroryzm, 
nieuczciwa konkurencja, plotki rynkowe). 

 

Jednocześnie z uwagi na zakres tematyczny artykułu uwagę należy podkreślić 

specyficzną cechę ryzyka w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z którą nie 

może być ono rozumiane jako możliwość poniesienia szkody (jak w ubezpieczeniach mienia), 

ale jako możliwość jej wyrządzenia oraz ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności prawnej5. 

Można zatem odnieść wrażenie, że określone stanowiska w analizowanym zakresie 

wynikają z potrzeb praktyki, która chce ryzyko identyfikować, mierzyć i podejmować decyzje, 

które miałyby uchronić decydentów przed negatywnymi skutkami podejmowanych 

przedsięwzięć. Obszar zagrożeń ryzykiem w działalności ulega stałemu poszerzaniu 

i to przynajmniej w takim tempie, w jakim przybywa wiedzy o zarządzaniu podmiotami 

gospodarczymi. Ujawniają się zatem nowe źródła zagrożeń, których nie identyfikują 

funkcjonujące w nauce definicje ryzyka, gdyż są one zbyt ogólne. Stan taki sprawia, 

iż dotychczasowe definicje ryzyka stają się mało użyteczne i to zarówno w teorii ryzyka, jak 

też w praktyce6. 

                                                      
5  M. Serwach, Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej, [w:] Ryzyko ubezpie-

czeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, (red.) M. Serwach, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2013, s. 96. 

6  J. Zemke, Ryzyko – wielowymiarowa zmienna losowa, Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca S.A., 
Szczecin 2005, s. 504. 
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2.  CHARAKTERYSTYKA PROCESU ZARZ ĄDZANIA 
     RYZYKIEM W PRZEDSI ĘBIORSTWACH 
Wraz z nasilaniem się zmian występujących w otoczeniu, przedsiębiorcy coraz wyraźniej 
dostrzegają różnego rodzaju ryzyka związane z prowadzoną przez nich działalnością 
gospodarczą oraz poświęcają więcej uwagi tematyce zarządzania ryzykiem. W związku z tym, 
iż praktycznie każde przedsiębiorstwo działa w odmienny sposób, system zarządzania 
ryzykiem powinien być dostosowany indywidualnie do specyfiki każdej jednostki. Warunkiem 
skuteczności podjętych działań jest ich zintegrowanie ze wszystkimi procesami zarządzania, 
co ma prowadzić do pełnego bezpieczeństwa. Celem zarządzania ryzykiem jest zatem nie tylko 
lepsze zrozumienie prawidłowości rządzących prawdopodobieństwem ryzyka obiektywnego 
i mających wpływ na wielkość potencjalnych strat, ale przede wszystkim znalezienie najmniej 
kosztowych metod finansowania ujemnych ekonomicznie następstw poszczególnych ryzyk 
w konkretnych warunkach. Podjęte w tym zakresie decyzje i rozwiązania powinny być przy 
tym poddawane ciągłej kontroli z punktu widzenia ich efektywności i celowości. 

W przypadku odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców, prawidłowe zarządzanie 
ryzykiem powinno zmierzać do nieuszczuplania majątku sprawcy szkody lub ograniczania 
takiej możliwości na skutek konieczności zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych innej 
osoby. Niepodjęcie działań zaradczych może bowiem doprowadzić do niewypłacalności 
konkretnego podmiotu lub w istotny sposób wpłynąć na jego zdolność finansową oraz 
uniemożliwienia dokonywania kolejnych inwestycji7. Kluczowe etapy procesu zarządzania 
ryzykiem przedstawiono na rysunku 1. 
 

 
Rys. 1. Etapy procesu zarządzania ryzykiem. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Banks, Alternative Risk Transfer,  
John Wiley & Sons Ltd., England, West Sussex 2004, s. 7. 

Celem uzyskania pełnego obrazu procesu zarządzania ryzykiem, przedstawione powyżej 

elementy składowe należy poszerzyć o metody manipulacji ryzykiem obejmujące unikanie ryzy-

ka, kontrolę ryzyka, zatrzymanie ryzyka, jego transfer oraz repartycję strat i dyspersję ryzyka. 

                                                      
7 M. Serwach, Zarządzanie ryzykiem…, op. cit., s. 95. 

Identyfikacja 
ryzyka 

Pomiar ryzyka Zarządzanie 
ryzykiem 

Monitorowanie 
ryzyka 

Zdefiniowanie  
i identyfikacja 

wszystkich źródeł 
ryzyka: aktualnych, 
przewidywanych  
i dostrzeżonych 

Oszacowanie 
finansowego wpływu 
na firmę wszystkich 
zidentyfikowanych 

ryzyk 

Decyzja  
w jaki sposób 
manipulować 

ryzykiem 

Śledzenie i szacowanie 
rezultatów strategii 

zarządzania ryzykiem 
w świetle bieżących 
doświadczeń firmy 

Sprzężenie zwrotne 



Gospodarka i Finanse. Zeszyt 4. Rozwój lokalny i regionalny. 

247 

3.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  CYWILNA I JEJ ZNACZENIE 
     W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 
     W PRZEDSIĘBIORSTWACH 
Wykonując, bądź powstrzymując się od wykonywania określonych działań przedsiębiorcy 

powinni być świadomi regulowanych źródłami prawa konsekwencji wynikających z ich 

zachowań. Źródłami prawa są fakty prawotwórcze, które składają się z norm prawnych 

regulujących, jak dana jednostka powinna postąpić w określonej sytuacji. Odnoszą się one do 

wszystkich stosunków cywilnoprawnych i mają swoje odzwierciedlenie w prawie 

stanowionym, zwyczajach i prawie zwyczajowym, zasadach współżycia społecznego oraz 

w roli orzecznictwa i nauki8. Regulująca je odpowiedzialność cywilna w działalności 

gospodarczej bywa definiowana między innymi jako: 
• obowiązek ponoszenia konsekwencji wynikających z przepisów prawa, 

powszechnych norm społecznych lub innych zasad współżycia społecznego 
w związku z zachowaniem osobistym lub osób trzecich9, 

• odpowiedzialność majątkowa jednego podmiotu wobec drugiego, wywołana szkodą 
powstałą na skutek zdarzeń określonych w ustawie ubezpieczeniowej10, 

• sytuacja prawna, w której to powstaje zobowiązanie podmiotu do pokrycia 
odszkodowania za szkodę wyrządzoną w skutek naruszenia cywilnoprawnych norm 
określających stosunki umowne oraz pozaumowne11. 

 

Istota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyraża się tym, że zakład ubezpieczeń 
zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone 
osobom trzecim, względem których odpowiedzialność ponosi ubezpieczający. 
Taka konstrukcja prawna chroni ubezpieczającego, który wyrządził szkodę, chroni także osobę 
trzecią stwarzając gwarancję rzeczywistego uzyskania odszkodowania, należnego jej na 
podstawie przepisów prawa cywilnego12. 

Odpowiedzialność cywilna dzieli się na następujące dwa główne reżimy: deliktowy 
(gdzie szkoda na mieniu lub na osobie wyrządzona została przez czyn niedozwolony) oraz 
kontraktowy (gdzie szkodą jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania). 
W obu przypadkach szkody mogą zostać objęte ubezpieczeniem, jednak powstanie 
odpowiedzialności odszkodowawczej muszą poprzedzać trzy charakterystyczne dla niej 
przesłanki, które dla wszystkich rodzajów odpowiedzialności cywilnej są wspólne. Zaliczane 
są do nich: fakt powodujący wyrządzenie szkody, powstanie szkody oraz związek 
przyczynowy pomiędzy faktem, a wyrządzoną szkodą. Katalog ryzyk wynikający 
z działalności gospodarczej, który może być przedmiotem ubezpieczenia w ramach 

                                                      
8  Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 32. 
9  L. Nowakowski, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Poltext, Warszawa 2004, s. 12. 
10  J. Reps, S. Reps, Ubezpieczenia majątkowe i osobowe, INFOR, Warszawa 1997, s. 111. 
11  W. Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, PWN, Warszawa 1972, s. 80. 
12  W. Mogilski, M. Serwach, Ochrona ubezpieczeniowa wzajemnych roszczeń ubezpieczeniowych w umowie 

ubezpieczenia OC, ”Wiadomości ubezpieczeniowe” nr. 4/2011, s. 46-47. 



Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach.  Wydział Ekonomiczny. 

248 

odpowiedzialności cywilnej nieustannie ewoluuje. Coraz większego znaczenia nabierają nowe, 
niedoceniane dotychczas w porównywalnym stopniu obszary ryzyka, chociażby 
odpowiedzialność cywilna za produkt. Jednocześnie postępuje nieustanny wzrost wysokości 
roszczeń wynikających z odpowiedzialności cywilnej. 

W praktyce konsekwencje realizacji ryzyka wynikającego z odpowiedzialności mogą 
zostać przeniesione w większości przypadków na ubezpieczyciela. Wówczas ubezpieczenie 
chroni majątek ubezpieczonego przed pomniejszeniem w skutek powstania zobowiązania do 
naprawienia szkody, aczkolwiek przedmiotem ubezpieczenia nie jest sam majątek 
ubezpieczonego. Nie ma on żadnego znaczenia prawnego dla zaistnienia i zakresu 
zobowiązania ubezpieczyciela. Zabezpieczenie majątku osoby ubezpieczonej sprowadza się do 
ewentualnego wypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania poszkodowanemu za 
szkodę wyrządzoną przez ubezpieczonego i w ten sposób chroni jego majątek przed 
uszczupleniem. W momencie powstania szkody osoba poszkodowana nabywa roszczenie 
odszkodowawcze wobec sprawcy oraz roszczenie ubezpieczeniowe z tytułu odpowiedzialności 
gwarancyjnej do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca zawarł swoją umowę 
ubezpieczeniową. W przypadku większości państw funkcjonuje zasada action directa, która 
umożliwia uprawnionemu do odszkodowania w wyniku zdarzenia objętego ubezpieczeniem 
odpowiedzialności cywilnej dochodzenie roszczenia wprost od zakładu ubezpieczeń. 

4.  RYNEK UBEZPIECZEŃ  ODPOWIEDZIALNOŚCI 
     CYWILNEJ I DETERMINANTY JEGO ROZWOJU 
Początki ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej sięgają XVIII wieku, kiedy w głównej 

mierze związane były z żeglugą morską. Z czasem ubezpieczenia te pojawiły się jako 

uzupełnienie ubezpieczeń ogniowych stanowiąc formę rekompensaty kosztów akcji 

ratowniczej, które to ubezpieczony był zobowiązany wyrównać osobom trzecim. O dalszym 

ich rozwoju decydował w szczególności postęp organizacyjno-techniczny wywołujący 

w sposób naturalny wzrost ryzyka, jak również zaostrzenie przepisów prawnych. 

W pierwszym okresie obowiązywania ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej wskazywano 

przede wszystkim na negatywne ich skutki. Zarzucano, że podmiot, który posiada 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przestaje być zainteresowany własnymi sprawami, 

staje się mniej ostrożny, a wręcz nie czuje się zobowiązany do naprawienia zaistniałej szkody. 

Z czasem stanowisko to ewaluowało i obecnie podkreśla się pozytywne strony ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej jako te, które niwelują niekorzystne dla ubezpieczonego skutki 

surowej odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, zabezpieczając materialne konsekwencje 

wyrządzonych szkód osobom trzecim. Jednocześnie ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej niwelują negatywne skutki aktywności człowieka wypełniając lukę, jaka z natury 

rzeczy powstała w mechanizmie odpowiedzialności odszkodowawczej13. 

                                                      
13  M. Serwach, Zarządzanie ryzykiem…, op. cit., s. 112-113. 



Gospodarka i Finanse. Zeszyt 4. Rozwój lokalny i regionalny. 

249 

Według danych na koniec 2012 roku w Polsce zezwolenie na prowadzenie działalności 

ubezpieczeniowej posiadało 60 zakładów ubezpieczeniowych, a w tym na świadczenie usług 

w dziale II 30 zakładów, z czego 27 z nich oferowało produkty z zakresu odpowiedzialności 

cywilnej. Rynek ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej cechuje duża dynamika zmian, które 

zaprezentowano w tabeli 1. 
Tab. 1.  Dynamika składki przypisanej brutto (%) oraz wypłaconych odszkodowań i świad-

czeń brutto (%) z tytułu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w latach 2007-2012 

Grupy Lata 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

10 
składka  104,60 107,49 112,97 101,78 105,51 114,24 103,91 

odszkodowania  
i świadczenia 

106,73 113,93 112,23 117,73 102,38 103,47 99,64 

11 
składka 81,31 89,12 101,46 112,05 101,24 108,04 113,01 

odszkodowania  
i świadczenia 

33,80 153,93 222,35 47,13 616,06 57,88 341,88 

12 
składka 98,88 103,89 87,87 166,96 74,05 101,21 100,35 

odszkodowania  
i świadczenia 

121,49 40,91 182,01 96,80 103,73 156,09 84,20 

13 
składka 116,22 109,38 108,36 114,38 111,70 115,77 121,28 

odszkodowania  
i świadczenia 

142,38 109,53 114,91 149,95 116,78 107,10 97,54 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF. 

Analiza danych stanowi podstawę do identyfikacji i analizy determinant rozwoju rynku 

ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, które generalnie można podzielić na dwie grupy. 

Do pierwszej należy zaliczyć te, które wpływają na ogólny rozwój działalności 

ubezpieczeniowej, które są pochodną zapotrzebowania zgłaszanego zarówno przez 

ustawodawców, osoby fizyczne, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 

Do drugiej natomiast należy przyporządkować te, które wynikają ze specyfiki sposobu 

konstruowania, jak i prawnej istoty ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. 

Jako najważniejszy czynnik kreujący rozwój rynku ubezpieczeń odpowiedzialności 

cywilnej wskazuje się wzrost świadomości przedsiębiorcy, zarówno w zakresie własnej 

odpowiedzialności, jak i możliwości dochodzenia roszczeń od osób trzecich. Jednocześnie 

zdaniem wielu autorów niewystarczająca znajomość prawa cywilnego staje się podstawowym 

czynnikiem ograniczającym rozwój tego typu ubezpieczeń. Przedsiębiorca najczęściej 

uzyskuje wiedzę o istocie odpowiedzialności cywilnej dopiero na podstawie doświadczeń 

własnych lub osób z bliskiego otoczenia, ewentualnie z relacji prezentowanych w mediach. 

W efekcie wciąż powszechnie występują sytuacje, w których osoby zobligowane przepisami 

prawa do zawarcia obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej przejawiają 

z tego powodu niezadowolenie. Przymus bez wątpienia stanowi czynnik stymulujący wzrost 

popytu na ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jednak jednocześnie wywołuje wiele 

kontrowersji, gdyż zaprzecza on zasadzie swobody zawierania umów. Należy, więc pamiętać, 

że przy nakładaniu przymusu bezwzględnym warunkiem jest występowanie powszechności 
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zdarzeń oraz analiza okoliczności, w jakich to może powstać relacja pomiędzy potencjalnym 

sprawcą i poszkodowanym. W przypadku, gdy podmiot sam ma możliwość dokonania 

wyboru, w okolicznościach mogących powodować wystąpienie potencjalnej szkody nie jest 

uzasadnione stosowanie przymusu ubezpieczeniowego. Jednak w sytuacjach, w których 

zainteresowany podmiot ma ograniczony racjonalny i świadomy wybór usługodawcy, czy też 

specyfika działalności podmiotu sygnalizuje na znaczne ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia, 

zastosowanie przymusu ubezpieczeniowego jest w pełni uzasadnione. Warto jednak 

podkreślić, że popularyzacja ubezpieczenia, jako formy zabezpieczenia nie powinna 

przebiegać poprzez zwielokrotnianie przymusów, ale raczej poprzez stopniowe i konsekwentne 

dążenie do zwiększania świadomości społeczeństwa na temat ubezpieczeń14. 

Postępujący wzrost świadomości ubezpieczeniowej po stronie konsumentów usług 

ubezpieczeniowych stanowi podstawę do rozważań nad możliwościami finansowania 

poszczególnych rodzajów ryzyka. W praktyce sprowadza się do rozważań pomiędzy 

samozabezpieczeniem, a zapewnieniem ochrony w systemie ubezpieczeń gospodarczych lub 

inną, alternatywną metodą transferu ryzyka. Świadomość ograniczeń ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, takich jak suma gwarancyjna, klauzule wykluczające 

i ograniczające odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, czy franszyzy, pomimo, iż wspomaga 

wypełnienie funkcji prewencyjnej, w wielu przypadkach może spowodować rezygnację z tego 

typu usług potencjalnych klientów i zarazem wpływać na ograniczenie popytu na produkty 

oferowane przez ubezpieczycieli15. 

Kluczowym czynnikiem stymulującym rozwój rynku ubezpieczeń odpowiedzialności 

cywilnej w Polsce była zmiana ustrojowa w efekcie której doprowadzono do powstania 

gospodarki wolnorynkowej. Przed zmianą podmioty stanowiące własność państwa nie 

przywiązywały uwagi do zabezpieczania się przed jakimkolwiek ryzykiem, gdyż wszelkie 

zaistniałe szkody były rekompensowane przez Skarb Państwa. W gospodarce wolnorynkowej, 

w której przeważają podmioty prywatne zapewnienie bezpieczeństwa stanowi jeden 

z kluczowych priorytetów w działalności tych podmiotów. Jednocześnie przyrost wartości 

majątku przedsiębiorstw w ujęciu globalnym stanowi kolejną z determinant rozwoju 

ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, gdyż generowane nadwyżki finansowe mogą być 

przeznaczane na potrzeby asekuracji. 

Nie bez znaczenia było także przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, w której od lat 

ma miejsce proces ujednolicania rynku ubezpieczeń. W związku z nieograniczonymi 

możliwościami eksportu i importu towarów, zatrudnienia, jak i podróżowania i osiedlania 

pojawiła się potrzeba ujednolicenia w krajach członkowskich prawa cywilnego. Szczególnej 

                                                      
14  M. Gasińska, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej [w:] Podstawy ubezpieczeń. Tom II, Produkty, 

(red.) J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2001, s. 313-386. 
15  W. Sułkowska, Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego, Zakamycze, Kraków 2000, s. 72-104. 
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uwagi wymagają przepisy dotyczące odpowiedzialności za produkt16, odpowiedzialności za 

szkody wpływające na skażenie środowiska, jak i te regulujące odpowiedzialność z tytułu 

wykonywania zawodu, czy odpowiedzialność pracodawcy wobec pracownika. Natomiast 

w obszarach dotyczących ogólnej odpowiedzialności cywilnej pozostawiona jest większa 

swoboda działania, gdyż regulowane są one przez każdy z krajów członkowskich 

w indywidualnym zakresie. 

ZAKOŃ CZENIE 
Zarządzający przedsiębiorstwami w większości przypadków dążą do jak najlepszego 

zarządzania ryzykiem w obszarze prowadzonej działalności. Jedną z najbardziej popularnych 

form w tym zakresie jest transfer ryzyka na inne podmioty, najczęściej ubezpieczycieli 

oferujących między innymi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, których popularność 

wśród przedsiębiorców wzrasta z każdym rokiem. Jako główny czynnik wzrostu coraz częściej 

wymieniany jest wzrost świadomości społeczeństwa, zarówno w obszarze dotyczącym 

możliwości zabezpieczenia ryzyka, jak i dochodzenia roszczeń. Stanowisko to znajduje 

potwierdzenie w danych liczbowych dotyczących rynku ubezpieczeń, które dowodzą, 

że ubezpieczenia te cechuje wysoka dynamika wzrostu szczególnie w obszarach nie 

związanych z transportem zarówno lądowym, morskim, jak i powietrznym. 
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