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SŁOWO WSTĘPNE 

Kryzys gospodarzy, problemy społeczne, w tym zwiększające się bezrobocie dotykające już 

niemal wszystkich grup społecznych, niewydolnośd polityk publicznych, w tym w szczególności 

w obszarze realizacji zadao powierzonych organom administracji publicznej to tematy nader aktual-

ne. Tezy stawiane w ww. obszarach są bardzo często drażliwe, kontrowersyjne oraz nacechowane 

wysokim poziomem krytyki. Niewątpliwie problem jest poważny, co nie oznacza jednak, że niemożli-

wy do rozwiązana. 

Analiza współczesnych problemów społeczno-gospodarczych charakteryzuje się zazwyczaj 

wysokim poziomem ogólności, a tym samym często brakiem odniesienia do konkretnych – możliwych 

do wdrożenia w praktykę gospodarczą rozwiązao nie pociągających za sobą zmian systemowych wy-

magających interwencji ustawodawcy. A tak naprawdę problemy te nie zawsze są złożone w wymia-

rze organizacyjno-prawnym. Bardzo często mają swoje źródło w postawach społecznych pracowni-

ków, przedsiębiorców oraz przedstawicieli administracji publicznej implikujących niewłaściwe posta-

wy zawodowe u podłoża których niejednokrotnie tkwią wysokie kompetencje sprawcze i decyzyjne. 

Nieostrzeganie korzyści wynikających z faktu tworzenia chodby najmniejszego podmiotu gospo-

darczego jest niedopuszczalne. Obciążenia fiskalne i społeczno nakładane na przedsiębiorców oraz 

sposób ich egzekwowania oparty nazbyt często na uznaniowości urzędniczej tworzy swoisty system 

ucisku feudalnego. Kreowany przez ostatnie lata obraz Polski jako tzw. „zielonej wyspy” ma w społe-

czeostwie polskim coraz większą liczbę oponentów. W gronie ich jest coraz więcej przedsiębiorców 

opowiadających się za hipotezą lokującą Polskę w systemie współczesnego kolonialnego imperiali-

zmu związanego z procesem postępującej integracji europejskiej. Z drugiej strony bardzo poważnym 

współczesnym problemem jest brak przekładalności dynamicznego przyrostu kapitału społecznego 

w wymiarze ilościowym na wymiar jakościowy. Roszczeniowośd pracowników, brak podejścia proce-

sowego do powierzonych zadao to tylko wierzchołek góry problemów realnego rynku pracy. Wielo-

letni pracownicy nie rozumieją procesów restrukturyzacyjnych, a z kolei młodzi absolwenci szkół wyż-

szych przekonani o sile posiadanego dyplomu bez elementarnej wiedzy z podstaw przedsiębiorczości 

nie odnajdują się w realiach polskiej gospodarki. Sytuacja ta ma swoje poważne konotacje w pozio-

mie życia w wymiarze społecznym i gospodarczym które o ile będą się nasilały towarzyszyd im będą 

napięcia społeczne. 

Przełamanie impasu społecznego i gospodarczego wymaga przede wszystkim świadomej 

obopólnych korzyści współpracy głównych kreatorów życia publicznego reprezentujących zarówno 
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sektor publiczny, jak i prywatny. Szczególną rolę należy w tym przypadku przypisad przedstawicielom 

jednostek samorządu terytorialnego. Podejmowana niejednokrotnie w literaturze ekonomicznej pro-

blematyka rozwoju jest bardzo rozległa i złożona. Powszechna jest jednak zgodnośd opinii sprowadza-

jąca pojęcie rozwoju do pożądanych, pozytywnych zmian ilościowych, jakościowych i strukturalnych 

właściwości danego układu1. 

Niniejsza publikacja ma charakter interdyscyplinarny. Jest zbiorem artykułów o charakterze 

naukowo-praktycznym bazujących zarówno na pierwotnych, jak i wtórnych źródłach danych. Jest 

pierwszym tomem serii: „Człowiek – gospodarka – współpraca – rozwój”, która, na co liczymy, trafi 

na szerokie spektrum odbiorców podzielających tezy autorów, jak również gotowych do podjęcia 

konstruktywnej polemiki. Prace badawcze integrujące różnorodne dziedziny wiedzy są wyzwaniem 

stojącym przed współczesną nauką, tak by była ona w pełni użyteczna. 

 

 

       Dorota Jegorow 

 

                                                           

1
 A. Sztando, Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych 

gmin *w:+ Samorząd Terytorialny 11/1998, Warszawa 1998, s. 12. 



ROZDZIAŁ 1. ROZWÓJ SPOŁECZNO – GO-

SPODARCZY – UJĘCIE LOKALNE I REGIONALNE 
( R O B E R T  P A N K I E W I C Z ,  M A G D A L E N A  S Ł A W I Ń S K A ,  K A T A R Z Y N A  K R Z Y W I Ń S K A ,  D O R O T A  J E G O R O W )  

ROBERT PANKIEWICZ


  
FUNKCJONOWANIE  FIRM  RODZINNYCH  I  ICH  ZNACZENIE  DLA  

GOSPODARKI 

STR ES ZCZENI E  

Firmy rodzinne są najdłużej istniejącymi podmiotami gospodarczymi na świecie. W kra-

jach gdzie gospodarka rynkowa funkcjonuje od wieków, niektóre firmy rodzinne mają nawet 

kilkusetletnią historię, a zarządzanie nimi jest przekazywane kolejnym pokoleniom. Szczególnie 

widoczne jest to w Japonii, Francji, Włoszech i w Niemczech.  

Wśród największych firm na świecie co trzecia to firma rodzinna. Chod większośd tych 

firm jest notowana na giełdzie, potomkowie założycieli wciąż jeszcze dysponują kontrolnymi 

pakietami akcji.  

Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia firmy rodzinnej, relacji pomiędzy sferą bizne-

su a sferą rodzinną oraz znaczenia firm rodzinnych dla gospodarki  

SUMARY  

Family businesses are the oldest economic entities in the world. In the countries where 

market economy has been existing for centuries, some family businesses have even several hun-

dred years long history and managing of them is handed down to the next generations. Particu-

larly it is seen in Japan, France, Italy and Germany.  

                                                           

 Robert Pankiewicz, doktor, adiunkt w Katedrze Teorii Ekonomii, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych 

i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim. 



 

Among the biggest world companies one third represents family businesses. Although 

the majority of them is quoted, descendants of the founders still have a control packet of shares.  

The aim of the article is to present family business definition, relations between business 

and family spheres and importance of family businesses to economy. 

WST ĘP  

W teorii ekonomii wyróżnia się trzy podstawowe ogniwa gospodarki:  

1. Gospodarstwa domowe, do których zaliczane są osoby fizyczne pracujące na własny ra-

chunek w rolnictwie lub poza rolnictwem oraz osoby uzyskujące dochód z pracy najemnej.  

2. Przedsiębiorstwa prowadzące na własny rachunek działalnośd produkcyjną lub usługową, 

do których zaliczane są osoby prawne (przedsiębiorstwa paostwowe, spółki akcyjne, z o.o., 

spółdzielnie), jednostki niemające osobowości prawnej (spółki jawne i komandytowe) oraz 

osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą.  

3. Instytucje rządowe i samorządowe, które działają na zasadach określonych w ustawie o fi-

nansach publicznych oraz podmioty, których podstawowym źródłem finansowania są do-

tacje budżetowe. 

Przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe są podstawą biznesu na całym świecie i to 

właśnie od tych podmiotów zależy stan gospodarki każdego kraju.  

Należy jednak pamiętad, że w okresie przedindustrialnym podstawową jednostka gospo-

darczą była rodzina. To rodzina stanowiła podstawę gospodarstwa domowego, w którym wspól-

nie podejmowano decyzje finansowe dotyczące sposobu zarobkowania i wydawania zarobionych 

pieniędzy. 

To rodziny od wieków oprócz pełnionych funkcji prokreacyjnych i społecznych były pod-

stawowymi jednostkami produkcyjnymi w społeczeostwie. W początkowym okresie produkowa-

ły na własne potrzeby i obsługiwały przeważnie lokalny rynek. Z pokolenia na pokolenie przeka-

zywano przede wszystkim zawód i pasję a nie firmę. Wraz z rozwojem handlu oprócz zawodu 

i doświadczenia przekazywano następnemu pokoleniu renomę i maszyny służące do pracy. Dzieci 

w sposób naturalny przejmowały rodzinny biznes.  

Firmy rodzinne są niewątpliwie najdłużej istniejącymi podmiotami gospodarczymi na 

świecie. W krajach gdzie gospodarka rynkowa funkcjonuje od wieków, niektóre firmy rodzinne 

mają nawet kilkusetletnią historię, a zarządzanie nimi jest przekazywane kolejnym pokoleniom. 

Szczególnie widoczne jest to w Japonii, Francji, Włoszech i w Niemczech. Na liście najstarszych 

firm rodzinnych znajdują się właściciele hoteli, winnic i browarów, producenci szkła, papieru, 

ludwisarze2. 

                                                           

2
 Z ojca na syna przez 1000 lat, www.firmyrodzinne.pl, dostęp: lipiec 2013. 



 

Najdłużej działającą na świecie firmą rodzinna, jest Houshi Riokan hotel w japooskim 

Komatsu. Działalnośd ta została rozpoczęta w 718 roku od wybudowania gospody i od 46 poko-

leo jest prowadzona przez rodzinę Houshi.  

Wśród największych firm na świecie co trzecia to firma rodzinna. Chod większośd tych 

firm jest notowana na giełdzie, potomkowie założycieli wciąż jeszcze dysponują kontrolnymi 

pakietami akcji. 

Z firm rodzinnych wyrosły wielkie światowe koncerny działające w takich branżach jak: 

 produkcja samochodów: Ford Motor Co. – rodzina Forda, Fiat Group – rodzina Agnel-

li, BMW – rodzina Quandt, PSA Peugeot Citroen SA – rodzina Peugeot,  

 handel: Carrefour Group – rodziny Fourier i Defforey oraz Wal-Mart Stores – rodzina 

Walton,  

 elektronika: Samsung – rodzina Ra-Hee Hong i Jae-Yong Lee oraz LG Group – rodzina 

Koo In-hoe3. 

POJ ĘCIE FI RMY  RO DZIN NEJ  

Firmy rodzinne stanowią przedmiot zainteresowao wielu dyscyplin naukowych takich jak: 

zarządzanie, ekonomia, socjologia, historia, prawo czy psychologia. Tak różne obszary zaintere-

sowao sprawiają, że brak jest jednoznacznych i uniwersalnych definicji firmy rodzinnej. Również 

przemiany ekonomiczno – społeczne w gospodarce powodują, że pojęcie firmy rodzinnej w języ-

ku codziennym ulega zmianom.  

Firmy rodzinne są postrzegane w zasadzie jako kategoria socjologiczna lub socjologiczno 

- ekonomiczna, a nie prawno – organizacyjna ponieważ brak jest wyodrębnienia przez system 

prawny tej formy działalności gospodarczej i nie posługuje się tym terminem statystyka. W roz-

ważaniach teoretycznych przedsiębiorstwa rodzinne włącza się do mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

Problemy z dokładnym w zdefiniowaniem firmy rodzinnej powodują, że trudno jest pre-

cyzyjnie oddzielid firmy rodzinne od nierodzinnych. 

Według K. Safina trudnośd w definiowaniu rodzinnego biznesu wynika przynajmniej 

z dwóch powodów4:  

1. Przedsiębiorstwo rodzinne jest podmiotem wielowymiarowym, mocno zróżnicowanym. 

Brak formalnych kryteriów jego wyróżnienia sprawia, że zalicza się do tej grupy przed-

siębiorstwa o rożnych formach prawnych, własnościowych, wielkości i różnych metodach 

zarządzania.  

2. W przedsiębiorstwie rodzinnym łączą się dwie grupy terminów (pojęd) o różnych rodo-

wodach, historii i odbiorze społecznym – tj. rodzina i przedsiębiorstwo. Instytucje te ma-

                                                           

3
 Ibidem. 

4
 K. Safin, Przedsiębiorstwo rodzinne – istota i zachowania strategiczne, AE im O. Langego, Wrocław 

2006, s. 19. 



 

ją zupełnie różne cele. Rodzina to instytucja społeczna mająca za swoje cele prokreacje, 

prowadzenie gospodarstwa domowego, organizowanie życia członków rodziny oraz za-

bezpieczanie swoich potrzeb wewnętrznych. Natomiast zadaniem przedsiębiorstwa jest 

zaspakajanie potrzeb jego klientów, ograniczanie ryzyka w działalności oraz ekonomiczna 

samodzielnośd. Różne systemy norm obowiązujących w rodzinie i przedsiębiorstwie ob-

razuje tabela 1.  

Tab. 1. Porównanie norm rodziny i norm przedsiębiorstwa 

Normy rodziny Normy przedsiębiorstwa 

Stwarzanie szans realizacji potrzeb osobom 
spokrewnionym, zwłaszcza własnym dzieciom 

Zatrudnianie tylko osób odpowiednio wykwali-
fikowanych 

Zapewnienie wsparcia odpowiedniego do po-
jawiających się potrzeb 

Zapewnienie wynagrodzenia odpowiedniego 
do wkładu oraz rynkowych uwarunkowao 

Brak różnic pomiędzy rodzeostwem, widzied 
każdego jako jednostkę, a nie jako średnią 
(przeciętną) 

Poprzez różnicowanie identyfikowanie najlep-
szych, postrzeganie każdego jako przeciętnej, 
a nie jako jednostki 

Stwarzanie każdemu możliwości nauki odpo-
wiednio do potrzeb 

Stwarzanie możliwości nauki odpowiednio do 
potrzeb organizacji 

Źródło: T. Siefer: Du kommst später mal in die Firma! Psychosoziale Dynamik von Familienunternehmen, 

Heidelberg 1996, s. 63, *za:+ Safin K.: Przedsiębiorstwo rodzinne – istota i zachowania strategicz-

ne, AE im. O. Langego, Wrocław 2006. 

W literaturze światowej brak jest jednoznacznego określenia przedsiębiorstwa rodzinne-

go. Występuje wiele definicji, które opisują firmę rodzinną w węższym lub szerszym zakresie. 

Jedną z koncepcji opisujących przedsiębiorstwa rodzinne zaproponowali Westhead P. 

i Bowling M., którzy stworzyli zbiór 7 coraz węższych definicji firmy rodzinnej5: 

1.  Przedsiębiorstwo jest postrzegane przez głównego zarządzającego przedsiębiorstwem 

jako biznes rodzinny.  

2.  Ponad 50% udziałów zwyczajnych jest własnością szeroko rozumianej rodziny (powiąza-

nej związkami krwi albo małżeostwem).  

3.  Ponad 50% udziałów zwyczajnych jest własnością szeroko rozumianej rodziny (powiąza-

nej związkami krwi albo małżeostwem) a dyrektor naczelny, dyrektor zarządzający, lub 

prezes uważa firmę za rodzinną.  

4.  Ponad 50% udziałów zwyczajnych jest własnością szeroko rozumianej rodziny (powiąza-

nej związkami krwi albo małżeostwem), dyrektor naczelny, dyrektor zarządzający, lub 

prezes uważa firmę za rodzinną, a jedna z osób zarządzających firmą to osoba spośród 

rodziny właścicielskiej.  

5.  Ponad 50% udziałów zwyczajnych jest własnością szeroko rozumianej rodziny (powiąza-

nej związkami krwi albo małżeostwem), dyrektor naczelny, dyrektor zarządzający, lub 

prezes uważa firmę za rodzinną, a 51% albo więcej zarządzających firmą to osoby spo-

śród rodziny właścicielskiej.  

                                                           

5
 P. Westhead, M. Cowling, Family firm research: the need for a methodological rethink, “Entrepre-

neurship Theory & Practice” 1998, nr 23(1). 



 

6.  Ponad 50 % udziałów zwyczajnych jest własnością szeroko rozumianej rodziny (powią-

zanej związkami krwi albo małżeostwem), dyrektor naczelny, dyrektor zarządzający lub 

prezes uważa firmę za rodzinną, jedna albo więcej osób zarządzających firmą to osoby 

spośród rodziny właścicielskiej, a firma jest własnością co najmniej drugiej generacji 

w rodzinie.  

7.  Ponad 50 % udziałów zwyczajnych jest własnością szeroko rozumianej rodziny (powią-

zanej związkami krwi albo małżeostwem), dyrektor naczelny, dyrektor zarządzający, lub 

prezes uważa firmę za rodzinną, 51% albo więcej zarządzających firmą to osoby spośród 

rodziny właścicielskiej, a firma jest własnością co najmniej drugiego pokolenia w rodzi-

nie. 

W kryteriach definiujących firmę rodzinną dominuje kryterium własności, zarządzania, 

zaangażowania członków rodziny i ciągłości pokoleo.  

Powyższe definicje wskazują, jak bardzo ważne jest ustalenie dokładnej definicji, która 

będzie wykorzystywana w badaniach firm rodzinnych, ponieważ każda kolejna definicja zawęża 

grupę badawczą.  

Najczęściej spotykane w literaturze światowej jest podejście amerykaoskie, które charak-

teryzuje firmę rodzinną jako przedsiębiorstwo o dowolnej formie prawnej, którego kapitał 

w całości lub większej części znajduje się w posiadaniu rodziny, przynajmniej jeden członek ro-

dziny sprawuje funkcję kierowniczą oraz istnieje zamiar utrzymania przedsięwzięcia w rękach 

rodziny6.  

RELACJE PO MI ĘDZY  SFER Ą BI ZN ES U A S FER Ą R O DZINN Ą .  

Firmy rodzinne charakteryzują się współzależnością przedsiębiorstwa i rodziny. Istotnym 

problemem z punktu widzenia funkcjonowania firm rodzinnych są zależności i związki jakie wy-

stępują pomiędzy sferą biznesu a sferą rodzinną. W firmie rodzinnej stykają się ze sobą cztery 

rodzaje płaszczyzn, firmy i rodziny z jednej strony i zarządzania i związków międzyludzkich z dru-

giej. Aby firma rodzinna dobrze funkcjonowała, konieczne jest odpowiednie ułożenie relacji po-

między wszystkimi rodzajami płaszczyzn. 

Firma rodzinna jako system łączy w sobie trzy niezależne i przenikające się wzajemnie 

podsystemy, które wpływają w różnym stopniu na procesy decyzyjne, wyznaczanie celów, bieżą-

ce funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw rodzinnych7:  

 podsystem rodzinny obejmuje dzieci i innych członków rodziny oraz ich system war-

tości,   

 podsystem własności, którego elementami są rodzice i właściciele oraz ich wizja i cele 

działania firmy rodzinnej,  

                                                           

6
 J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Di-

fin, Warszawa 2004, s. 17. 
7
K. E. Gersick, M. McCollom Hampton, I. Lansberg, Generation to Generation Life Cycles of the Family 

Business, Harvard Business School Press, Boston 1997, s. 5-6. 



 

 podsystem firmy, na który składają się pracownicy realizujący zaplanowane cele.  

Rys. 1. Model systemu przedsiębiorstwa rodzinnego  

 
Źródło: K.E. Gersick, M. McCollom Hampton, I. Lansberg, Generation to Generation Life Cycles of the Family 

Business, Harvard Business School Press, Boston 1997, s. 6. 

Miejsca gdzie podsystemy nachodzą na siebie reprezentują sytuacje, w których osoby 

pełnią potrójną lub podwójną rolę w firmie. Nakładające się na siebie okręgi wskazują również 

miejsca, w których powstają konflikty i spory wewnętrzne dotyczące wynagrodzenia, zatrudnie-

nia, dywidendy czy sukcesji.  

Najwięcej konfliktów w firmach rodzinnych powstaje na styku podsystemu rodziny i fir-

my a dotyczą one:8 

1. Przenoszenie psychicznych wzorców zachowao z relacji rodzinnych na biznesowe. 

2. Przenoszenie hierarchii panującej w rodzinie na sytuację w firmie.  

3. Traktowanie dzieci jednakowo przez rodziców w firmie niezależnie od wyników ekono-

micznych osiąganych przez nich w przedsiębiorstwie.  

4. Unikanie poruszania trudnych tematów celem zachowania poczucia fałszywego spokoju.  

5. Kontaktowanie się z drugim członkiem rodziny przez pośrednika w przypadkach konflik-

tów (tzw. dyplomacji wahadłowej).  

6. Nietraktowanie dzieci jak dorosłych pracowników w firmie, w tym sabotowanie ich in-

dywidualnych decyzji biznesowych czy nawet inspirowanie rywalizacji pomiędzy rodzeo-

stwem.  

7. Realizowanie marzeo rodziców rękoma dzieci.  

Nierozdzielenie sfery biznesu i rodziny w firmie rodzinnej może prowadzid zarówno do 

upadku przedsiębiorstwa, jak i do problemów w relacjach rodzinnych. 

Należy jednak pamiętad, że bazowanie na zasobach ludzkich rodziny w firmie ma przede 

wszystkim pozytywne konsekwencje w postaci:  

 większego zaufania wobec pracowników z rodziny ponieważ łączą ich więzy krwi, po-

dzielanie wspólnych wartości oraz odpowiedzialnośd za nazwisko, 

                                                           

8
 J. Fleming Quentin, Tajniki przetrwania firmy rodzinnej, Helion, Gliwice 2006, s. 29. 
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 większego zaangażowania pracowników z rodziny w pracę na rzecz przedsiębiorstwa, 

ponieważ pracodawca zna wszystkie mocne i słabe strony pracownika rodzinnego, więc 

jest w stanie lepiej nim zarządzad i przydzielad mu zadania, które pozwolą w pełni wy-

korzystad potencjał danej osoby, jak również nie wymagad zadao, w których dana oso-

ba się nie sprawdza lub których nie lubi wykonywad, 

 niskiego stopnia formalizacji i biurokratyzacji, przekładającego się na: 

 sprawniejszą i efektywniejszą komunikację w firmie, 

 rodzinną atmosferę w pracy. 

Powyższe cechy dają przedsiębiorstwom rodzinnym przewagę konkurencyjną nad firmami 

nierodzinnymi. 

Przedsiębiorstwa rodzinne mają większą determinację do działania i przetrwania wynika-

jącą z poczucia odpowiedzialności za rodzinę i przyszłe pokolenia.  

ZNACZENI E FI R M RO DZI N NY CH  DLA GO SPO DAR KI  

Firmy rodzinne stanowią najliczniejszą grupę firm i są motorem każdej gospodarki. Gospo-

darka rozwija się dzięki przedsiębiorczości nie zawsze docenianych małych firm. Firmy rodzinne 

to „drożdże” gospodarki. Jednak dokładne określenie znaczenia firm rodzinnych dla gospodarki 

jest niemożliwe ze względu na różnice w definiowaniu tych podmiotów gospodarczych. Np. 

w Danii w zależności od przyjętej definicji odsetek firm rodzinnych waha się od 36% do 95%9.  

Według różnych szacunków firmy rodzinne stanowią 70-80% wszystkich przedsiębiorstw 

w Unii Europejskiej. Wydawad by się mogło, że sytuację dobrze obrazuje poniższy rysunek. 

                                                           

9
 Overview of Family Business Relevant Issues, KMU Forschung Austria Austrian Institute for SME Re-

search Contract No. 30-CE-0164021/00-51, Final Report Vienna 2008 dostępne pod: 

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/family_business/doc/familybusiness_study.pdf 



 

Rys. 2. Proporcja firm rodzinnych a wielkośd przedsiębiorstw 

 
Źródło: Overview of Family Business Relevant Issues, KMU Forschung Austria, Austrian Institute for SME 

Research Contract No. 30-CE-0164021/00-51, Final Report Vienna 2008 dostępne pod: 

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/family_business/doc/familybusiness_stud

y.pdf. 

Dane pokazujące proporcję przedsiębiorstw rodzinnych wśród ogółu przedsiębiorstw w za-

leżności od wielkości przedsiębiorstwa w poszczególnych krajach są różne. Zdecydowana więk-

szośd przedsiębiorstw małych to firmy rodzinne i ich odsetek w niektórych paostwach jest bliski 

100% (np. w Finlandii i Irlandii 98% przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracowników to 

przedsiębiorstwa rodzinne). Są również paostwa, w których firmy rodzinne stanowią połowę 

dużych firm (np. w Belgi 50%). Średnie odsetki dla Unii Europejskiej w obu przypadkach oczywi-

ście są znacząco niższe, jednak przykłady te pokazują, jaki potencjał tkwi w rozwoju przedsiębior-

stwa w oparciu o czynniki rodzinne10. 

F IRMY  RO DZINN E W  PO LS KIEJ  GOS PODAR CE
11 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła w 2009 roku pierwsze kom-

pleksowe badania biznesu opartego na rodzinie. Badaniem objęto reprezentatywną próbę 

przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (MMSP). Na potrzeby projektu firmę rodzinną zdefi-

niowano następująco: „Firma rodzinna to każdy podmiot gospodarczy z sektora mikro, małych 

                                                           

10
 Ibidem. 

11
 Opracowano na podstawie raportu z badania „Badanie firm rodzinnych” przeprowadzonego przez 

Pentor Research International w 2009 roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, War-

szawa 2009, dostępne pod: http://www.parp.gov.pl, dostęp: lipiec 2013. 
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lub średnich przedsiębiorstw, o dowolnej formie prawnej, zarejestrowany i działający w Polsce, 

w którym:  

 co najmniej dwóch członków rodziny wspólnie pracuje w tym przedsiębiorstwie,  

 co najmniej jeden członek rodziny ma istotny wpływ na zarządzanie,  

 członkowie rodziny posiadają znaczące (większościowe) udziały w przedsiębior-

stwie”.  

Z badania wyłączono podmioty reprezentujące: rolnictwo, łowiectwo, myślistwo, rybac-

two, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników. Wykluczono także podmioty funkcjo-

nujące w formie działalności gospodarczej osób fizycznych, nikogo nie zatrudniające (nawet jeśli 

były one nieformalnie wspierane przez pracę członków rodziny osoby prowadzącej działalnośd).  

Tak zdefiniowana populacja MMSP została oszacowana na 1 333 350 podmiotów według 

rejestru REGON i 607 591 podmiotów aktywnych12.  

Z przeprowadzonych badao wynika, że firmy rodzinne stanowią 36% aktywnych przedsię-

biorstw (219 tys.) z sektora MMSP. Udział ten jest niższy niż przeciętny w krajach UE (70-80%) co 

może wynikad ze szczegółów definicyjnych i metodologicznych.  

Najbardziej popularną formą prawną polskich przedsiębiorstw rodzinnych jest działalnośd 

gospodarcza osób fizycznych. W tej formie funkcjonuje 81% przedsiębiorstw rodzinnych i nie-

spełna dwie trzecie (63%) firm nierodzinnych.  

19% firm rodzinnych działa w oparciu o inną formę prawną (niż działalnośd gospodarcza 

osoby fizycznej), i są to przeważnie: spółki cywilne (6%) i jawne (5%) oraz spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością (4%). 

Firmy rodzinne zatrudniają 1,3 mln osób z czego: mikro 850 tys., małe 330 tys. i średnie 

160 tys. Na koniec 2007 w mikro, małych średnich przedsiębiorstwach było zatrudnionych ponad 

6 milionów 200 tysięcy pracowników. Można więc oszacowad, że firmy rodzinne zatrudniają 21% 

ogółu zatrudnionych przez MMSP. 

Z danych szacunkowych wynika, że firmy rodzinne wytwarzają co najmniej 10,4% PKB Pol-

ski, z czego mikro firmy rodzinne wytwarzają 7% PKB, małe firmy rodzinne 1,9% PKB a średnie 

firmy rodzinne 1,5% PKB. Łącznie firmy rodzinne wytwarzają ponad 121 miliardów złotych ogółu 

PKB Polski.  
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 Według Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, 

PARP, Warszawa 2009, dostępne pod: http://www.parp.gov.pl, dostęp: lipiec 2013. 
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Firmy rodzinne działają w każdej branży, jednak najczęściej można je spotkad usługach ho-

telarskich i gastronomicznych oraz transportowych gdzie mają taki sam udział jak firmy niero-

dzinne - po 50% oraz w handlu hurtowym i detalicznym - 41% i przetwórstwie przemysłowym - 

40% udziału. Najrzadziej firmy rodzinne są obecne w grupie podmiotów działających w branżach: 

edukacja – 6% oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę – 13%. Mały 

udział przedsiębiorstw rodzinnych w tych branżach wynika z dominującego udziału w nich sekto-

ra publicznego. 

Rys. 3. Udział przedsiębiorstw rodzinnych z sektora MMSP w różnych branżach N=1280 

 
Źródło: Raport PARP z badania „Badanie firm rodzinnych", Warszawa 2009, dostępne pod: 

www.parp.gov.pl. 

Różnice udziałów w poszczególnych branżach w sposób naturalny przełożyły się na zróżni-

cowanie struktury wewnętrznej firm rodzinnych i nierodzinnych ze względu na branże, w której 

działały, co przedstawia wykres 2.  

Istotna różnica występuje jedynie w dwóch branżach: w handlu hurtowym i detalicznym 

oraz budownictwie. W handlu firmy nierodzinne mają większy udział jednak to firm rodzinne 

występują tu częściej od nierodzinnych.  

W budownictwie działa wprawdzie tylko co dwudziesta piąta firma rodzinna lecz ich udział 

w branży wynosi 18%.  

79%

60%

87% 82%

59%
50% 50%

70% 65%

94%

72% 77%

21%

40%

13% 18%

41%
50% 50%

30% 36%

6%

28% 23%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

G
ó

rn
ic

tw
o

P
rz

e
tw

ó
rs

tw
o

 p
rz

e
m

y
s
ło

w
e

W
y
tw

a
rz

a
n

ie
 i
 z

a
o

p
a

tr
y
w

a
n

ie
 w

e
n

e
rg

ię B
u

d
o

w
n

ic
tw

o

H
a

n
d

e
l 
h

u
rt

o
w

y
 i
 d

e
ta

li
c
z
n

y

H
o

te
le

 i
 r

e
s
ta

u
ra

c
je

T
ra

n
s
p

o
rt

, 
g

o
s
p

o
d

a
rk

a

m
a

g
a

z
y
n

o
w

a
, 
łą

c
z
n

o
ś
ć
 

P
o

ś
re

d
n

ic
tw

o
 f
in

a
n

s
o

w
e

O
b

s
łu

g
a

 n
ie

ru
c
h

o
m

o
ś
c
i

E
d

u
k
a

c
ja

O
c
h

ro
n

a
 z

d
ro

w
ia

 i
 p

o
m

o
c

s
p

o
łe

c
z
n

a

D
z
ia

ła
ln

o
ś
c
 u

s
łu

g
o

w
a

,

in
d

y
w

id
u

a
ln

a
, 

Firmy nierodzinne Firmy rodzinne

http://www.parp.gov.pl/


 

Rys. 4. Struktura firm rodzinnych i nierodzinnych (MMSP) ze względu na branże N=1280 

 
Źródło: Raport PARP z badania „Badanie firm rodzinnych", Warszawa 2009, dostępne pod: 

www.parp.gov.pl. 

Z przeprowadzonych przez PARP badao wynika, że przedsiębiorstwa rodzinne lepiej radzą 

sobie z objawami recesji od innych firm ze swojego segmentu: mniej jest wśród nich bankructw, 

nietrafionych inwestycji, zadłużania się ponad miarę i zwolnieo pracowniczych. Firmy rodzinne 

bez względu na wielkośd wykazują też większą elastycznośd w stosunku do potrzeb swoich klien-

tów. 

Przedsiębiorstwa rodzinne charakteryzują się większym poziomem odpowiedzialności: za 

rodzinę, pracowników, a także za społecznośd lokalną, w której funkcjonują. Przy podejmowaniu 

wszelkiego typu decyzji zarządzający pamiętają zarówno o tym, że odpowiadają nie tylko za swo-

ich pracowników, ale pośrednio również za ich rodziny, jak również za najbliższą społecznośd 

lokalną, której często pomagają. 

Firmy rodzinne działają przede wszystkim na rynkach najbliższych (lokalnym i wojewódz-

kim). Na rynkach międzynarodowych obecnych jest tylko 2% firm rodzinnych. 

Działania inwestycyjne podejmowane przez firmy rodzinne nie wyróżniają się na tle pozo-

stałych przedsiębiorstw sektora MMSP. Zdecydowanym priorytetem są przedsięwzięcia moder-

nizacyjne (zakup nowych maszyn i urządzeo), niewielką popularnością cieszą się działania szkole-

niowo – doradcze, zaś niemal w ogóle nie prowadzi się inwestycji badawczo – rozwojowych. 
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W firmach rodzinnych najczęściej pracują przedstawiciele pierwszego pokolenia (blisko 

90%) i oni też najczęściej są właścicielami przedsiębiorstw. Współwłasnośd (znacznie rzadsza) 

najczęściej występuje pomiędzy przedstawicielami pierwszego i drugiego pokolenia. Drugie po-

kolenie częściej zaangażowane jest w pracę na rzecz firmy (33%) niż dopuszczone do udziału we 

własności (15%). 

ZAKOŃ CZENI E  

Polskie rodzinne biznesy są w większości młode, gdyż powstały na fali przemian polskiej 

gospodarki po 1989 roku. Wielopokoleniowe gospodarcze dynastie nieprzetrwały okresu PRL. 

Niektóre (np. Wedel, Cegielski) wykorzystywane są jeszcze jako znaki towarowe i nie kryją już 

prawdziwej rodzinnej tradycji. W Polsce istnieje wielka różnorodnośd form i wielkości rodzinnych 

biznesów. Zdecydowana większośd działa wprawdzie w sektorze MMSP, ale zdarzają się wielkie 

koncerny zarządzane przez członków jednej rodziny. Jedną ze starszych polskich firm rodzinnych 

jest notowana na giełdzie Fota SA. Bogdan Fota, który w 1973 roku założył warsztat samocho-

dowy dzisiaj jest obecny na Węgrzech, Czechach i na Ukrainie.  
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OPŁACALNOŚĆ  PRYWATNYCH  PRZEDSIĘWZIĘĆ  TERMOMODERNI-

ZACYJNYCH  WSPÓŁFINANSOWANYCH  ZE  ŚRODKÓW  UNIJNYCH 

STR ES ZCZENI E  

 Przedsięwzięcia termomodernizacyjne, w wyniku których realizacji następuje zmniejszenie 

zużycia energii, zdobywają coraz to większe zainteresowanie wśród polskich przedsiębiorstw. Prze-

prowadzone obliczenia opłacalności tego typu działalności inwestycyjnej realizowanej przez podmiot 

gospodarczy, potwierdzają złożonośd podejmowanej decyzji nawet przy wykorzystaniu dofinansowa-

nia ze środków unijnych. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane udostępnione przez przedsię-

biorstwo, które złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego. Po wdrożeniu projektu obejmującego termomodernizację hali narzę-

dziowo- produkcyjnej następuje znaczne zredukowanie kosztów energii oraz ograniczenie emisji CO2 

do atmosfery. Ocena opłacalnośd nakładów inwestycyjnych bazuje na prostym czasie zwrotu z inwe-

stycji, stanowiącej podstawę oszacowania zasadności realizowania projektu. 

SUMMARY  

Thermo-modernization investment resulting in reduced energy consumption, gains more in-

terest among business. The analyze was conducted basing on data provided by medium-sized com-

pany in Poland. In order to calculate the expected economic effects of investment were used such 

methods as Simply Pay Back Time and Net Present Value. The economic and environmental efficiency 

of thermo-modernization investment supported from EU funds all allows  the return on investment 

in long term. Additionally the project causes reduction of CO2  of 60%. 

WST ĘP  

Koncepcja zrównoważonego rozwoju ma coraz większy wpływ na kształtowanie świata oraz 

mechanizmów zarządzania prywatnymi podmiotami gospodarczymi. Koncepcja zrównoważonego 

przedsiębiorstwa  może byd postrzegana jako przeniesienie  ogólnej idei trwałego rozwoju na szcze-

bel mikroekonomiczny. Przedsiębiorstwo stanowi jednostkę gospodarczą postrzegającą właściwą 

kombinację zarządzania wszystkimi podstawowymi aspektami swojej działalności – finansowymi, 

społecznymi i środowiskowymi – jako warunkującą  jej przetrwanie i opłacalnośd w długim okresie1. 

Wspólnota Europejska wydała w ubiegłych latach wiele norm prawnych związanych z ochro-

ną klimatu, realizując założone cele do 2020 r. tzw. „3x20”, tj. obniżenie emisji CO2 o 20%, zwiększe-

nie udziału OZE do 20% oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 20%, spośród których zwraca 
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się szczególną uwagę na działania na rzecz oszczędności energii w budynku2. Pozostawia się własne-

mu uznaniu paostw członkowskich , jakie podejmą środki, dlatego dyrektywa nie jest wiążąca3. Świa-

dectwo charakterystyki energetycznej budynku, tzw. certyfikat energetyczny uruchomiono w Polsce 

w 2009r., wprowadzając zmiany w prawie budowlanym4, mających na celu wdrożenie wspomnianej 

dyrektywy dotyczącej jakości energetycznej budynków. W ramach tych działao zakłada się poprawę 

efektywności energetycznej budynku, biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku 

oraz opłacalnośd przedsięwzięcia. Metodologię obliczania świadectw wprowadza rozporządzenie5. 

Analogicznie do sprawdzenia charakterystyki energetycznej budynku, w myśl ustawy z 2008 roku 

o wspieraniu termomodernizacji i remontów, wprowadzono tzn. audyt energetyczny, używany dla 

potrzeb termomodernizacji6. Metodologię sporządzania audytu energetycznego również reguluje 

właściwe rozporządzenie7. 

Realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne zakłada się zmniejszenie rocznego zapotrzebo-

wanie na energię, którą zużywa się do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej o 10 do 25%, 

w zależności od typu modernizacji i wcześniejszych usprawnieo. Redukcji ulegają również o przy-

najmniej 25% roczne straty energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej 

oraz koszty zakupu ciepła o co najmniej 20% w stosunku rocznym dzięki wykonaniu przyłączy tech-

nicznych do scentralizowanego źródła ciepła i likwidację lokalnego źródła ciepła. W ramach inwestycji 

termomodernizacyjnych dokonuje się także zamianę konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne 

źródła energii (OZE) lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. 

Mając na uwadze powyższe wymogi formalne i prawne, Lubelska Agencja Wspierania Przedsię-

biorczości (LAWP w Lublinie) - jako Instytucja Pośrednicząca II Stopnia, powołana do wykonywania 

zadao związanych z wdrażaniem I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Lubelskiego (RPO-WL) na lata 2007-2013 - przeprowadziła dotychczas dwa konkursy w ra-

mach działania 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów 

ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Schemat A na wspieranie: 

a) przedsięwzięd termomodernizacyjnych w wyniku których nastąpi zmniejszenie zapotrzebo-

wania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania, podgrzewania wody użytkowej, kli-
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071911373
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071911373
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082011239


 

matyzację, wentylację, itp. w budynkach, w których przedsiębiorcy z sektora MŚP (małych 

i średnich przedsiębiorstw) prowadzą działalnośd gospodarczą, 

b) całkowitej lub częściowej zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie ko-

generacji w budynkach, w których przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzą działalnośd gospo-

darczą. 

Zestawienie środków finansowych możliwych do wykorzystania w ramach dofinansowa-

nia przedstawiono w tabeli 1. 

Tab. 2. Charakterystyka działania 1.4a w ramach RPO-WL 2007-2013 (Table 1 Description of RPO-WL 
2007-2013 Programme 1.4a). 

Charakterystyka I konkurs  
nr 05/11 

II konkurs  
nr 09/12 

Liczba projektów złożonych  94 97 

Łączna wartośd wnioskowanego wsparcia 
(zł) 

15 754 490,92 15 758 121,81 

Przewidziana łączna kwota do rozdyspo-
nowania (zł) 

15 613 250,00 20 144 640,00 

Maksymalny poziom wsparcia (%) 70% 

Minimalna wartośd wsparcia (zł) 10 000 

Maksymalny wartośd wsparcia (zł) 200 000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.lawp.eu/ Source: own studies. 

Porównując liczbę przedsiębiorstw uczestniczących w konkursach, można stwierdzid iż ze 

względu na uciążliwe wymogi formalne, konieczne do spełnienia przy ubieganiu się o wsparcie finan-

sowe ze środków unijnych (m.in. audyt energetyczny załącznikiem do wniosku o dofinansowanie) 

oraz sytuację przedsiębiorstw w trakcie kryzysu gospodarczego na świecie, liczba podmiotów starają-

cych się o uzyskanie dofinansowania nie zmienia się, pomimo znacznego powiększenia środków fi-

nansowych na ten cel przeznaczonych. Średnia wartośd dofinansowania projektu wynosi około 170 

tysięcy złotych, co potwierdza zasadnośd proponowanego przez LAWP maksymalnego limitu wspar-

cia. Właściwe jest również założenie, iż dofinansowanie mogły uzyskad jedynie projekty w ramach, 

których wyprodukowana energia zostanie przeznaczona na własne potrzeby, wspierane były jedynie 

usprawnienia termomodernizacyjne budynków już użytkowanych. Nie wspierano przedsięwzięd ma-

jących na celu termomodernizację budynków mieszkalnych. 

OCENA OPŁ ACALNOŚ CI  TE R MOMODERNI ZACJI  

Skutecznośd i efektywnośd to zasady, które rozstrzygają o sprawności działania. Skutecznośd 

opisuje w jakim stopniu wykonano założone cele. Efektywnośd zakłada uzyskanie jak najwyższego 

celu przy jak najniższych kosztach8. Efektywnośd rozumiana jest jako maksymalizacja produkcji wyni-

kająca z właściwej alokacji zasobów, przy danych ograniczeniach kosztów ponoszonych przez produ-

centów) i preferencji konsumentów. Dla danego zbioru gustów konsumentów, zasobów produkcji 

                                                           

8
 Nowe zarządzanie publiczne – skutecznośd i efektywnośd. Budżet zadaniowy w Polsce, (red.) T. Lubioska, 

Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 56. 

http://www.lawp.eu/


 

i technologii alokacja jest efektywna w sensie Pareto, jeżeli możliwe jest przejście do innej alokacji, 

która polepszyłaby położenie niektórych osób bez szkody dla innych. Przez efektywnośd eko-

nomiści rozumieją dwie rzeczy. Po pierwsze, efektywne firmy znajdują się na najniższej moż-

liwej krzywej kosztów (oznacza to, że nie występuje zastój i marnotrawstwo). Po drugie, wy-

nik działao w gospodarce musi byd efektywny w sensie Pareto, co oznacza, że żadna zmiana 

alokacji zasobów nie może doprowadzid do wzrostu dobrobytu społecznego9. Poza efektyw-

nością ekonomiczną (opłacalnością) wyróżnia się inne rodzaje, m.in. efektywnośd energe-

tyczną. Pod tym pojęciem rozumie się zespół różnego rodzaju czynników - działao, zacho-

wao, warunków, itp. - mających wpływ na taki sposób użytkowania i wykorzystywania ener-

gii, któremu towarzyszą możliwie najmniejsze straty energii. 

Ocenę efektywności przedsięwzięd termomodernizacyjnych przeprowadza się metodami pro-

stymi, mającymi na celu porównanie nakładów i efektów lub złożonymi, przy których stosuje się sto-

pę dyskontową pieniądza w czasie, ryzyko oraz inflację. Przy użyciu metod wielokryterialnych do oce-

ny efektywności przedsięwzięcia stosuje się również nieekonomiczne priorytety inwestora.  

Przygotowując biznes plan do wspomnianych powyżej konkursów organizowanych przez 

LAWP, konieczna jest kalkulacja spodziewanych efektów ekonomicznych inwestycji termomoderniza-

cyjnych, określając prosty czasu zwrotu nakładów – SPBT (ang. Simply Pay Back Time). Dodatkowo 

szacuje się zaktualizowaną wartośd netto przedsięwzięcia – NPV (metoda złożona).  

Stopa zwrotu inwestycji służy do oceny, w jakim okresie czasowym (lata) nastąpi całkowity 

zwrot wartości inwestycji w termomodernizację obiektu budowlanego. Czas zwrotu poniesionych 

nakładów SPBT podawany w latach jest najprostszym wskaźnikiem, na podstawie którego dokonuje 

się wyboru rozwiązao termomodernizacyjnych. SPBT to iloraz nakładów inwestycyjnych związanych 

z wdrożeniem projektu do oszczędności rocznych, jakie powstają przy zrealizowaniu danego projektu. 

Im mniejsza wartośd SPBT tym odczuwane są większe korzyści ekonomiczne. W praktyce zakłada się, 

że zwrot inwestycji w terminie równym lub krótszym niż 5 lat jest znacząco satysfakcjonujący. Nato-

miast w przypadku gdy okres zwrotu inwestycji jest dłuższy niż 20 lat realizację projektu nie powinno 

uznawad za zasadną. 

Dyskontowe metody rachunku ekonomicznego są najbardziej precyzyjnym narzędziem oceny 

opłacalności przedsięwzięd inwestycyjnych. NPV określa się jako sumę, zdyskontowanych oddzielnie 

dla każdego roku, przepływów pieniężnych netto, zrealizowanych w całym okresie objętym rachun-

kiem, przy stałym poziomie stopy procentowej10. 

 Wartośd zaktualizowanej wartości netto przedsięwzięcia NPV oblicza się wg wzoru: 
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t - kolejne okresy prognozy, 

n - ostatni okres prognozy, 

CFt - przepływy pieniężne generowane przez inwestycję w t-tym okresie, 

k - stopa dyskontowa (procentowa) przyjmowana na poziomie kosztu kapitału, 

1/(1 +k) - współczynnik dyskonta. 

  

Inwestor realizujący projekt, uznaje przedsięwzięcie za opłacalne, jeśli wartośd NPV jest do-

datnia. W sytuacji, gdy NPV=0, projekt spełnia minimalny wymóg (granica opłacalności). Wewnętrzna 

stopa zwrotu IRR jest to taka stopa procentowa, przy której wartośd bieżąca netto ocenianego przed-

sięwzięcia inwestycyjnego jest równa zeru. Im większa jest różnica między wartością IRR a graniczną 

stopą lub kosztem kapitału, tym większa jest opłacalnośd i bezpieczniejsza inwestycja11.  

AN ALI ZA OPŁ ACALNO Ś CI  P RZEDSI ĘW ZI ĘCI A T ERM O MO DERNI ZACYJN EGO  N A 

PR ZYKŁ ADZI E PR ZEDSI Ę BIOR STW A  

Z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego związane są oczekiwania inwestora, któ-

ry zakłada zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania w budyn-

ku, w którym prowadzona jest działalnośd gospodarcza, co przyczyni się do redukcji kosztów prowa-

dzenia bieżącej działalności gospodarczej, jak również do spełnienia wymogów stawianych przedsię-

biorstwom w dziedzinie ochrony środowiska. Koniecznośd poprawy efektywności energetyczno-

ekologicznej budynku potwierdzają dane ogólne, kwalifikujące budynek, zgromadzone w poniższej 

tabeli. 

Tab. 3. Charakterystyka budynku – dane ogólne. (Table 2 Building technical data). 

Cecha Opis 

Dane charakteryzujące budynek Budynek narzędziowo-
produkcyjny 

Konstrukcja/technologia budynku Tradycyjna, szkieletowa 

Liczba kondygnacji 1 

Kubatura części ogrzewanej *m3+  5 477 

Powierzchnia netto budynku [m2] 853 

Rodzaj systemu grzewczego budynku Wodny, pompowy, otwarty 

Współczynnik kształtu A/V *m3/m2+ 0,39 

Kategoria budynku Ciężka  

Rok budowy 2000 

Źródło: opracowanie własne/ Source: own studies. 

Zrealizowanie planowanego przez badaną firmę przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

spowoduje znaczne ograniczenie zapotrzebowania na energię i ograniczy emisję CO2 do atmosfery 

(Tabela 3). Główne rodzaje usprawnieo termomodernizacyjnych stanowiące zakres przedmiotowy 

przedsięwzięcia obejmują: 
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 wykonaniu izolacji termicznej poziomych przewodów instalacji c.o., zamontowaniu zaworów 

termostatycznych przy grzejnikach, 

 wykonaniu wymiany starych okien i zmniejszeniu powierzchni przeszklonej, zamontowanie 

doświetli w stropodachu, 

 wykonaniu wymiany starych drzwi zewnętrznych i bramy zewnętrznej,  

 wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych, 

 wykonaniu docieplenia stropodachu. 

Wszelkie wymogi związane z zaawansowaniem projektu od strony technicznej, w zakresie 

wykonanej lub planowanej do wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej, dokumentacji tech-

nicznej, ekspertyz zostały już w pełni spełnione. Wymogi z natury administracyjnej, dotyczące uzy-

skanych lub planowanych do uzyskania niezbędnych zezwoleo np. pozwolenie na budowę, ocena 

oddziaływania na środowisko, itd. także zostały zrealizowane zgodnie z procedurą ubiegania się 

o wsparcie ze środków unijnych przed oceną projektu. Planowana termomodernizacja odpowiada 

przepisom wynikających z rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw energetycznych, a jej 

opłacalnośd została oszacowana bazując na danych zgromadzonych w poniższej tabeli. 

Tab. 4. Tabela 3 Analiza opłacalności inwestycji (Table 3 The economical and environmental effi-
ciency of investment). 

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejsza-
jącego straty ciepła przez przenikanie:  

Koszt (zł) 
 

SPBT (lata) 

ściany zewnętrzne typ 1 56 817 58,10  

ściany zewnętrzne typ 2 10 747 98,6  

dach/stropodach 157 422 59,2  

strop - - 

 okna 85 860 17,8 

drzwi zewnętrzne/bramy 12 122 15,8  

usprawnienie systemu wentylacji - - 

usprawnienie systemu grzewczego 4 200 0,3 

usprawnienie systemu ciepłej wody użytkowej - - 

Łączne wydatki na materiały i robociznę 327 168,00 - 

Inne koszty 4 000 - 

Wydatki ogółem 331 168,00 9,4 

Planowane koszty kwalifikowane  269 242,27 - 

Planowana kwota dotacji 188 469,58 - 

Wartośd zaktualizowana netto NPV *zł+ -28 664 

Roczna oszczędnośd kosztów energii *zł+ 34 876 

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na 
energię *%+ 

60,7 

Ilośd zaoszczędzonej energii *GJ/rok+ 991,1 

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR *%+ 6,54 

Źródło: opracowanie własne/ Source: own studies. 



 

Pod względem ekonomicznym inwestycja mogłaby zostad uznana za nieopłacalną ze względu 

na długi okres zwrotu nakładów (9 lat) oraz ujemną wartośd NPV, negującą granicę opłacalności 

i bezpieczeostwa inwestycji. Niemniej jednak istnieją inne przesłanki realizacji inwestycji. Przedsię-

biorstwa są powoływane do realizacji różnych celów. Pomimo iż inwestycyjna teoria przedsiębiorstwa 

wskazuje, że jego granice kształtuje minimalizacja kosztów tworzenia inwestycji, to warto zwrócid 

uwagę m.in. na teorię ekologiczną przedsiębiorstwa. Celem przedsiębiorstwa w krótkim okresie jest 

przetrwanie, które warunkuje realizację celu długookresowego zdefiniowanego jako rozwój przedsię-

biorstwa. 

Przy określaniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dokonuje się 

analizy ekologicznego efektu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Sezonowe zapotrzebowanie 

na ciepło do ogrzania budynku z uwzględnieniem sprawności *GJ/rok+ przed termomodernizacją wy-

noszą 1 631,6 GJ/rok, natomiast po przeprowadzeniu projektu termomodernizacji szacuje się ich 

wartośd jako 640,5*GJ/rok+, stąd bilans cieplny ogółem wynosi 991,1 *GJ/rok+.  

Do obliczeo, których wyniki zaprezentowano w tabeli 4, stosuje się wskaźniki w zestawieniu 
wartości opałowych i wskaźników emisji CO2 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu 
Handlu Usprawnieniami do Emisji, publikowanymi przez Krajowego Administratora Systemu Handlu 
Usprawnieniami do Emisji: 
ECO2y = Echy*We + Eely* Wey 
gdzie: 
ECO2y – roczna wielkośd emisji CO2  [Mg] – dotyczy c.o. i c.w.u. 
Echy – roczne zużycie energii chemicznej zawartej w danym nośniku *GJ/rok+ 
We – wskaźnik emisji wyrażony w Mg CO2/GJ dla danego nośnika energii 
Eely – roczne zużycie energii elektrycznej *Mgh/rok+ 
Wey – wskaźnik emisji wyrażony w  Mg CO2/MWh, podany przez KOSZI/NFOŚIGW za 2011 r., tj. 0,89 

Mg CO2/MW 

Tab. 5.  Wskaźniki emisji zanieczyszczeo (Table 4 The emission rate of pollutants). 

Nazwa Jednostka miary Stan przed termomo-
dernizacją 

Stan  
po termomodernizacji 

ECO2y  Mg/rok 153,257 60,163 

Echy GJ/rok 0 0 

We Mg/GJ 0,09393 0,09393 

Eely MWh/rok 0 0 

Wey Mg/MWh 0 0 

Koocowy efekt redukcji emisji: 

Ilośd wyrażona w 
MgCO2/rok 

93,094 Ilośd wyrażona w  % 60,7 

Źródło: opracowanie własne/ Source: own studies. 

WNIOS KI  

Inwestycje termomornizacyjne mają na celu poprawę efektywności ekologicznej budynku. Zmniej-

szenie strat przez przenikanie przez ściany zewnętrzne budynku, dach/stropodach, strop, okna, drzwi 



 

zewnętrzne i bramy itp. znacznie redukuje koszty poprzez zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na 

energię, a równocześnie zmniejszenie rocznej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Rosnąca świa-

domośd przedsiębiorców współgra ze zrównoważoną polityką gospodarczą i energetyczną, która jest 

wprowadzana i promowana w Polsce m.in. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Gene-

ralnie inwestycje termomodernizacyjne rozwiązują problemy przedsiębiorstwa związane z ochroną 

środowiska naturalnego. Nadal jednak wymogi prawne, jakie towarzyszą tego typu inwestycjom 

w Polsce, stwarzają spore bariery konieczne do pokonania, przy podejmowaniu tego typu decyzji 

inwestycyjnych, które zwracają się w średnim i długim okresie.  

Do analizy opłacalności przedsięwzięd infrastrukturalnych stosuje się szczegółowo określone 

założenia i stosowaną metodykę obliczeo. Dokonany wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego nie zawsze może przynieśd zakładane efekty ze względu na złożonośd oceny 

opłacalności przedsięwzięcia zarówno ze strony finansowej (m.in. ze względu na koszty finansowania 

zewnętrznego, oczekiwania inwestora), organizacyjnej (dobór materiałów, terminy realizacji, itp.) 

oraz administracyjnej (m.in. zmiany w polityce rządu przy finansowaniu tego typu inwestycji). Nie-

mniej jednak można przyjąd, iż realizacja inwestycji termomodernizacyjnych przez przedsiębiorstwa 

zdecydowanie przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery, co stanowi jeden z wiodących 

celów tego typu działao. 
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KATARZYNA KRZYWIŃSKA


  
E-REFERENDUM  JAKO  INNOWACYJNA  FORMA  DEMOKRACJI  BEZ-

POŚREDNIEJ  NA  PRZYKŁADZIE  SZWAJCARII  

STR ES ZCZENI E  

W samej Szwajcarii aż 70% obywateli jako powód do dumy podaje system polityczny kraju, 

gwarantujący dostęp do władzy każdemu Szwajcarowi. Szwajcaria to wielokulturowy, wielojęzyczny, 

pozbawiony bogactw naturalnych i urodzajnej ziemi kraj, który dla rozwiązywania swoich spraw pu-

blicznych stosuje instytucję referendum. Każdego roku odbywa się w tym kraju od trzech do siedmiu 

ogólnokrajowych referendów, przy czym cztery z nich są z góry zaplanowane na każdy kwartał roku. 

Dzięki referendom obywatele Szwajcarii czynnie mogą uczestniczyd w sprawowaniu władzy i współ-

decydowaniu o podstawowych kwestiach dotyczących funkcjonowania paostwa. Według szacunków 

w Szwajcarii przeprowadza się więcej referendów niż we wszystkich pozostałych paostwach świata 

łącznie.  Instytucja referendum to sedno szwajcarskiej demokracji, w którym każdy kto zbierze wy-

starczającą liczbę podpisów, ma prawo zainicjowad głosowanie nad własnym projektem. 

SUMMARY  

In Switzerland 70% of citizens claim that the  political system of the country is a source of 

pride providing an access to political power for every Swiss. Switzerland is a multicultural, multilin-

gual country deprived of natural resources and rich soils which implements referendum as way to 

solve public matters. Each year there are from three up to seven  nationwide referendums, and four 

of them are scheduled beforehand for each quarter of the year. Thanks to a referendum the citizens 

of Switzerland can actively participate in execution of authority and co-decide on principal matters 

regarding functioning of the state. According to the  estimation there are more referendums in Swit-

zerland  than in any other country in the world. The institution of referendum is deeply rooted in the 

Swiss democracy as everybody who collects a sufficient number of signatures has a right to initiate 

a voting over his own project.  
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Referendum jest najbardziej popularną oraz najczęściej stosowaną formą demokracji bezpo-

średniej zagwarantowaną w większości konstytucji paostw demokratycznych. Pojęcie demokracja 

pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos – władza. Termin demokracja 

został wprowadzony w starożytności prawdopodobnie przez greckich sofistów. Upowszechniony 

został przez Demokryta z Abdery, a następnie przez krytyków demokracji ateoskiej: Platona i Arysto-

telesa. Obecnie termin demokracja jest używany w czterech znaczeniach: jako władza ludu, narodu, 

społeczeostwa; jako forma ustroju politycznego paostwa, w którym uznaje się wolę większości oby-

wateli jako źródło władzy i przyznaje się im prawa i wolności polityczne gwarantujące sprawowanie 

tej władzy; jako synonim samych praw i wolności politycznych, których podstawą jest równośd oby-

wateli wobec prawa oraz równośd ich szans i możliwości; oraz jako ustrój społeczno-gospodarczy 

zapewniający powszechny równy udział obywateli we własności i zarządzaniu narodowym mająt-

kiem produkcyjnym, dostęp do dóbr kultury, oświaty i ochrony zdrowia1. 

Stosując kryterium zakresu udziału Narodu w wykonywaniu władzy politycznej w paostwie, roz-

różnia się demokrację pośrednią i demokrację bezpośrednią. Demokracja pośrednia (demokracja 

przedstawicielska) jest dominującym systemem władzy w paostwie. Opiera się na periodycznej wy-

mianie przynajmniej części członków politycznego aparatu paostwowego, głównie poprzez wybory 

powszechne do organów władzy publicznej paostwa. System ten polega raczej na kontroli działania 

aparatu paostwowego przez obywateli niż na faktycznym udziale Narodu w podejmowaniu kluczo-

wych decyzji paostwowych. Demokracja bezpośrednia natomiast polega na bezpośrednim podej-

mowaniu decyzji paostwowych przez ogół obywateli paostwa posiadających czynne prawo wybor-

cze, poprzez różne formy „głosowania ludowego”. Najczęściej wśród nich wymienia się: zgromadze-

nie ludowe, referendum, plebiscyt, inicjatywę ludową, weto ludowe oraz konsultacje społeczne2. 

Jednym z czynników sprzyjających rozwojowi demokracji bezpośredniej we współczesnych 

paostwach demokratycznych jest to, że może ona występowad na różnych poziomach władzy poli-

tycznej. I tak swym zasięgiem może ona obejmowad zarówno poziom ogólnopaostwowego sprawo-

wania władzy, poziom regionalny, a więc części składowe paostwa federalnego oraz poziom lokalny 

występujący w jednostkach podstawowego podziału terytorialnego paostwa. Sprawia to, że party-

cypacja społeczeostwa obywatelskiego w sprawowaniu władzy bezpośredniej w paostwie może do-

                                                           

1
M. Król, Słownik demokracji, Kraków 1989, s. 3; 

   G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1994, s. 4; 

    R. Dahl, Demokracja, Kraków 2000, s. 7. 
2
A. Antoszewski, Demokracja [w:] Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1996, s. 59 – 

60.  

   Z. Witkowski, Prawo konstytucyjne, Toruo 2006, s. 68- 69. 
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tyczyd zagadnieo o znaczeniu ogólnopaostwowym lub też na niższych poziomach decyzyjnych. Zróż-

nicowanie możliwości uczestnictwa obywateli w procesach współdecydowania politycznego na po-

wyżej zaprezentowanych  szczeblach władzy politycznej w paostwie rzutuje na rzeczywiste znacze-

nie form demokracji bezpośredniej w konkretnych krajach Ponadto w sytuacji wystąpienia demo-

kracji bezpośredniej na szczeblu ogólnopaostwowym wymusza stosowanie jednolitych regulacji 

normatywnych, natomiast w odniesieniu do form regionalnych czy lokalnych można mówid o szero-

kim wachlarzu odmienności. Tego rodzaju sytuacje mają miejsce, gdy nie przyjęto na poziomie ogól-

nopaostwowym regulacji konstytucyjnych oraz nie obowiązują one swym zasięgiem poszczególnych 

jednostek terytorialnych lecz wprowadzono je na szczeblu niższym. Wprowadzenie tego typu regu-

lacji ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy określone rozwiązania ustrojowe wprowadzone zo-

stały jedynie w niektórych częściach danego terytorium paostwa lub wówczas gdy w jednych usta-

nowiono poprzez obowiązujące prawo wymogi stosunkowo restrykcyjne, natomiast w innych 

znacznie bardziej liberalnie3. Głównym wyznacznikiem różnicującym owe rozwiązania jest liczba 

wymaganych podpisów do wszczęcia  określonej procedury dla odpowiedniej instytucji władzy bez-

pośredniej w paostwie. 

W Konfederacji Szwajcarii idea demokracji pojawiła się jako efekt Wielkiej Rewolucji Francu-

skiej. Nie bez znaczenia były dla niej również modelowe zapisy Konstytucji Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Północnej, które pokazały społeczeostwu Szwajcarii jak funkcjonowad w demokratycznym 

systemie władzy. Duże znaczenie miał tu również fakt, iż przez wieki szwajcarskie kantony pozosta-

wały niezależne od władzy monarszej. 

Obecnie Konfederacja Szwajcarii pozostaje paostwem, w którym tradycja zastosowania 

form demokracji bezpośredniej poprzez uczestnictwo społeczeostwa w sprawowaniu władzy ma 

najdłuższe korzenie. Najbardziej popularną formą demokracji bezpośredniej obecnie występującą w 

Konfederacji Szwajcarii jest referendum. Referendum to dla Szwajcarów najdoskonalsza forma de-

mokratycznego udziału obywateli w zarządzaniu własnym paostwem.  

Referendum jest formą głosowania o charakterze powszechnym, w której udział biorą wszy-

scy obywatele paostwa posiadający czynne prawo wyborcze4.  W czasie referendum obywatele ca-

łego paostwa lub jego części wyrażają swoją opinię w kwestii poddawanej pod głosowanie. Refe-

                                                           

3
 H.J. Papier, Zdolnośd paostwa do kierowania i reform w Republice Federalnej Niemiec, „Przegląd Sejmowy” 

2004, nr 1, s. 51 -64. 
4
 W przypadku Szwajcarii w referendum mają prawo uczestniczyd jej obywatele, którzy najpóźniej w dniu gło-

sowania ukooczyli 18 lat, nie są pozbawieni praw publicznych oraz ubezwłasnowolnieni. Referendum, 

http://sjp.pwn.pl/slownik/2573641/referendum,  dostęp: 2.04 2013. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo
http://sjp.pwn.pl/slownik/2573641/referendum,%20%20dostęp:%202.04


32 
 

renda można podzielid według różnych kryteriów na: obligatoryjne i fakultatywne, opiniotwórcze 

i wiążące oraz ogólnokrajowe i lokalne. 

Pierwsze uregulowania prawne dotyczące instytucji referendum w Szwajcarii można odna-

leźd w Konstytucji Szwajcarii z 1848 roku. Ograniczało się ono wówczas do akceptacji lub odrzucenia 

poprawek konstytucyjnych zaproponowanych przez parlament. Przełom nastąpił dopiero w drugiej 

połowie XIX wieku, kiedy to obywatelom umożliwiono prawo do samodzielnego zgłaszania wszel-

kich poprawek. Od tej pory obywatele szwajcarscy sami mogli proponowad przeprowadzenie refe-

rendum dotyczącego ustawodawstwa. Wprowadzenie tego typu rozwiązao miało zapewnid suwe-

rennośd narodu, a tym samym odpowiadający jej poziomowi system demokratycznych rządów. Po-

przez wprowadzenie instytucji referendum obywatele mieli mied zagwarantowana bezpośrednią 

kontrolę nad parlamentem, poprzez udzielenie ostatecznej aprobaty w jego poczynaniach. Dzięki 

tak szeroko rozwiniętej formie demokracji bezpośredniej niebawem referendum stało się jednym 

z najcenniejszych i najbardziej popularnych elementów  demokracji szwajcarskiej. Obywatele Szwaj-

carii opracowali szczególne zasady regulujące częste stosowanie instytucji referendum, dzięki czemu 

można stwierdzid, że są oni jego gorliwymi zwolennikami. Obecnie zastosowanie referendum sta-

nowi znaczący mechanizm ustroju Konfederacji, a także istotny składnik jej kultury politycznej oraz 

świadomości prawnej. Oznacza to, iż każdy organ władzy publicznej musi liczyd się z tym, że jeśli nie 

przekona do swoich pomysłów obywateli i tym samym nie uzyska ich aprobaty, nie będzie mógł 

wprowadzid powyższych rozwiązao. 

Po raz pierwszy instytucje referendum na terytorium Konfederacji Szwajcarii zastosowano 

6 czerwca 1848 roku przy przyjęciu konstytucji federalnej. Wzięło w nim udział blisko 200 tys. osób5. 

Należy tu zaznaczyd, iż wówczas jeszcze nie było uregulowao prawnych w stosunku do zastosowania 

referendum, bowiem wprowadziła je dopiero wspomniana wyżej konstytucja. W 1918 roku rozsze-

rzono zakres przedmiotowy referendum o umowy międzynarodowe, zawierane na czas nieokreślo-

ny, czy niezawierających klauzuli wypowiedzenia. Kolejną nowelizację wprowadzono w 1977 roku, 

gdy instytucje referendum zaczęto stosowad przy kwestii przystąpienia Szwajcarii do organizacji 

międzynarodowych oraz wielostronnego ujednolicenia prawa. 

Warty podkreślenia jest fakt, że do 1971 roku w Szwajcarii prawa wyborcze przysługiwały 

tylko mężczyznom, natomiast kobiety były ich pozbawione. Spowodowane było to tym, że do 1971 

roku wyborcy - mężczyźni nie udzielali w referendum aprobaty dla zmiany dotychczasowego prawa 

                                                           

5
Referendum – decyzją społeczeostwa,  http://www.szwajcaria.net/referendum.html, dostęp:02.04.2013,  

http://www.szwajcaria.net/referendum.html
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wyborczego, wielokrotnie odrzucając owe poprawki, twierdząc, że kobiety są niegodne przyznania 

im prawa do głosowania6. 

Obecnie kwestię referendum na terytorium Szwajcarii reguluje Konstytucja Konfederacji 

Szwajcarskiej z dnia 18 kwietnia 1999 roku, jak również inne akty ustawodawcze, w szczególności 

Ustawa federalna  dotycząca praw politycznych z dnia 17 grudnia 1976 roku.   

Konstytucja Konfederacji Szwajcarii  z 1999 roku stanowi, że w przypadku referendum, pra-

wa decydowania w sprawach federalnych przysługują każdemu obywatelowi Szwajcarii, który naj-

później w dniu wyborów ukooczyli 18 rok życia, nie są ubezwłasnowolnieni z powodu choroby psy-

chicznej lub niedorozwoju umysłowego7.  Ustawa federalne z 1976 roku natomiast prawo głosu ro-

zumie jako  prawo uczestnictwa w wyborach do Rady Narodowej  w głosowaniach federalnych, jak 

również podpisywanie wniosków o referendum oraz inicjatyw. W swojej treści stanowi ponadto kto 

tego prawa jest pozbawiony, i tak prawa głosu pozbawieni są obywatele, którzy zostali wykluczeni 

z powodu choroby umysłowej lub upośledzeni umysłowo8. 

Obywatele Szwajcarii spełniający wymogi czynnego prawa wyborczego wpisywani są z urzę-

du do rejestru wyborów. Rejestr  wyborców może byd konsultowany przez każdego wyborcę, Każdy 

głos oddawany jest w miejscu tzw. politycznego zamieszkania, czyli gminie w której wyborca miesz-

ka i gdzie zgłosił się do władz lokalnych.  Wpis przed głosowaniem uważany jest za ważny do piątego 

dnia poprzedzającego dzieo głosowania, w przypadku gdy warunki umożliwiające udział w wyborach 

zostały spełnione w wyznaczonym dniu. 

Udział w referendum mogą również brad obywatele Szwajcarii przebywający za granicą. 

Gwarantuje to im Ustawa o prawach politycznych Szwajcarów za granicą z dnia 16 października 

1991 roku oraz Ustawa federalna o prawach politycznych Szwajcarów przebywających za granicą 

z dnia 19 grudnia 1975 roku. Zgodnie z ich treścią za Szwajcara przebywającego za granica uważa się 

wszystkich obywateli Szwajcarii, niezamieszkałych  na stałe na terytorium Konfederacji będących 

zarejestrowanymi w przedstawicielstwie Szwajcarii za granicą.  Osoby te najpóźniej w dniu wyborów 

muszą mied ukooczone 18 lat oraz nie mogą zostad dotknięte zakazem czynnego udziału w wybo-

rach z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego. Ponadto Szwajcarzy pozostający 

za granica chcący wziąd udział w referendum muszą zwrócid się z pisemnym wnioskiem do wskaza-

                                                           

6
 S. Grabowska, Referendum w Konfederacji Szwajcarii, *w:+ Formy demokracji bezpośredniej w wybranych 

paostwach europejskich, red. S. Grabowska, Rzeszów 2009, s. 109. 
7
 Art. 136 Ustawy federalnej… 

8
 Art. 1 Ustawy federalnej…  
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nego przedstawicielstwa, pod któro podlegają poprzez rejestrację. W treści powinny znaleźd się na-

stępujące informację: 

- imię i nazwisko osoby chcącej uczestniczyd w referendum; 

- nazwiska oraz imiona rodziców tejże osoby; 

- miejsce i datę urodzenia; 

- dokładny adres zamieszkania; 

-gminę oraz kanton pochodzenia; 

- gminę, w której chcą korzystad z prawa do głosu9. 

Tak sporządzony wniosek przedstawicielstwo Szwajcarii przesyła do wyznaczonej przez wy-

borcę gminy, która przesyła w razie potrzeby kopie wniosku gminie pochodzenia. W przypadku, gdy 

Szwajcarzy przebywający za granicą, chcą korzystanie z już wcześniej nadanych im praw wybor-

czych, nie muszą osobiście zgłaszad się do urzędu wystarczy, że zrobią to drogą korespondencyjnią.  

 Zgodnie z treścią Konstytucji Konfederacji Szwajcarii z 1999 roku pod referendum ob-

ligatoryjne muszą zostad  poddane kwestie dotyczące: 

 zmiany Konstytucji Federalnej; 

 przystąpienia oraz uczestnictwa Szwajcarii w organizacjach międzynarodo-

wych, w tym służących zbiorowemu bezpieczeostwu; 

 ustaw federalnych uznanych za pilne, nie mających podstaw konstytucyj-

nych 

 i których czas obowiązywania przekracza jeden rok10. 

Są to jedyne przypadki zapisane w konstytucji oraz ustawach federalnych, w których refe-

rendum jest konieczne do przeprowadzenia. W takich przypadkach wymagane jest spełnienie wa-

runku podwójnej większości. Oznacza to, że dany projekt może byd przyjęty tylko wówczas, gdy jest 

tzw. Volksmehr, czyli większośd ważnych głosów oddanych w całym paostwie i tzw. Ständemehr, 

czyli większośd kantonów, w których przyjęto dany projekt. W pozostałych przypadkach wystarczy 

zwykła większośd  Akty prawne poddane pod referendum obligatoryjne po ich przyjęciu przez Zgro-

madzenie Związkowe, są publikowane i podawane do publicznej wiadomości11. 

                                                           

9
 S. Grabowska, op. cit., s. 111. 

10
 Tego typu ustawy w ciągu roku po przyjęciu przez Zgromadzenie Federalne muszą byd poddane pod głoso-

wanie.Art. 140 Ustawy federalnej.., 
11

 Art. 58 Ustawy federalnej… 
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W Konfederacji zarówno termin, jak i samo głosowanie referendalne wyznacza Rada Związ-

kowa. Natomiast jego wykonalnośd oraz niezbędne działania musi zapewnid kanton. Rada przesyła 

do każdego kantonu tekst poddany pod głosowanie oraz karty do głosowania. Tekst referendum 

musi w swojej treści zawierad krótkie i konkretnie sprecyzowane pytania referendalne oraz załącz-

nik, w którym Rada Związkowa umieszcza krótkie wyjaśnienie w obiektywny sposób. Wyborcy 

otrzymują najwcześniej na cztery a najpóźniej na trzy tygodnie przed głosowaniem stosowne doku-

menty, umożliwiające obywatelowi ważne oddanie głosu. Wśród tych dokumentów znajdują się: 

karta do głosowania, karta uprawniająca, koperta wyborcza, znaczek kontrolny12 . Ważne są jedynie 

głosy oddane za pośrednictwem oficjalnych kart do głosowania. Karty do głosowania powinny byd 

wypełnione odręcznie. 

Wyborca korzystający z czynnego prawa wyborczego podczas głosowania powinien osobiści 

złożyd swoją kartę go głosowania w urnie lub głosując korespondencyjnie. W niektórych kantonach 

przeprowadza się głosowanie na placu do głosowania, gdzie zbierają się uprawnieni Szwajcarzy po-

siadający czynne prawo wyborcze i głosują podnosząc rękę z drukiem do głosowania. Tego typu gło-

sowanie nosi nazwę Landsgemeinde. Innym rodzajem głosowania jest głosowanie poprzez przed-

stawiciela, któro jednak jest uznawane tylko w niektórych kantonach.  

Obok tradycyjnego sposobu uczestnictwa w referendum -poprzez udanie się do lokalu wy-

borczego i tam wrzuceniu do urny wypełnionej karty do głosowania, czy w drodze głosowania kore-

spondencyjnego13, wyborcy szwajcarscy od kilku lat mogą również korzystad z nowej, innowacyjnej  

formy referendum, jaką jest głosowanie elektroniczne14. 

Jako innowacyjne rozwiązanie e-referendum stosowane jest obecnie w trzynastu z dwudzie-

stu sześciu kantonów na poziomie lokalnym. Kancelaria Federalna przewiduje do 2015 roku wdrożyd 

procedury głosowanie elektronicznego we wszystkich kantonach na terytorium całej Konfederacji 

Szwajcarii15. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie procedury e-referendum działają w czterech 

wersjach językowych, co w wielojęzycznej Szwajcarii jest cechą niezwykle istotną. Uwzględnia się tu 

                                                           

12
 S. Grabowska, op. cit., s.  114. 

13
 Głosowanie korespondencyjne przewiduje również ustawodawstwo m.in. w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, 

Hiszpanii, Irlandii, Estonii, Litwie, Wielkiej Brytanii, Republice Federalnej Niemiec, czy w Stanach Zjednoczo-

nych; .Federal Voting Assistance Program, htt;//,www..fvap.gov/index.html, dostęp; 12.03.2013. 
14

 M.Musiał –Karg, Elektroniczne referendum w Szwajcarii, Poznao 2012, s. 189. 
15

 J. Zbieranek, E – voting – szwajcarska lekcja dla  Polski, 21.o6.2012, Obserwator Konstytucyjny, 

http;//www.obserwatorkonstytucyjny.pl/debaty/e-voting-szwajcarska-lekcja-dla-polski, dostęp:12.12.2013. 
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bowiem różnorodnośd i wielorakośd Konfederacji, jednocześnie wyrażając szacunek dla różnych kul-

tur i narodowości funkcjonujących w tym paostwie.  

E-referendum pozwala szwajcarskiemu wyborcy oddad głos za pomocą Internetu, SMS – ów 

oraz przy wykorzystaniu kiosków informacyjnych (infomatów) i kart mikroprocesowych (służących 

identyfikacji wyborców w infomacie)16. We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach głosowa-

nie obejmuje następujące etapy. Wyborca uprawniony do głosowania otrzymuje odpowiedni do-

kument, na którym zamieszczone są podstawowe jego dane, wraz z numerem ID użytkownika oraz 

karty do głosowania, które wpisuje w treści SMS-a, maila, czy odpowiedniej aplikacji w kiosku in-

formacyjnym. Następnie wyborca wybiera jedną z dwóch odpowiedzi zamieszczonych pod pytaniem 

referendalnym. Następnie wpisuje kod PIN umieszczony na karcie do głosowania elektronicznego 

oraz znajdujące się pod „zdrapką” hasło. Kolejnym etapem e-referendum jest wysłanie za pomocą 

odpowiedniego przycisku wybranej odpowiedzi. Proces e-referendum kooczy informacja zwrotna, 

potwierdzająca oddanie głosu17. 

Pierwszoplanowym celem wprowadzenia na terytorium Szwajcarii innowacyjnej formy gło-

sowania tzw. e- głosowania, było dostarczenie szwajcarskim wyborcom dodatkowej platformy do 

głosowania nie tylko w referendach, ale również i wyborach, czy w przyszłości elektronicznego pod-

pisu przy okazji inicjatywy ludowej, czy przy zgłaszaniu kandydatów przed wyborami parlamentar-

nymi. Za najważniejszą grupę do której skierowany został ten innowacyjny projekt głosowania 

uznano ludzi młodych, korzystających z Internetu oraz wyborców, którzy z różnych przyczyn nie są 

zdolni uczestniczyd w tradycyjny sposób w głosowaniu. Istotną grupę docelową stanowili również 

obywatele Szwajcarii przebywający podczas przeprowadzonego głosowania poza granicami pao-

stwa18. 

Wśród głównych motywów wprowadzenia na terytorium Szwajcarii e – referendum wymie-

nia się: chęd nadążenia za zmianami związanymi z rozwojem oraz wprowadzaniem nowoczesnych 

technologii; ułatwienie wyborcom partycypacji w referendach oraz głosowaniach; możliwośd zwięk-

                                                           

16
 Podobne rozwiązania na poziomie lokalnym wprowadzono również w Wielkiej Brytanii, Portugalii, Austrii, 

Holandii, Bułgarii, Finlandii oraz we Włoszech; B. Czarniejewski, Królewska e-władza. UK online, „PCkurier” 

nr 13 z 2002 r., http.//www.pckurier.pl/archiwum/art0.asp?ID=5549, dostęp: 07.12.2013. 
17

 Broszura informacyjna nt. e-voting, Bundeskanzlei, Berno 2012, 12 – 13. 
18

 M. Musiał – Karg, op. cit., s. 173. 
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szenia frekwencji wyborczej oraz zredukowanie kosztów związanych z organizacją i przeprowadze-

niem referendum w tradycyjny sposób19. 

W opublikowanym w 2002 roku raporcie dotyczącym możliwości głosowania elektroniczne-

go – jego zagrożeo i szans, Rada Federalna zwróciła uwagę na następujące przyczyny zastosowania 

e-referendum: 

 dostosowanie procedur wyborczych doz mian zachodzących w społeczeostwie helwec-

kim; 

 dodanie innowacyjnej, atrakcyjnej dla wyborców formy uczestnictwa w referendum; 

 ułatwienie uczestnictwa w różnego rodzaju elekcjach paostwowych; 

 prawdopodobne zwiększenie poziomu frekwencji wyborczej w często przeprowadzanych 

referendach; 

 lepszą ochronę jednej z zasad demokracji szwajcarskiej – równości głosowania20 w sto-

sunku do naruszeo pojawiających się przy tradycyjnych formach partycypacji w referen-

dach21. 

Przepisy prawne dotyczące przeprowadzenia wyżej zaprezentowanych form referendum 

w Konfederacji Szwajcarii oprócz funkcji organizacyjnej spełniają również funkcję gwarancyjną. 

W związku z czym przewiduje się dla nich następujące środki prawne o charakterze kontrolnym: 

 odwołanie dotyczące naruszenia prawa do głosowania; 

 odwołanie dotyczące nieprawidłowości przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu głoso-

wania22. 

Odwołania kieruje się bezpośrednio do władz kantonu, w ciągu trzech dni  po opublikowaniu 

wyników w Dzienniku Ustaw kantonu23. Treśd odwołania powinna byd krótko umotywowana. Wła-

dze kantonu mają 10 dni na jej rozpatrzenie licząc od daty wpłynięcia odwołania. Jeśli zostaną 

stwierdzone nieprawidłowości zgodnie z treścią odwołania władze kantonu podejmują środki służą-

ce usunięciu zaistniałych błędów. Władzom kantonu w przypadku gdy wskazane w odwołaniu nie-

prawidłowości nie są w stanie wpłyną w sposób rażący na głosowanie mają prawo bez zapoznaniem 

                                                           

19
 D. Bochsler, Can the Internet. Increase. Publical Participation?  An Analysis of Remote Electronic Voting`s 

Effect on Turnout, Center for the study of Imperfections in Democracy, Central European University, Budapest 

DISC Working Paper Series, nr. WP 9, 2009r. 
20

 Jeden wyborca= jeden głos 
21

 Bericht über den Vote électronique Chancen Risiken und  Machbarkeit elektronischer Ausübung politischer 

Rechte vom.9. Januar 2002, Bundesblatt nr 4, 29. Januar 2002, s. 645 – 700. 
22

 Art. 77 Ustawy federalnej… 
23

 S. Grabowska, op. cit., s. 115 
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się ze sprawą odrzucid odwołanie.  Wszystkie decyzje władz kantonalnych w stosunku do odwołania 

są protokołowane i przekazywane Komisji Federalnej. Przeciwko decyzji władz kantonu w sprawie 

prawa do głosowania w referendum przysługuje odwołanie do Trybunału Federalnego do 30 dni od 

daty ogłoszenia decyzji24. Przeciwko decyzjom władz kantonalnych w sprawach dotyczących niepra-

widłowości przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu głosowania referendalnego służy odwołanie 

do Rady Związkowej w przeciągu 5 dni od daty ogłoszenia decyzji.  

Po przeprowadzeniu głosowania odpowiedzialni za biura wyborcze zobowiązani są do wy-

pełnienia protokołu poreferendalnego, w którym podają: 

 - pełna listę zarejestrowanych wyborców, wraz ze Szwajcarami przebywającymi za grani-

cą; 

 - dokładną liczbę głosujących; 

 - ilośd niewypełnionych podczas głosowania kary; 

 - liczbę nieważnych kart do głosowania (nie wypełnionych ręcznie, nie wyrażających jasno 

sprecyzowanej woli wyborców, zawierające uwagi mogące przynieśd ujmą honorowi lub 

są oznaczone różnymi znakami); 

 - liczbę głosujących opowiadających się za zaproponowanymi w treści referendum roz-

wiązaniami; 

 - liczbę wyborców opowiadających się przeciw zaproponowanym zmianom. 

Następnie tak sporządzony  protokół przekazywany jest do rządu kantonu, który oblicza da-

ne dla całego kantonu. Gotowy protokół następnie zostaje przesłany do Komisji Federalnej. Na 

wniosek Komisji kantony zobowiązane są również do przekazania jej kart do głosowania. Ostateczny 

wynik głosowania potwierdza Rada Związkowa. Dekret o zatwierdzeniu lub odrzuceniu podjętych 

podczas referendum decyzji publikowany jest w publicznym federalnym Dzienniku Ustaw. Zmiany 

dotyczące Konstytucji Konfederacji Szwajcarii wchodzą w życie z chwilą przyjęcia ich przez naród 

 i kantony, chyba że projekt przewiduje inne rozwiązania. Po zatwierdzeniu wyników referendum 

karty do głosowania zostają niszczone. 

Z instytucji referendum obligatoryjnego w latach 1948 – 1986 skorzystano 136 razy, przy 

czym w ponad 70% poparto proponowane zmiany, w pozostałych 30 % je odrzucono25. 

Największą liczbę referendum przeprowadzono w 1952 roku, kiedy to po instytucje referen-

dum sięgano, aż 7 razy. Do tej pory referendum odbyło się 577 razy (ostatnie 3 marca 2013 r.26). 
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 Art. 98a Ustawy federalnej… 

25
 S. Grabowska, op. cit., s.  114. 
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Zazwyczaj każdego roku obywają się 4 referenda (jedno w każdym kwartale), a ich daty są ustalone 

już do kooca 2032 roku. W 2014 roku zaplanowano  referendum na dni: 3 marca,  

9 czerwca, 22 września oraz 24 listopada27. 

Niezwykle ważnym wydarzeniem związanym z elektronicznym głosowaniem  

w Konfederacji Szwajcarii było przeprowadzone w 2010 roku pierwsze testowe e-referendum naj-

pierw w siedmiu, a następnie w dwunastu kantonach, które wdrożyły e – głosowanie28. 

Pierwsze kroki w celu wdrożenia projektu e-głosowania w referendach na terenie Szwajcarii 

poczyniono już w latach 1998 – 2002, by w 2003 roku mogło odbyd się pierwsze pilotażowe e-

głosowanie na szczeblu lokalnym. I tak w latach 2003 – 2004 sposobnośd głosowania za pomocą 

Internetu otrzymali, jako pierwsi mieszkaocy gmin kantonu Genewa. W latach 2005 – 2006 możli-

wośd e –głosowania dostali mieszkaocy kantonu Neuchätel i Zurich. Obecnie taką możliwośd mają 

mieszkaocy trzynastu kantonów szwajcarskich29 . 

Na szczególną uwagę zasługuje referendum przeprowadzone na terytorium Konfederacji 

Szwajcarii w dniu 29 listopada 2009 roku, podczas którego pod głosowanie poddano aż trzy sprawy: 

1. zakazu wznoszenia minaretów w szwajcarskich meczetach; 

2. zakazu eksportu broni i materiałów zbrojeniowych, z wyjątkiem systemów odminowujących 

oraz służących obronie cywilnej; 

3. przeznaczania wpływów z podatków od paliw lotniczych wyłącznie na potrzeby przemysłu 

lotniczego30. 

Z Inicjatywą zwołania referendum w sprawie zakazu budowy minaretów wystąpiła Szwajcar-

ska Partia Ludowa w 2007 roku. Podstawą do podjęcia owych działao było stwierdzenie, że minarety 

symbolizują ideologiczny sprzeciw wobec dotychczasowego szwajcarskiego porządku prawnego, pra-

                                                                                                                                                                                     

26
 Dotyczyło ono ograniczenia wynagrodzeo kadry menedżerskiej. Przeciwko opowiedziało się 67,9 proc. 

uczestników głosowania., Szwajcarzy poparli w referendum ograniczenia wynagrodzeo dla menadżerów, 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,13496779,Szwajcarzy_poparli_w_referendum_ograniczeni

e-wynagrodzen.html, dostęp:03.04.2013. 

Pensje prezesów pod referendum, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Szwajcaria-pensje-prezesow-pod-

referendum-2772610.html, dostęp:03.04.2013. 
27

Referendum – decyzją społeczeostwa,   http://www.szwajcaria.net/referendum.html, dostęp: 13.11.2009. 
28

 Jako pierwsi 26 września 2010 roku w e-referendum wzięli udział mieszkaocy następujących kantonów: Ge-

newa, Neuchätel, Zurych, Bazylea – Miasto, Fryburg,Sankt Gallen, Solura. Bericht… op.cit. 
29

 M. Musiał – Karg, op. cit., s. 180. 
30

 Volksabstimmung vom 29. November 2009,   

http://www.parlament.ch/d/wahlen-abstimmungen/volksabstimmungen/volksabstimmungen-

2009/abstimmung-2009-11-29/Seiten/default.aspx, dostęp: 12.11.2009. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Minaret
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mina_%28wojskowo%C5%9B%C4%87%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona_Cywilna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnictwo
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,13496779,Szwajcarzy_poparli_w_referendum_ograniczenie-wynagrodzen.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,13496779,Szwajcarzy_poparli_w_referendum_ograniczenie-wynagrodzen.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Szwajcaria-pensje-prezesow-pod-referendum-2772610.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Szwajcaria-pensje-prezesow-pod-referendum-2772610.html
http://www.szwajcaria.net/referendum.html
http://www.ch.ch/abstimmungen_und_wahlen/01253/01958/index.html?lang=en
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gnienie władzy, zmierzające do ustanowienia prawnego i społecznego porządku zasadniczo sprzecz-

nego z wolnościami zagwarantowanymi w konstytucji oraz postępującą islamizację kraju. W Szwajca-

rii żyje ok. 400 tys. muzułmanów, głównie Turków, Bośniaków i Albaoczyków31. Rok później, w 2008 

roku  na terenie Szwajcarii zwołano akcję „Stop minaretom”, w trakcie której Szwajcarska Partia Lu-

dowa zbierała podpisy pod inicjatywą przeprowadzenia referendum w danej kwestii. Podczas akcji 

zebrano ponad 113 tysięcy podpisów. Jednak rząd Szwajcarii oraz większośd partii politycznych opo-

wiedziały się przeciw organizacji referendum i nie poparły przedstawionych postulatów. Swoją decy-

zję argumentowały stwierdzeniem, że podjęcie tego typu referendum jest niebezpieczne dla polityki 

zagranicznej i stosunków Szwajcarii z innymi paostwami, zwłaszcza muzułmaoskimi. Parlament 

Szwajcarii orzekł, że propozycje ograniczają zagwarantowaną w konstytucji wolnośd religijną oraz 

naruszają Europejską Konwencję Praw Człowieka32. Przeciwni zakazowi budowy minaretów na teryto-

rium Szwajcarii politycy swoje stanowisko argumentowali głównie obawą o wizerunek Szwajcarii 

w świecie oraz pogorszeniem wzajemnych relacji z paostwami muzułmaoskimi. Wskazywali oni rów-

nież na możliwośd bojkotu szwajcarskich towarów oraz wycofywanie aktywów zgromadzonych 

w szwajcarskich bankach33. Przeciw inicjatywie wystąpiła również Szwajcarska Rada Religii, zrzeszają-

ca chrześcijaoskich, żydowskich i muzułmaoskich przywódców religijnych, twierdząc, że utrudnia ona 

dialog międzyreligijny, a obowiązujące przepisy budowlane wystarczająco regulują kwestię wznosze-

nia minaretów34. W sondażach z września i października 2009 za zakazem opowiadało się ok. 34-35%, 

a przeciw ok. 51-53%% respondentów35. 

Podczas kampanii poprzedzającej referendum Szwajcarka Partia Ludowa rozpowszechniała 

plakaty nakłaniające do głosowania za zakazem budowy minaretów, ukazujące flagę szwajcarską 
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 Swiss move to ban minarets as 'symbols of Islamic power', The Independent, 14 sierpnia 2009 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/swiss-move-to-ban-minarets-as-symbols-of-islamic-

power-1771879.html, dostęp:12.11 2009. 
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 One sentence that splits opinion , http://www.swissinfo.ch/eng/one-sentence-that-splits-opinion/9774, 

dostęp: 12.11.2009.  

SWITZERLAND 29 Nov 2009 Referendum to decide on minaret ban, 
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z wyrastającymi z niej czarnymi minaretami przed którymi umieszczono kobietę w burce. Lokalne 

władze Bazylei, Lozanny, Fryburga i Yverdon zakazały ich rozwieszania, a władze Zurychu, Lucerny, 

Genewy i Sankt Gallen potępiły ich treśd, zarzucając im szerzenie rasizmu. Na uwagę zasługuje rów-

nież fakt, że od momentu rozpoczęcia kampanii „Stop minaretom” do przeprowadzenia referendum  

w Szwajcarii wzniesiono cztery meczety z minaretami, zwiększając ich liczbę do 15036. 

Podczas referendum przeprowadzonego dnia 29 listopada 2009 roku, wbrew wcześniejszym 

sondażom, za wprowadzeniem zakazu budowy minaretów opowiedziało się 57,5% głosujących. 

Przeciwko głosowały jedynie 4 z 26 kantonów. Frekwencja wyborcza wyniosła 53,4%37. 

Po ogłoszeniu wyników referendum rząd Szwajcarii pomimo własnego sprzeciwu przeciw za-

kazowi, ogłosił, że uszanuje wolę Szwajcarów i od tej pory budowa minaretów będzie zakazana. De-

cyzje ta oznacza koniecznośd wprowadzenia poprawek do art. 72 Konstytucji Konfederacji Szwajcarii 

z 1999 roku. Eveline Widmer-Schlumpf ówczesny minister sprawiedliwości zapewniła jednocześnie 

ludnośd muzułmaoską, że podjęta w referendum decyzja obywateli nie stanowi odrzucenia muzuł-

maoskiej społeczności, jej religii, czy kultury38. Jednak funkcjonujące na terytorium Szwajcarii organi-

zacje islamskie skrytykowały przeprowadzenie referendum i wyraziły zaskoczenie i niezadowolenie 

jego wynikiem. Tamir Hadjipolu przewodniczący Stowarzyszenia Organizacji Muzułmaoskich w Zury-

chu, stwierdził, iż  przeprowadzona na terenie Szwajcarii kampania referendalna znacząco przyczyniła 

się do wzrostu islamofobii w kraju i wzmożenia ataków na meczety szwajcarskie. Podobne zdanie 

wyraził przewodniczący Koordynacji Organizacji Muzułmaoskich w Szwajcarii Farhad Afshar, który 

przyznał, że najbardziej bolesna dla muzułmaoskiej ludności zamieszkałej w Szwajcarii jest symbolicz-

na wymowa wyniku głosowania, oznaczająca, że nie mogą oni czud się akceptowani jako społecznośd 

religijna Szwajcarii. Również swoje zdanie w sprawie wyniku referendum przedstawił Elham Manea - 

współzałożyciel Organizacji na rzecz Postępowego Islamu, który  stwierdził, że wynik referendum 

oznacza dla muzułmanów, że nie są oni uważani za pełnoprawnych obywateli społeczeostwa Szwaj-

carskiego39. Ogłoszenie wyników referendum wywołało szereg  protestów wśród mieszkaoców Berna 
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i Zurychu, gdzie na głównych placach obu miast mieszkaocy wznieśli papierowe meczety, wykrzykując 

hasła Wstyd teraz byd Szwajcarem, Wolnośd dla religii i Nieba nad Szwajcarią wystarczy dla wszyst-

kich40. 

Wynik referendum szwajcarskiego wywołał również wiele kontrowersji w świecie międzyna-

rodowym. Organizacja Amnesty International stwierdziła, że wynik głosowania stanowi naruszenie 

wolności religijnej i może byd unieważniony przez szwajcarski Sąd Najwyższy lub Europejski Trybunał 

Praw Człowieka. Stolica Apostolska poparła oświadczenie Konferencji Biskupów Szwajcarskich kryty-

kujące referendum za potęgowanie problemów współistnienia różnych religii i kultur. Referendum 

wywołało również szereg reakcji wśród europejskich polityków. Minister spraw zagranicznych Francji 

Bernard Kouchner wyraził zaskoczenie decyzją Szwajcarów, nazywając ją przejawem nietolerancji 

i wezwał do jej rychłego uchylenia. Natomiast skrajnie prawicowi politycy w Belgii, Holandii, Francji 

i Włoszech poparli wprowadzenie zakazu i wezwali władze swoich paostw do rozważenia wprowa-

dzenia podobnych rozwiązao41. 

Podczas referendum z dnia 29 listopada 2009 roku podjęto również decyzje w pozostałych 

dwóch kwestiach: zakazu eksportu broni i materiałów zbrojeniowych, z wyjątkiem systemów odmi-

nowujących oraz służących obronie cywilnej oraz przeznaczania wpływów z podatków od paliw lotni-

czych wyłącznie na potrzeby przemysłu lotniczego. Nie wywołały one jednak tak wielu kontrowersji, 

jak kwestia zakazu budowy minaretów w Szwajcarii.  

Referendum w sprawie zakazu eksportu broni i materiałów zbrojeniowych, z wyjątkiem sys-

temów odminowujących oraz służących obronie cywilnej, zostało zorganizowane z inicjatywy lewi-

cowych partii politycznych i organizacji pozarządowych, które opowiedziały się za wprowadzeniem 

zakazu z powodów moralnych i względów niehumanitarnego użycia broo. Rząd Szwajcarii wyraził 

swój sprzeciw wobec zakazowi argumentując swoje stanowisko stwierdzeniem, że zakaz może do-

prowadzid do: likwidacji 5,1 tys. miejsc pracy, upadku przemysłu zbrojeniowego oraz zwiększyd za-

leżnośd kraju od podmiotów zagranicznych w sytuacjach kryzysowych42. Według oficjalnych wyników 
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referendum 68,2% wyborców opowiedziało się przeciw wprowadzeniu zakazu eksportu broni; 31,8% 

głosowało za zakazem. Frekwencja wyborcza wniosła 52,7%43. 

Inicjatywę zorganizowania referendum w kwestii podatków od paliw lotniczych podjęły 

szwajcarskie prawicowe i centroprawicowe partie polityczne, które zasugerowały by uzyskane w ten 

sposób dochody przeznaczyd wyłącznie na potrzeby przemysłu lotniczego, a nie przemysł drogowy 

i transport. Jednocześnie zasugerowano, że przesunięcie uzyskanych środków na owe działania ma 

służyd poprawie bezpieczeostwa, konkurencyjności i modernizacji lotnisk, przyczyniając się do 

wsparcia regionalnego wzrostu gospodarczego. Projekt poparło 65% głosujących, 35% było przeciw-

nego zdania. Frekwencja wyborcza wyniosła 49,5%44. 

Ostatnie referendum w Szwajcarii zostało przeprowadzone  dnia 3 marca 2013 roku. Pod re-

ferendum poddano projekt ustawy, noszący nazwę od nazwany jego autora Inicjatywą Mindera, do-

tyczący ograniczenia pensji prezesów firm. W zaprezentowanym projekcie Minder skupił się na 3 

zasadniczych sprawach, a mianowicie: przesadnych wynagrodzeniach zarządów, uprawnieniu ban-

ków do głosowania przez swojego przedstawiciela używając akcji posiadanych przez inne osoby oraz 

niezdolnośd beneficjentów polis ubezpieczeniowych i emerytalnych (właścicieli zdeponowanych akcji) 

do dysponowania nimi podczas głosowao. Ponadto przewidywał on, że wynagrodzenia dla członków 

zarządów i rad nadzorczych firm byłyby zatwierdzane przez walne zgromadzenia akcjonariuszy, 

a kadencja członków rad nadzorczych trwałaby tylko rok. Za naruszenie przepisów ustawy groziłyby 

trzy lata więzienia i kara pieniężna w wysokości sześciu rocznych pensji. Aby przeprowadzid zapropo-

nowane w projekcie ustawy rozwiązania inicjatorzy referendum zaproponowali następujące zmian w 

Konstytucji Federalnej z dnia 18 kwietnia 1999 r., a mianowicie: artykułu 93 paragraf 3, artykułu 95 

paragraf 3 oraz artykuł 197 punkt 8. Przeciw ustawie wypowiedział się szwajcarski rząd oraz  parla-

ment45. 

Referendum w sprawie Inicjatywy Minder`a zostało przyjęte we wszystkich kantonach z wy-

nikiem ogólnokrajowym 67,9 %. To w historii trzeci najwyższy wynik inicjatyw społecznych podda-
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nych pod ocenę społeczną w referendum. Wynik powyżej 70 % głosów za uzyskano w następujących 

kantonach: Jura - 77.1 %, Szafuza - 75.9 %, Neuchâtel - 71.9 %, Ticino - 70.7 %, Turgowia - 70.5 %, 

Berno - 70.3 %, Fryburg - 70.3 % i Zurych - 70.2 %. Najmniej głosów poparcia uzyskała inicjatywa 

w: Obwalden, Nidwalden, Zug oraz Appenzell AR i Garus46. 

Zazwyczaj Szwajcaria kojarzy nam się z górami, czekoladą, zegarkami, czy bankami, a nie z do-

skonale rozwiniętymi formami demokracji bezpośredniej. W samej Szwajcarii aż 70% obywateli jako 

powód do dumy podaje system polityczny kraju, gwarantujący dostęp do władzy każdemu Szwajca-

rowi. Szwajcaria to wielokulturowy, wielojęzyczny, pozbawiony bogactw naturalnych i urodzajnej 

ziemi kraj, który dla rozwiązywania swoich spraw publicznych stosuje instytucję  referendum. Każde-

go roku odbywa się w tym kraju od trzech do siedmiu ogólnokrajowych referendów, przy czym cztery 

z nich są z góry zaplanowane na każdy kwartał roku. Dzięki referendom obywatele Szwajcarii czynnie 

mogą uczestniczyd w sprawowaniu władzy i współdecydowaniu o podstawowych kwestiach dotyczą-

cych funkcjonowania paostwa. Według szacunków w Szwajcarii przeprowadza się więcej referendów 

niż we wszystkich pozostałych paostwach świata łącznie. Praktycznie każda ustawa federalna i lokal-

na może zostad w Szwajcarii poddana pod referendum. Instytucja referendum to sedno szwajcarskiej 

demokracji, w którym każdy kto zbierze wystarczającą liczbę podpisów, ma prawo zainicjowad głoso-

wanie nad własnym projektem. Zaleta owej instytucji jest całkowita odporności na demagogię. Każdy 

może wypowiedzied się według własnego uznania i niezależnie od stanowiska partii politycznej, 

z którą sympatyzuje. Należy tu również zauważyd, że obywatele szwajcarscy - oprócz tradycyjnego 

uczestnictwa w referendum, czy głosowania korespondencyjnego otrzymali innowacyjną możliwośd 

elektronicznego głosowania – e-votingu. Pozwala to na stwierdzenie, iż Szwajcarzy w pełni wykorzy-

stują możliwości jakie daje demokracja bezpośrednia. Wprowadzenie bowiem innowacyjnej formy 

głosowania poprzez. e-referendum wiąże się  z większym obszarem różnych form partycypacji oby-

wateli w procedurach bezpośredniego sprawowania władzy oraz ułatwia wyborcom udział w podej-

mowaniu tak ważnych dla mieszkaoców Konfederacji decyzji. Doświadczenia szwajcarskie w zakresie 

wdrożenia i wykorzystywania e-głosowania, będą stanowiły cenny wkład dla innych paostw pragną-

cych wprowadzid podobne rozwiązania na swoim terytorium. Praktyka szwajcarska zakresie e-

referendum, bowiem może stworzyd podstawę dla określenia kierunków działania oraz rozwoju de-

mokracji elektronicznej w innych demokratycznych paostwach świata.  
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DOROTA JEGOROW


  
KAPITAŁ  LUDZKI  JAKO  DETERMINANTA  ROZWOJU  NOWYCH  

STRUKTUR  ORGANIZACYJNYCH  NA  PRZYKŁADZIE  STRUKTUR  

SIECIOWYCH 

STR ES ZCZENI E  

Postęp cywilizacyjny zdominowany rozwojem technologii informatycznych, a za nimi techno-

logii informacyjnych przełożył się na zmiany strukturalne w gospodarce. Ogół nowych uwarunkowao 

pracy przełożył się z kolei na izolację jednostek, które w mniejszym lub większym stopniu radzą sobie 

z pracą opartą na procesach, realizacją złożonych projektów, a w koocu współpracą poziomą z innymi 

organizacjami z branży. Stymulowanie właściwych postaw pracowniczych, a jednocześnie tworzenie 

sprzyjających warunków do rozwoju jednostki jest wyzwaniem dla współczesnych kadr zarządzają-

cych. Tradycyjne metody zarządzania ograniczone do wnętrza organizacji nie sprawdzają się w struk-

turach sieciowych. Reorientacja zawodowa w zakresie konieczności wychodzenia poza organizację 

w ramach współpracy poziomej jest niezbędna nie tylko dla rozwoju, ale nawet dla przetrwania. 

Struktury sieciowe oparte nawet na najbardziej zaawansowanych rozwiązaniach, w tym technolo-

gicznych bez odpowiednich zasobów ludzkich będą bezwartościowe, a w związku z tym bezproduk-

tywne. Olbrzymia wartośd kapitału ludzkiego sama w sobie będzie pozbawiona wartości o ile nie zo-

staną stworzone sprzyjające warunki dla samorealizacji zawodowej. Wartośd kapitału społecznego, 

czyli kapitału wzajemnego zaufania przekładającego się na ocenę stopnia przyjazności paostwa będą-

cego pochodną kapitału ludzkiego, czyli jego koegzystencji z gospodarką systematycznie obniża się. 

Priorytetem rozwojowym dojrzałych gospodarek winno byd dziś tworzenie sprzyjających warunków 

dla zrównoważonego rozwoju jednostek nastawionych na pracę na rzecz organizacji i organizacji 

między sobą. 

SUMMARY  

HUMAN CAPITAL AS DEVELOPMENT AS A DETERMINANT NEW ORGANIZATIONAL STRUC-

TURES ON THE EXAMPLE OF NETWORK  

The progress of civilization dominated the development of information technology, followed 

by information technology led to a structural change in the economy. Generally, new conditions of 

work resulted in the isolation of units,  which more or less deal with a work based on the processes, 

of the implementation of complex projects, and finally, the horizontal cooperation with other organi-

zations in the industry. Stimulating appropriate attitudes of employees, while creating favorable con-

ditions for the development of the individual is a challenge for today's managers. Traditional me-

thods of managing limited to the inside of the organization can’t be successful in network structures. 
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Vocational reorientation in the range to go beyond the organization of horizontal cooperation is es-

sential not only for development, but even for survival. Frameworks based on even the most ad-

vanced solutions, including technology without adequate human resources will be worthless, and 

therefore unproductive. The huge value of human capital same in itself will be devoid of value if they 

are not created favorable conditions for self-realization. The value of social capital, ie equity mutual 

trust translates into an assessment of the friendliness of the state which is a derivative of human 

capital, ie, its coexistence with the economy - steadily decreases. Today development priority of ma-

ture economies should be, creating favorable conditions for the sustainable development of individ-

uals focused on work for the organization and the organization among themselves. 

NOW E RO ZWI ĄZANIA O RGA NI ZACY JN E W  OBS ZAR ZE  FUN KCJI  P ER SON ALN EJ  

Współczesne problemy globalne, w tym nasilające się konflikty militarne mają bardzo różno-

rodne źródła. Odwieczne pragnienia posiadania władzy i wartości materialnych zawsze determinowa-

ły rozwiązania prowadzące do sukcesów społecznych i ekonomicznych, a równocześnie do spektaku-

larnych porażek. Cenny indywidualizm w świecie korporacji jest nadal bardzo wartościowy, jednak 

w modelach biznesowych współcześnie nie zawsze sprawdza się. Oczywiście chodzi w tym przypadku 

o rozwiązanie oparte na hermetycznych podmiotach zorientowanych wyłącznie na klienta. Z punktu 

widzenia produkto- lub usługobiorcy sytuacja wymarzona, jednak w realiach gospodarowania nie 

gwarantująca trwałej stabilizacji rynkowej. Kapitał ludzki tworzący współczesne organizacje funkcjo-

nuje w zupełnie odmiennych warunkach, niż to miało miejsce kilkanaście, a nawet kilka lat temu. 

Podłożem tych radykalnych zmian jest w głównej mierze rozwój systemów informatycznych, a za nimi 

technologii informacyjnych. Wynika również z ogółu zmian cywilizacyjnych, nowych trendów zarów-

no tych społecznych, jak i gospodarczych. Ludzkie oczekiwania w wymiarze społecznym i zawodowym 

są istotnie odmienne od tych reprezentowanych pod koniec XX. wieku. Ogół tych wszystkich uwarun-

kowao ma przełożenie na sprawnośd funkcjonalną pracowników zarówno w wymiarze pozytywnym, 

jak i negatywnym. Polski rynek pracy, podobnie jak wiele innych rynków – zwłaszcza tych europej-

skich, paradoksalnie charakteryzuje się z jednej strony wysokim bezrobociem, a z drugiej strony bra-

kiem pracowników w sektorze prywatnym głównie na stanowiskach specjalistycznych wymagających 

konkretnych umiejętności i kreatywności. Dobór i rozwój kadr nawet w małych przedsiębiorstwach 

jest coraz trudniejszy. Nowe warunki prowadzenia biznesu spowodowały, że we współczesnych orga-

nizacjach nowego znacznie nabiera pojęcie funkcji personalnej określanej zwykle jako ogół spraw 

i działao związanych z funkcjonowaniem ludzi w organizacji1. Funkcja personalna jest złożona. Obej-

muje m.in.: politykę personalną, strategię personalną, zestaw zadao realizowanych w ramach zarzą-

dzania zasobami ludzkimi, problematykę partycypacji pracowniczej, kształtowanie kultury organiza-

cyjnej sprzyjającej współdziałaniu i współpracy, nie tylko wewnątrz organizacji, ale również 

z podmiotami zewnętrznymi, działania na rzecz integracji społecznej i skutecznej komunikacji we-

wnętrznej w przedsiębiorstwach tworzących grupę, jak również w sieci współpracujących podmio-

tów, odpowiednie kształtowanie rodzaju i liczby miejsc pracy, poprawę warunków pracy, kierowanie 
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konfliktami, kształtowanie postaw etycznych, dobór stylów kierowania i inne zadania w sferze tzw. 

zachowao organizacyjnych2. 

Problemy organizacyjne licznych podmiotów gospodarczych dostarczają wielu wątpliwości 

w obszarze funkcji personalnej, a zwłaszcza, czy przetrwa w organizacji, czy też zostanie przejęta 

przez zewnętrznych dostawców tego typu usług. Ma to bezpośredni związek z koniecznością wycho-

dzenia poza granice organizacji, nie tylko w kierunku kontrahentów, ale przede wszystkim w kierunku 

kooperantów. Wyraźnie dzisiaj widad, że sprawowanie funkcji personalnej w tradycyjny sposób za-

zwyczaj nie przyczynia się do sukcesu organizacji, a w konsekwencji musi zostad poddana rekonstruk-

cji, o ile funkcja ta ma przetrwad w przedsiębiorstwach nowej gospodarki3. Tradycyjny model reali-

zowania funkcji personalnej odbiega od szybko zmieniających się warunków prowadzenia walki kon-

kurencyjnej na rynku4. Zmiany w wymiarze funkcjonalnym zarządzania zasobami ludzkimi ukierunko-

wane są na ograniczanie czynności administracyjnych, będących głównym źródłem kosztów na rzecz 

działao mających większą wartośd dla przedsiębiorstwa, a ukierunkowanych na rozwój zasobów ludz-

kich. Działaniami takimi są m.in. zarządzanie zmianą, dobór i rozwój kadr, usprawnianie systemów 

motywacyjnych oraz procesów komunikowania się w firmie. Dochodzi w tym przypadku do zastępo-

wania tradycyjnego modelu funkcji personalnej podejściem procesowym uznawanym za zdecydowa-

nie bardziej efektywny5. Podejście to w wymiarze praktycznym ma jednak zupełnie inne przełożenie 

na prywatną sferę przedsiębiorczości, a inne na sferę publiczną, gdzie nacisk na rozwój organizacji 

poprzez rozwój kadr pozostaje bardzo często w wyraźnym dysonansie z profesjonalizacją reprezen-

towanej organizacji. Ma to m.in. swoje odzwierciedlenie w coraz częstszej dezaprobacie przedstawi-

cieli przedsiębiorców wobec działao administracji publicznej, która zamiast wspierad rozwój przed-

siębiorczości bardzo często świadomie nie hamuje, a czasami nawet niszczy bardzo cenne inicjatywy. 

Nowe rozwiązania organizacyjne w zakresie funkcji personalnej nie mogą ograniczad się do 

wnętrza organizacji, muszą uwzględniad jej całe otoczenie zewnętrzne, wraz ze strukturą ogółu połą-

czeo sieciowych. Niezależnie od tego, czy funkcja personalna przetrwa w organizacji, czy też zostanie 

przejęta przez zewnętrznych dostawców tych usług powinna zostad zorientowana na budowanie 

trwałych struktur rozwojowych osadzonych w określonej strategii w której nadrzędnym elementem 

jest perspektywa współpracy z podmiotami z otoczenia zewnętrznego przy zachowaniu wysokich 

standardów organizacji wewnętrznej. Pożądanym w tym przypadku rozwiązaniem są struktury sie-

ciowe, które coraz częściej stosowana są w praktyce, a jednocześnie traktowane są jako rozwiązanie 

przyszłościowe. Decyduje o tym radykalizm założeo, który wyraża się w próbie całkowitego odejścia 

od zasady hierarchii, na której były oparte struktury tradycyjne6. Struktury sieciowe różnią się od 

struktur tradycyjnych zarówno przedmiotem, jak i sposobem pojmowania specjalizacji. Na rzecz po-

dejścia procesowego następuje zanik specyfikacji funkcjonalnej, która w tradycyjnych strukturach 

                                                           

2
 Cz. Zając, V. Kownacka (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, Polskie Wydawnic-

two Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 45. 
3
 A. Pocztowski, Z. Wiśniewski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi …, op. cit., s. 57. 

4
 M. Gołembski, Centra usług w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa *w:+ A. Stabryła,. K. Woźniak 

(red.), Determinanty potencjału rozwojowego organizacji, Mfiles.pl, Kraków 2012, s. 256. 
5
 A. Pocztowski, Z. Wiśniewski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi …, op. cit., s. 62. 

6
 Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 69. 
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znajdowała wyraz w tworzeniu zwyczajowych pionów i komórek, takich jak m.in.: planowanie, mar-

keting, produkcja itp., skutecznie izolujących od siebie zgrupowanych w tych jednostkach specjali-

stów. W strukturze sieciowej specjalizacja nabiera charakteru przedmiotowego, ukierunkowanego na 

realizacje określonego projektu7. Akcesja Polski do Unii Europejskiej (UE) wymusiła zmianę organizacji 

wielu podmiotów, co bezpośrednio związane było z realizacją projektów współfinansowanych z fun-

duszy europejskich. Był to radykalny zwrot od tradycyjnego sposobu gospodarowania na rzecz tzw. 

„grantingu”. Na polskim rynku realizacja projektu wcale nie kojarzy się z realizacją określonej inicja-

tywy, a przede wszystkim pozyskiwaniem środków i stawianiem się w roli pośrednika pomiędzy insty-

tucją finansującą a rynkiem. Nie można w tym momencie mówid o racjonalnym gospodarowaniu, czy 

dojrzałości biznesowej. Bilans zysków i strat inicjatyw realizowanych w ramach projektów współfi-

nansowanych z funduszy europejskich może już wkrótce obnażyd zaskakująco niską wartośd spo-

łeczną i ekonomiczną połączoną z brakiem trwałości, która przeminie wraz z koocem okresu dotowa-

nia. Niezależnie od tej negatywnej oceny nastawienie na realizację określonych projektów jest wyso-

ce pożądane. Istotą struktury sieciowej jest kwestionowanie klasycznych zasad hierarchii i jedności 

rozkazodawstwa na rzecz poziomego przepływu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi 

przy jednoczesnej koordynacji usytuowanej poza relacjami hierarchicznymi8. 

Zmiany, które dokonują się w otoczeniu przedsiębiorstw, wpływają bezpośrednio na ich funk-

cjonowanie i wiążą się z koniecznością redefiniowania strategii zarządzania, a co za tym idzie – stra-

tegii personalnej9, a zatem i funkcji personalnej. Budowanie optymalnych struktur organizacyjnych 

w praktyce jest bardzo trudne. Adaptacja społeczna jest bowiem wyrafinowaną sztuką podporząd-

kowania się kulturze grupy przy równoczesnym wnoszeniu do niej unikalnego, indywidualnego wkła-

du. Bez upowszechniania tej umiejętności wśród zasobów ludzkich organizacji nie można oczekiwad 

pozytywnych skutków funkcjonowania struktur sieciowych10. 

Faktem jest, że podział zadao i ich organizacja zależą głównie od organów sprawujących nad-

zór właścicielski w organizacji. Często odbywa się to bez profesjonalnego wsparcia i ukierunkowane 

jest zazwyczaj na sprawy bieżące, a nie na cele wpisane w strategiczne funkcjonowanie organizacji11. 

W większości problem ten nie dotyka dużych firm, a jest domeną mniejszych podmiotów. Biorąc pod 

uwagę strukturę światowych gospodarek, a w szczególności gospodarki polskiej, problem okazuje byd 

się problemem większości podmiotów funkcjonujących na rynku, na którym dominują mikro, małe 

i średnie przedsiębiorstwa. 

Przyśpieszenie rozwoju gospodarczego w Polce może okazad się bardzo trudne ponieważ 

paostwo polskie nie wypełnia dobrze swoich zadao jako twórcy i strażnika dobrego ładu gospo-

darczego. Utrudnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej generują 

                                                           

7
 Ibidem, s. 71. 

8
 A. Pocztowski, Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi *w:+ H. Król, A. Ludwiczyoski (red.), Zarządzanie 

zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006, s. 511. 
9
 M. Tyraoska, Strategie personalne we współczesnych przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Małopolskiej 

Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie NR 2(13)/2009, T 2, s. 360. 
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 Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji …, op. cit., s. 167. 
11

 A. Pocztowski, Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi …, op. cit., s. 514. 
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olbrzymie koszty ponoszone przez uczestników życia gospodarczego, które z ekonomicznego punktu 

widzenia stanowią tzw. straty puste. Tworzenie jakże potrzebnych dziś nowych miejsc pracy w sferze 

prywatnej jest w istniejących warunkach bardzo trudne12. 

KAPI TAŁ  LUDZKI  JAKO  D ET ER MIN AN TA R OZWO JU  

Żaden rozwój bez udziału człowieka nie jest możliwy. Człowiek pełni nadrzędną rolę nad 

wszelkimi procesami gospodarczymi. Pomimo znaczącego postępu technologicznego, porównywal-

nego z niepojętym jeszcze kilka dekad temu skokiem cywilizacyjnym, przejawiającego się m.in. coraz 

powszechniejszym zastępowaniem pracy ludzkiej pracą maszyn nadal obecnośd człowieka jest klu-

czowa dla powodzenia znacznej większości inicjatyw społecznych i gospodarczych. Decyzje ludzkie 

w zbiurokratyzowanej przestrzeni nabierają współcześnie jednak innego charakteru niż to miało miej-

sce w gospodarce industrialnej. Ludzie, a w konsekwencji ich decyzje mogą zarówno istotnie dynami-

zowad rozwój, jak i również skutecznie go hamowad13. 

W preferowanym dziś modelu kapitału ludzkiego pojawia się postrzeganie zasobów ludzkich 

jako potencjalnego źródła zdobywania przewagi konkurencyjnej przez organizacje. Wg propagowanej 

współcześnie teorii, to zasoby ludzkie, dysponując różnorodnymi i unikalnymi kwalifikacjami, są zdol-

ne do tworzenia i wdrażania innowacji w zakresie produktów i usług oraz rozwiązao technicznych, 

organizacyjnych, ekonomicznych14. Teoria jednak wydaje się znacząco odbiegad od praktyki gospo-

darczej. Nie wskazuje to jednak na występowanie wad teoretycznych koncepcji kapitału ludzkiego, 

a obecnośd problemów systemowych i społecznych współczesnego świata. Niechlubnym przykładem 

jest w tym przypadku niewątpliwie Polska, w której budowanie kapitału ludzkiego jest bardzo trudne. 

Wynika to w dużej mierze z zachwiania właściwych relacji pomiędzy prywatną sferą gospodarowania, 

a sektorem publicznym rozrastającym się do niebotycznych rozmiarów i drenujących fundusze pu-

bliczne. Właściwa ocena wartości kapitału ludzkiego zatraca się w systemie zależności i układów. 

Przedsiębiorcy obłożeni wysokimi daninami publicznymi w zetknięciu z wybitnymi jednostkami nie są 

w stanie ich godziwie wynagradzad. Systematycznie następuje deprecjacja wybitnego kapitału ludz-

kiego. Na nic teorie w systemie w którym wybitne jednostki chcąc skomercjalizowad swoją wiedzę 

natrafiają na szereg barier w postaci zarówno finansowej, jak również formalno-administracyjnej. 

Nieprzyjazne przepisy powodują, że poziom ryzyka oraz koszty wejściowe aktywności gospodarczej są 

niewspółmierne z potencjalnymi korzyściami. Tracą na tym zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, 

a w stworzonym układzie odniesienia sfera publiczna jawi się coraz częściej jako jedyna wymarzona 

płaszczyzna aktywności zawodowej charakteryzującej się stabilnością i godziwym wynagrodzeniem.  
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 A. Moszyoska, Ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce – krytyczna ana-

liza regulacji z lat 2008-2012 [w:] Oeconomia Copernicana 2013 Nr 1, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Od-

dział w Toruniu, Toruo 2013, s. 103. 
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 B. Będzik, Kapitał społeczny jako ważny czynnik rozwoju obszarów wiejskich *w:+ L. Pałasz, G. Spychalski, 

M. Malicki (red.), Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich, Studia i Prace Wydziału Nauk Eko-

nomicznych i Zarządzania Nr 8, Uniwersytet Szczecioski, Szczecin 2008, s. 45 [za:] T. Kaźmierczak, Kapitał spo-

łeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny – przegląd podejśd *w:+ T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał spo-

łeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 49. 
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 M. Tyraoska, Strategie personalne we współczesnych przedsiębiorstwach…, op. cit., s. 361. 
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Promowany współcześnie model kapitału ludzkiego uznaje zasoby ludzkie za kluczowe, 

a jednocześnie współodpowiedzialne za sukces organizacji na rynku oraz jej funkcjonowanie i rozwój 

w przyszłości. Organizacja perspektywiczna w kontekście funkcjonowania, to organizacja w której 

pracownik inwestuje swój czas, energię, intelekt i umiejętności w rozwój organizacji. W ten sposób 

pracownicy wnoszą swój wkład w pomnażanie dochodów reprezentowanego podmiotu. Promowana 

aktualnie teoria głosi, że przewagę konkurencyjną na rynku mogą osiągnąd tylko te organizacje, które 

potrafią pozyskad, zatrzymad oraz we właściwy sposób zaangażowad najlepszych pracowników 

w realizację własnych celów15. Podstawowym warunkiem sukcesu organizacji jest wymuszenie na 

wolnej, swobodnej i myślącej istocie ludzkiej dostosowania się do standardów i reguł. To z kolei może 

dławid cudowne talenty, ludzką wyobraźnię i inicjatywę16. Fundamentalny problem pojawia się 

w sytuacji w której należy zdefiniowad kwantyfikowalne atrybuty tych najlepszych pracowników. Co 

tak naprawdę przesądza o tym, czy kandydat o określonych kwalifikacjach, umiejętnościach i predys-

pozycjach osobowościowych będzie najlepszy? Jak uwolnid cenny potencjał zgromadzony w jednost-

ce? Jak sprawid, by jednostka podjęła współpracę z zespołem? Jak nie zdławid kreatywności jednostki 

w skrajnych przypadkach prowadząc do wypalenia zawodowego? Te i szereg innych pytao w zderze-

niu z indywidualną jednostką nabierają bardzo często charakteru retorycznego jednak wyłącznie 

w wymiarze teoretycznym. 

Nauka dostarcza wielu wzorców jak postępowad by zwiększad swoją efektywnośd operacyjną 

zarówno po stronie zależnej procesu zarządzania jak i implikatora tego postępowania. Nauka i prak-

tyka gospodarcza nadal pozostają jednak w wyraźnym dysonansie operacyjnym. Eskalacja polskiego 

życia społecznego i gospodarczego na nurt polityczny jest tego ewidentnym wyrazem. Prymat nie 

przynależności społeczno-zawodowej, a przynależności politycznej jest oznaką niedojrzałości polskiej 

demokracji, która „zachłyśnięta” dobrobytem tzw. „zachodu” nie buduje trwałych fundamentów dla 

realnego strategicznego rozwoju gospodarczego i społecznego. Oczywiście efektywnośd operacyjna ≠ 

efektywnośd strategiczna, a brak efektywnych metod pomiaru wynika wprost z krótkowzroczności 

w zarządzaniu17. Pewnym remedium na zidentyfikowane problemy są organizacje sieciowe zoriento-

wane na dobrowolne tworzenie sieci współpracy różnych podmiotów w celu realizacji określonych 

zamiarów strategicznych18. Ale i w tej koncepcji organizacyjnej nie można marginalizowad funkcji 

personalnej. 

Istotnośd wartości i unikalności kapitału ludzkiego jest olbrzymia. Posiadanie tego kapitału 

umożliwia realizację strategii poprawiających organizacyjną wydajnośd i ekonomiczną efektywnośd 

oraz wykorzystanie rynkowych okazji i niwelowanie potencjalnych zagrożeo. W tym ujęciu wartośd 

kapitału ludzkiego wyraża jego przydatnośd do osiągania przewagi konkurencyjnej19. Kapitał ludzki 
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 Ibidem, s. 361. 
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 Ibidem, s. 24. 
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 Ibidem, s. 210, 54. 
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 E. Masłyk-Musiał, A. Rakowska, E. Krajewska-Bioczyk, Zarządzanie dla inżynierów, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 148. 
19

 D. K. Zuzek, Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich *w:+ L. Pałasz, G. Spychalski, M. Malicki 

(red.), Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych 

i Zarządzania Nr 8, Uniwersytet Szczecioski, Szczecin 2008, s. 556. 
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chod ma zatem bezsprzecznie fundamentalne znaczenie dla procesów modernizacyjnych, to wykorzy-

stany w wymiarze destrukcyjnym może skutecznie hamowad działania rozwojowe. Z charakterystycz-

nych dla wielu krajów na różnym poziomie rozwoju ekonomicznego braku dostosowao w obszarze 

(paradoksów) kapitału ludzkiego do konkurencji nowego typu i związanego z nią nacisku na innowa-

cyjnośd, wyzwania społeczeostwa informacyjnego oraz logiki sieciowych struktur ekonomicznych, 

politycznych, społecznych i kulturowych wynikają zagrożenia procesów modernizacyjnych uniemoż-

liwiające szybki postęp na wielu odcinkach życia ludzkiego. Cechą współczesności jest niezwykłe przy-

spieszenie rozwoju i upowszechnienie wiedzy opartej na redukcjonizmie i fragmentarycznym jej sto-

sowaniu, która nie jest w stanie wykreowad zintegrowanego rozwoju20. A to właśnie zintegrowany 

rozwój jest jedną z fundamentalnych zasad wpisanych w politykę rozwoju UE. 

KAPI TAŁ  LUDZKI  A KAP I TAŁ  S POŁ ECZNY  

Kapitał ludzki wśród czynników wzrostu postrzegany jest jako kluczowa determinanta wyso-

kiego tempa wzrostu gospodarczego i tym samym skracania dystansu rozwojowego do tzw. „krajów 

wzorcowych”21. Pozycja Polski w wymiarze rozwoju społeczno-gospodarczego i perspektyw jego 

trwania w rankingu międzynarodowym nie pozostawia złudzeo, że pomimo zmian ustrojowych oraz 

przyłączenia się kraju do UE postęp rozwojowy jest realną fikcją. Nominalnie z poziomu elit rządzą-

cych Polska kreuje się na tzw. „zieloną wyspę”, w rzeczywistości jednak jest zupełnie inaczej. Nie-

zmiennie od dekady Polska plasuje się w grupie najbiedniejszych paostw członkowskich UEj22. Plaso-

wanie się jedynie powyżej wskaźników społeczno-gospodarczych Łotwy, Rumunii i Bułgarii nie pozo-

stawia złudzeo co do rzeczywistej kondycji rozwoju polskiej gospodarki23. Z najnowszych badao uję-

tych w raporcie Deloitte wynika, że polskie rodziny są niestety najbiedniejsze w całej UE24. 

Kapitał ludzki będący fundamentem kapitału społecznego ma realny wpływ na współczesny 

rozwój społeczno-gospodarczy. Kapitał społeczny formowany jest w sposób w pełni zależny od oto-

czenia w którym funkcjonuje. Powiązania pomiędzy jednostkami i grupami mają różną siłę, a tym 

samym różną efektywnośd. Wśród istniejących klasyfikacji można wyróżnid m.in. podział na tzw. kapi-

tał spajający (bonding) i pomostowy (bridging). Kapitał spadający budowany jest na bazie istniejących 
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 Ł. Jabłooski, O nowym programie badawczym nad nierównościami społeczno-ekonomicznymi [w:] 
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relacji międzyludzkich, w tym bazujących na rodzinie i znajomych. Podejście to implikuje poczucie 

przynależności, zapewnia wsparcie, ochronę i stabilizację współdziałania, a w konsekwencji pracy25. 

Model ten jest domeną tych obszarów gospodarowania w których rzeczywista efektywnośd ekono-

miczna jest sprawą podrzędną. Dotyczy to m.in. firm rodzinnych, jednak poważnym zakłóceniem 

procesów rozwojowych jest w tym przypadku sfera administracji publicznej zdominowana zależno-

ściami politycznymi nader często marginalizującymi rzeczywisty kapitał ludzki. Kapitał pomostowy 

z kolei oparty jest na słabych powiązaniach międzyludzkich, tj. budowaniu relacji na gruncie całkowi-

tego ich braku. W odróżnieniu od kapitału spajającego, który pełni funkcje defensywne, kapitał po-

mostowy jest realnym gruntem dla rozwoju. Wyodrębnienie kapitału pomostowego i spajającego, 

mimo że nie jest łatwe empirycznie jednoznaczne, jest istotne z punktu widzenia oceny szans rozwo-

jowych społeczności, zwłaszcza społeczności z deficytem pozostałych zasobów niezbędnych w proce-

sie rozwoju społeczno-gospodarczego. W przypadku Polski jest to szczególnie istotne. Największe 

korzyści osiągają społeczności z wysokim kapitałem zarówno pomostowym, jak i spajającym skorelo-

wanym w wymiarze operacyjnym. Każda inna kombinacja kapitału wiążącego i pomostowego oznacza 

ograniczenia w wykorzystaniu zasobów, co przekłada się na zahamowanie procesów rozwojowych26. 

Iluzoryczne budowanie kapitału ludzkiego, a za nim kapitału społecznego jest rozwiązaniem 

fasadowym nie tworzącym realnych fundamentów dla trwałego rozwoju. Rzetelnośd w relacjach 

międzyludzkich, przekładająca się na rzetelnośd społeczną wymaga prymatu społecznych relacji wol-

norynkowych nad zależnościami „układowymi” i przynależnościami partyjnymi. Aktywnośd społeczna 

oparta na pełnej dobrowolności i wolności ma swoje realne odzwierciedlenie m.in. w dynamicznym 

rozwoju trzeciego sektora – sektora pozarządowego. Aktywnośd społeczeostwa polskiego w tym ob-

szarze nie jest przypadkowa, a wynika w wielu przypadkach z wręcz dramatycznych prób poszukiwa-

nia obszarów aktywności zawodowej, których w Polsce realnie brakuje. Z drugiej jednak strony jest to 

obszar wielu nadużyd zwłaszcza tych realizowanych pod egidą fundacji. 

Kapitał społeczny, czyli kapitał wzajemnego zaufania przekładający się na ocenę stopnia przy-

jazności paostwa jest pochodną kapitału ludzkiego, a w zasadzie jego koegzystencji z gospodarką. 

Stworzenie tej jakże pożądanej symbiozy pomiędzy człowiekiem, a gospodarką jest wyzwaniem 

współczesności. Deprecjacja kapitału ludzkiego, a w konsekwencji kapitału społecznego jest wyznacz-

nikiem gospodarek nierozwojowych, nie nastawionych na współpracę, a zatem na wegetację. Biorąc 

pod uwagę coraz wyraźniejsze zróżnicowania w poziomie dochodów osób fizycznych na terenie Pol-

ski, a jeszcze wyższe na poziomie UE, nie można oprzed się wrażeniu, że proces wyraźnego podziału 

społecznego na klasę uprzywilejowaną utrzymywaną przez „masę społeczną” pracującą za minimalne 

wynagrodzenie zapewniające jedynie podstawową egzystencję zepchnął Polskę z właściwej drogi 

rozwoju. 

ZAKOŃ CZENI E  

Rozważenie wszystkich elementów decydujących o efektywnych czynnikach funkcjonowania 

struktur sieciowych chociażby w formie klastrów doprowadzają do wniosku, że są one symbolem 
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innowacyjności. I nie jest tu najważniejsza materia, lecz kapitał społeczny i kapitał ludzki. Wady struk-

tur sieciowych wynikają przede wszystkim z uwarunkowao, obok mało plastycznych, walorów geogra-

ficznych, niepełnowartościowych czynników społecznych27. Powodzenie gospodarcze zawiązywanych 

struktur sieciowych uzależnia się w dużej mierze od relacji formalnych i nieformalnych zachodzących 

zarówno wewnątrz organizacji, jak i pomiędzy firmami i pracownikami podmiotów funkcjonujących 

w obrębie sieci, które przyczyniaj się do multilateralnej transformacji wiedzy i know-how28. Jednak, 

by cenna wiedza przyniosła pożądane efekty ekonomiczne musi zostad zaimplementowana na podat-

ny grunt społeczny złożony z wysokiej jakości kapitału ludzkiego. Nie można w tym przypadku mówid 

o uprzedmiotowieniu roli człowieka, a o jego nadrzędnej roli i stymulancie rozwoju gospodarczego. 

Struktury sieciowe, niezależnie od formy jaką przybiorą, bez udziału człowieka, zawężone do syste-

mów informatycznych samoistnie nigdy nie staną się efektywną formą gospodarowania. 
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ROZDZIAŁ 2. ROZWÓJ SPOŁECZNO-
GOSPODARCZY – UJĘCIE GLOBALNE 

( R O B E R T  K A R O W I E C ,  D O R O T A  J E G O R O W )  

ROBERT KAROWIEC
  

ODDZIAŁYWANIE  GLOBALNEGO  KRYZYSU  GOSPODARCZEGO  

(2008-2013)  NA  ZJAWISKO  BEZROBOCIA  W  UNII  EUROPEJSKIEJ 

STR ES ZCZENI E  

Analitycy z łatwością opisują kryzys finansowy w liczbach i procentach strat dla przedsiębior-

ców czy dla gospodarki poszczególnych paostw. Zupełnie nie zwraca się uwagi na trzon każdej gospo-

darki czyli ludzi pracujących w różnych branżach. Zapomina się, iż bez pracowników nie było by żad-

nej gospodarki oraz żadnego przedsiębiorstwa. To oni tworzą jądro wokół którego toczy się życie 

gospodarcze, to w koocu oni napędzają gospodarkę poprzez swoje zakupy i wydatki konsumpcyjne. 

Jednak mimo to pomija się ich w opracowaniach dotyczących kryzysu. Wspomina się wyłącznie 

o kryzysie w kategoriach strat dla przedsiębiorstw, banków, paostw, etc. zapominając zupełnie 

o zwykłych obywatelach. Co jest wartością ujemną tego kryzysu? Czy wzrastające bezrobocie kogoś 

interesuje i kto za nie odpowiada? W koocu czy kryzys ciągle trwa a może już dobiegł kooca? Jeżeli 

tak to gdzie i kto najszybciej odczuje nową falę hossy? Niniejszy artykuł ma za zadanie odpowiedzied 

na powyższe pytania oraz przybliżyd genezę, przyczyny oraz skutki ostatniego kryzysu gospodarczego 

dla obywateli Unii Europejskiej. Artykuł napisany został w oparciu o wieloletnie zainteresowanie au-

tora tematyką gospodarczą oraz jest częścią cyklu artykułów dotyczących określenia aktualnej sytu-

acji społeczno-gospodarczej w jakiej znalazła się Unia Europejska. Wszystkie zaprezentowane w ni-

niejszym artykule dane zaczerpnięte zostały z oficjalnych witryn ekonomicznych, w związku z powyż-

szym charakteryzują się wysoką rzetelnością. W pracy autor przyjął metodę analityczno-opisową co 

niewątpliwie podnosi jej wartośd merytoryczną. 

                                                           

Robert Karowiec, magister ekonomii, doktorant (Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego w Kielcach), nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunika-

cji Społecznej w Chełmie.  
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SUMMARY  

The analysts can easily describe the financial crisis in numbers and percentages of losses for 

businessmen and for the economy of each country. Completely no attention is paid to the main part 

of any national economy which are people working in different sectors. They forget that without the 

employees there would be no economy and no company. The employees form the core around 

which the economic life goes on and they also drive the engine of growth by their purchases and 

consumer spending. However, they are ignored in studies about the financial crisis. The issue of crisis 

is discussed in the context of losses of enterprises, banks, countries, etc., forgetting about ordinary 

citizens. What is a negative value of this crisis? Is anyone interested in increasing unemployment and 

who is responsible for this situation? After all, whether the crisis is still ongoing or may have come to 

an end? If so, where and who will soon experience a new wave of market boom? The aim of this ar-

ticle is to answer these questions and bring closer the origins, causes and effects of current economic 

crisis for citizens of the European Union. This article was written based on the author’s long-standing 

interest in economic issues and is a part of a series of articles which define the current socio-

economic situation in the European Union. All data which are presented in this article were taken 

from the official economic websites, so that they are characterized by endless reliability. In this paper 

the author based on descriptive and analytical method which undoubtedly increases its value.  

WST ĘP  

Charakterystyczną cechą obecnej gospodarki światowej jest koniunkturalnośd oraz ogromny 

wpływ globalizacji co przekłada się na to, iż wahania gospodarcze przenoszone są pomiędzy pao-

stwami w sposób niezwykle prosty, przypominający po trochu efekt „popchniętej kostki domina”. Za 

ten proces odpowiedzialne są powiązania handlowe pomiędzy poszczególnymi paostwami. Historia 

pokazuje, że to nie brak synchronizacji pomiędzy paostwami jest największym zagrożeniem, tylko ich 

nieodpowiedzialna polityka finansowa, brak patrzenia na problem maksymalnie szeroko oraz czyste 

spekulacje w poszukiwaniu łatwego i szybkiego zarobku przez osoby zarządzające rynkiem bankowym 

na świecie.  

Analitycy z łatwością opisują kryzys finansowy w liczbach i procentach strat dla przedsiębior-

ców czy dla gospodarki poszczególnych paostw. W zupełności nie zwraca się uwagi na trzon każdej 

gospodarki czyli ludzi pracujących w różnych branżach. Zapomina się ciągle, iż bez pracowników nie 

było by żadnej gospodarki oraz żadnego przedsiębiorstwa. To oni tworzą jądro wokół którego toczy 

się życie gospodarcze, to w koocu oni napędzają gospodarkę poprzez swoje zakupy i wydatki kon-

sumpcyjne. Jednak mimo to pomija się ich w opracowaniach dotyczących kryzysu. Wspomina się 

tylko o stratach przedsiębiorstwa, banków, paostw, etc. zapominając zupełnie o zwykłych obywate-

lach. Dlaczego nie liczy się ich strat? Właśnie niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyd genezę, przy-

czyny oraz skutki współczesnego kryzysu gospodarczego dla obywateli. W artykule została zastoso-

wana metoda analityczno-opisowa. 
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GENEZA W SPÓŁ CZESN EGO  KR Y ZY SU FIN AN SOW EGO  

Aktualnie jednym z najczęściej poruszanych na międzynarodowych forach tematów jest te-

mat kryzysu na światowych rynkach finansowych1. Szereg analityków podejmuje kwestie wpływu 

kryzysu na podmioty gospodarcze czy inne jednostki sektora finansowego, jednocześnie omijając przy 

tym arcyważną i najbardziej narażoną grupę tj. obywateli2. To właśnie szary obywatel skutki tegoż 

kryzysu odczuwa najmocniej chociażby poprzez wahania kursów walut (co bezpośrednio skutkuje 

wyższymi ratami kredytu), wzrostem cen wakacyjnych wyjazdów za granicę czy wyższym poziomem 

bezrobocia skutkującym wieloma perturbacjami z nim związanymi. Wydawad się więc może, że temat 

ten jest niepopularny i celowo nieporuszany w opracowaniach analityków czy naukowców. Między 

innymi chęd nazwania rzeczy po imieniu spowodowała powstanie niniejszego artykułu, którego celem 

jest przybliżenie genezy ostatniego kryzysu finansowego, a także analiza przytoczonych przez autora 

przykładów, które miały swoje odbicie w szokująco wysokim poziomie bezrobocia na terenie Unii 

Europejskiej. 

Pomimo, że obecny kryzys finansowy wciąż trwa często tylko w świadomości obywateli – 

(analiza wskaźników jednoznacznie datuje jego koniec na 2013 r.)3 wielu ekonomistów i publicystów 

już teraz podejmuje się próby zdiagnozowania przyczyny jego powstania. Wśród wielu opinii przewi-

jają się te dotyczące błędów rynku, chęci zmaksymalizowania zysku przez finansistów, czy te najbar-

dziej śmiałe formułujące tezy mówiące o klęsce kapitalizmu. Jednakże podkreślid należy, że to jedynie 

wierzchołek góry lodowej, a sedno samego kryzysu finansowego znajduje się znacznie głębiej.  

Wśród wielu opinii znajduje się argument mówiący o tym, że błędnie oszacowano ryzyko ja-

kie niósł za sobą rynek kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych. Egzaminu nie zdały agencje 

ratingowe, które śmieciowym papierom przyznawały najwyższe noty, a mechanizmy ochrony rynku 

zamiast oddalid ryzyko skumulowały je na Wall Street. Błędna okazała się również wiara w nieustają-

cy wzrost cen nieruchomości i system udzielania kredytów, w którym to nikt nie ponosił ryzyka, na-

tomiast bankierzy otrzymywali milionowe premie za krótkoterminowe wyniki. Z drugiej strony kom-

pletną klęskę poniósł nadzór finansowy w postaci SEC i Fed-u, a także audytorzy, którzy świadomie 

przystawali na manipulacje księgowe ze strony banków inwestycyjnych. Nie sposób nie zgodzid się 

z powyższymi stwierdzeniami, jednakże są to jedynie pewne zidentyfikowane mechanizmy powsta-

wania kryzysu, a nie jego bezpośrednie przyczyny.  

                                                           

1
Literatura przedmiotu określa kryzys w różnoraki sposób. Kryzys na pewno nie jest zjawiskiem ani pozy-

tywnym, ani pożądanym. Pod pojęciem kryzysu kryje się zarówno załamanie gospodarcze wywołane błędnymi 

decyzjami władz monetarnych, rządów, czy też spowodowane działaniami spekulantów, jak i naturalne recesje 

związane z przebiegiem cyklu koniunkturalnego, który można zdefiniowad jako wahania gospodarcze zamknięte 

w określonych ramach, to znaczy jako okres od jednej hossy (czyli maksymalnego wzrostu gospodarczego), 

przez maksymalną recesją, zwaną bessą, do drugiej hossy. 

D .Filar, A. Rzooca, G. Wójtowicz (red.), 2007, Ekonomia po polsku, Warszawa, s. 239-240.  
2
Mówimy tutaj o obywatelach wszystkich paostw na Świecie, niezależnie od tego czy mieszkają w Unii Euro-

pejskiej czy pozna nią, zjawisko globalizacji spowodowało, iż w tym temacie wszystkich należy uznad za „benefi-

cjentów” zjawiska kryzysu finansowego niezależnie od przynależności paostwowej. W dalszej części artykułu 

zgodnie z tematem oraz stawianą hipotezą autor zbada wpływ ww. zjawiska na obywateli Unii Europejskiej. 
3
Więcej w rozdziale „Jak właściwie datowad koniec kryzysu finansowego?” niniejszego artykułu.  
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Chcąc w pełni zrozumied jakie były rzeczywiste przyczyny kryzysu finansowego, należy za-

czerpnąd nieco wiedzy z nieodległej przeszłości. W latach 30-tych XX wieku, tuż po Wielkim Kryzysie, 

powstał amerykaoski system finansowanie rynku nieruchomości. Rzecz wydarzyła się z inicjatywy 

ówczesnego prezydenta Franklina D. Roosevelta i zwieoczona została utworzeniem agencji Fannie-

Mae. Zadaniem tej agencji było wsparcie amerykaoskich rodzin marzących o własnym domu. Fan-

nieMae zajmowała się skupowaniem od banków kredytów hipotecznych i tworzyła z nich obligacje 

(MBS) korzystając przy tym z gwarancji rządowych, a następnie sprzedawała te obligacje inwestorom. 

Ponieważ rząd Stanów Zjednoczonych  był wiarygodny, to papiery te stanowiły tanie refinansowanie 

akcji kredytowej, co z kolei wpływało na obniżanie oprocentowania i zwiększenie dostępności kredy-

tów hipotecznych dla zwykłych obywateli.  

Przez około 70 lat system ten działał bez problemów, ponieważ możliwośd korzystania z niego 

miały jedynie osoby o pozytywnej wiarygodności kredytowej, a same banki bardzo skrupulatnie oce-

niały ryzyko kredytowe. Wszystko uległo diametralnej zmianie pod koniec ubiegłego wieku, kiedy to 

w roku 1999 pod naciskiem administracji ówczesnego prezydenta USA Billa Clintona, FannieMae zła-

godziła kryteria, według których dokonywano oceny skupowanych kredytów. Oznaczało to zielone 

światło dla banków, które w bezkarny sposób mogły od tej chwili udzielad pożyczek osobom, które 

dotąd nie mogły z ich oferty skorzystad, ze względu na słabą kondycję finansową. Powszechna stała 

się opinia, że ułatwienia w dostępie do kredytów hipotecznych były sposobem „zawłaszczenia” elek-

toratu biedniejszych obywateli USA, którzy od tego momentu mogli łatwiej i przede wszystkim taniej 

otrzymad kredyt mieszkaniowy. Zadziwiającym jest fakt, iż wówczas wszyscy świadomi byli ryzyka 

jakie niosła za sobą ta decyzja4.  

Dośd szybko, bo już w dwa lata od wspomnianej powyżej decyzji, pojawił się kolejny problem. 

W okresie od stycznia 2001 roku do czerwca 2003 roku Rezerwa Federalna USA, znajdującą się pod 

przewodnictwem Alana Greenspana, obniżyła stopę funduszy federalnych z 6,5 % do zaskakująco 

niskiego pułapu 1%. Była to reakcja na pęknięcie giełdowej baoki spekulacyjnej powstałej w branży 

internetowej. W celu zapobieżenia grożącej USA recesji i ochronie giełdowych inwestorów, Greens-

pan postanowił nieco złagodzid politykę monetarną, co bezpośrednio skutkowało rocznym okresem 

niewyobrażalnie taniego pieniądza. W czasie 3,5 miesiąca podaż pieniądza M3 zanotowała wzrost 

o 28% i osiągnęła wartośd 9.300 mld dolarów (jednakże w marcu 2006 r. Rezerwa Federalna posta-

nowiła zakooczyd publikację tegoż wskaźnika, natomiast według szacunków organizacji pozarządo-

wych w 2008 roku we wrześniu agregat M3 osiągnął poziom 13.600 mld dolarów). W tym czasie 

w związku z niską rentownością wszyscy inwestorzy szukali okazji do jakiegokolwiek zysku (chociażby 

powyżej inflacji). Zaowocowało to sytuacją, w której banki zostały zachęcone przez rząd i Fed do 

udzielania coraz to większej ilości kredytów typu suprime, na które w owym czasie bez problemu 

znajdowano chętnych w całych Stanach Zjednoczonych5. 

                                                           

4
R. Karowiec, Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego na podstawowe wolności i prawa obywateli 

Unii Europejskiej, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka 

Tom II, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 361-363.  
5
Zob. <http://www.finanse.egospodarka.pl/34695,Przyczyny-kryzysu-finansowego-w-USA,1,48,1.html> 
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Jak sądzili ekonomiści czujnośd banku centralnego została uśpiona poprzez oficjalnie niską in-

flację (należy dodad, że w roku 1990 zmieniono sposób w jaki była ona obliczana): w latach 2001-

2006 wskaźnik CPI praktycznie nie przekraczał 4%. Bezpośrednią przyczyną owej sytuacji była zmiana 

metodologii, tanie towary importowane z Chin, a także stabilne ceny ropy naftowej. Z drugiej jednak 

strony pod okiem władz odpowiedzialnych za politykę monetarną rósł kolejny bąbel spekulacyjny- w 

tym przypadku na rynku nieruchomości. W roku 2005 w niektórych stanach (Arizona, Floryda, Kali-

fornia) ceny domów rosły z częstotliwością ok. 25 % r/r. Natomiast w latach 2000-2006 indeks S&P/ 

Case-Shiller (który mierzył ceny domów w dwudziestu amerykaoskich metropoliach) wzrósł o prawie 

90%. 

Analizując sytuację do roku 2007 można stwierdzid, że wszystko układało się pomyślnie. In-

westorzy i banki zarabiały dziesiątki miliardów dolarów, w związku z powyższym na Wall Street trwała 

hossa. Niezamożni Amerykanie, którzy dotychczas nie mogli sobie pozwolid na zakup wymarzonych 

domów, wreszcie mogli to marzenie spełnid naiwnie wierząc w trwały wzrost wartości nieruchomo-

ści, a co za tym idzie refinansowania przez banki kredytów nowymi pożyczkami.  

Zdaniem analityków, pomimo że baoka na rynku nieruchomości zaczęła pękad już w 2006 ro-

ku, to o kryzysie zaczęto otwarcie mówid dopiero w lecie 2008 r. Należy dodad, że jeszcze w listopa-

dzie S&P500 ustanowił nowy rekord wszechczasów, co spowodowane było redukcją stóp procento-

wych przez Rezerwę Federalną. Jak się później okazało było to tylko złudzenie, które przerodziło się w 

bessę (krach, finansową Apokalipsę czy też powtórkę Wielkiego Kryzysu). Ciekawostką nazwad można 

to, iż Rezerwa Federalna i Rządu USA w pierwszym etapie kryzysu odrzucał swoją odpowiedzialnośd 

za wywołany krach, a przecież całe to zamieszanie było skutkiem ich wcześniejszych decyzji! 

Kryzys rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych, ale rozprzestrzenił się na całą gospodarkę 

światową, dotknął wysoko rozwinięte gospodarki krajów europejskich, jak również gospodarki krajów 

wschodzących, gospodarkę Japonii czy Chin. W konsekwencji pewnych perturbacji na rynku finanso-

wym wynikło wielkie zaangażowanie niektórych banków i instytucji europejskich w bardzo ryzykowne 

papiery dłużne innych paostw zewnętrznych. Nieprzestrzeganie reguł wydatkowych oraz powszechna 

zachłannośd bankierów spowodowała ogromne reperkusje dla systemów bankowych w konsekwencji 

upadek niektórych banków (m.in. Lehman Brothers) oraz masowa nacjonalizacja stojących nad prze-

paścią finansową banków europejskich (m.in. Royal Bank of Scotland, Lloyds/TSB oraz Halifax/Bank of 

Scotland,Santander, Kommunalkredit)6.Bezprecedensowym stała się zarówno skala samego kryzysu, 

jak i skala reakcji na fakt jego zaistnienia- wystarczy wspomnied, że w wyniku działao interwencyjnych 

paostwa Unii Europejskiej zdecydowały o alokacji ponad 20% ich PKB na programy antykryzysowe, 

nie wliczając w to reakcji Stanów Zjednoczonych oraz innych paostw trzecich. 

JAK  WŁ AŚ CIWI E DATOW AĆ  K ONI EC K RY ZYS U FI NAN SOW EGO?   

W tytule niniejszego artykułu zawarte są daty 2008-2013 i nie są one umieszczone tam w 

sposób nieodpowiedzialny, a raczej przemyślany. O ile ciężko jest jednoznacznie wskazad wydarzenie 

bądź datę początku obecnego kryzysu finansowego o tyle samo ciężko jest wskazad datę jego zakoo-

czenia. A może kryzys ciągle trwa? Jeżeli tak to gdzie i kto go najbardziej odczuwa? O tuż odpowiedź 

                                                           

6
Zob. <http://www.pmedia.pl/showludzie.php?wid=4006> 
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na te pytania nie jest w zasadzie taka prosta. Większośd analityków jest zgodna i na forum międzyna-

rodowym początek kryzysu ustalony został na datę upadek banku Lehman Brothers w USA (2008 r.). 

Wątpliwośd budzi jednak ustalenie momentu wyjścia z kryzysu. Rządzący naszym krajem oraz przed-

stawiciele Unii Europejskiej już wielokrotnie ogłaszali, iż „wyszliśmy z kryzysu”. Tylko komu tak na-

prawdę żyje się lepiej? Czym więc zmierzyd i na jakiej podstawie wskazad moment faktycznego wyj-

ścia z impasu finansowego. Otóż w takiej sytuacji posłużyd się można indeksem PMI (ang. purcha-

singmanagersindex).PMI jest wskaźnikiem opracowanym przez Institute for Supply Management, 

który jest niezależnym, globalnym dostawcą jednych z najbardziej wpływowych badao gospodarczych 

na świecie przedstawiającym aktywnośd w sektorze produkcyjnym. Stanowi on ważny indykator sy-

tuacji gospodarczej kraju. Algorytm obliczeo jest bardzo prosty. Wśród menadżerów zaopatrzenia 

w przedsiębiorstwach produkcyjnych na terenie całego kraju lub badanego obszaru jest przeprowa-

dzana co miesiąc anonimowa ankieta dotycząca sytuacji w firmie w następujących sferach: nowe 

zamówienia, portfel zamówieo, nowe zamówienia eksportowe, import, produkcja, dostawy, zapasy, 

zapasy dla klientów, zatrudnienie, ceny. Na wyrażaną w procentach  wartośd indeksu PMI składa się 

suma procentowego udziału osób, które określiły sytuację w branży jako lepszą i połowy procento-

wego udziału osób, które stwierdziły, że sytuacja w branży się nie zmienia. Przykładowo wskaźnik PMI 

na poziomie 50 oznacza, że taka sama liczba respondentów wskazują na poprawę jak i pogorszenie 

sytuacji w branży.    Znaczenie dla rynków   Indeks PMI obrazuje z wyprzedzeniem koniunkturę 

nie  tylko w sektorze produkcyjnym, ale również w całej gospodarce. Sektor wytwórczy nie stanowi, 

co prawda, czynnika decydującego  o wielkości PKB, jednak bardzo dobrze odzwierciedla momenty 

ożywienia i załamania gospodarki związane z cyklem koniunkturalnym. Głównym punktem odniesie-

nia  jest PMI na poziomie 50. Generalnie PMI wynoszący 50 i więcej oznacza rozwój  sektora wy-

twórczego i analogicznie rozwój całej gospodarki. Kolejnym ważnym poziomem dla indeksu PMI jest 

42. Wskaźnik PMI poniżej tej wartości interpretuje się jako oznakę recesji. Podobnie jak w przypad-

ku wielu innych wskaźników kluczowa będzie dynamika PMI w stosunku do poprzednich publikacji. 

PMI przyciąga uwagę inwestorów jako bardzo dobry wskaźnik wyprzedzający koniunkturę, szczegól-

nie użyteczny z innymi danymi np. takimi jak poziom PPI oraz PKB7. Na poparcie tezy o zakooczeniu 

kryzysu finansowego (przynajmniej wynikającym ze wskaźników) zamieszczone zostały dwie poniższe 

tabele, jedna dotycząca najważniejszych wskaźników ekonomicznych Europy, druga zaś Stanów Zjed-

noczonych.  

Tabela nr 1. Dane makroekonomiczne - Europa (dane za listopad 2013 r).  

Publikacja Okres (2013 r )  Prognoza Odczyt 

Polska – Indeks PMI dla przemysłu Listopad 53,6 pkt. 54,4 pkt. 

Włochy – Indeks PMI dla przemysłu Listopad 50,9 pkt. 51,4 pkt. 

Francja – Indeks PMI dla przemysłu Listopad 47,8 pkt. 48,4 pkt. 

Niemcy – Indeks PMI dla przemysłu Listopad 52,5 pkt. 52,7 pkt. 

Strefa euro – Indeks PMI dla przemysłu Listopad 51,5 pkt. 51,6 pkt. 

                                                           

7
 http://www.markit.com/ 

http://intext.contextad.pl/core/ad_transaction?att=4&atd=16;6567323564527198097;550507849;115;9275;96759;790;496237025492351399;53;1;6;2545792072&curl=http%3A%2F%2Fwww.carrefour.pl%2Fpromocje%2Fgazetka-promocyjna%3FpublicationId%3D%257bF55BA5DA-0BE1-47F4-81A5-6E59C1253409%257d%26page%3D1%26utm_source%3Dkontekxad%26utm_medium%3Dcpc%26utm_content%3DJaja%26utm_campaign%3D10-14.XII
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Wielka Brytania – Indeks PMI dla przemysłu Listopad 56,3 pkt. 58, pkt. 

Włochy – Indeks PMI dla usług Listopad 50,5 pkt. 47,2 pkt. 

Francja – Indeks PMI dla usług Listopad 48,8 pkt. 48,0 pkt. 

Niemcy – Indeks PMI dla usług Listopad 54,5 pkt. 55,7 pkt. 

Strefa euro – Indeks PMI dla usług Listopad 50,9 pkt. 51,2 pkt. 

Wielka Brytania – Indeks PMI dla usług Listopad 62,0 pkt. 60,0 pkt. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez Institute for Supply Management. 

Z analizy powyższej tabeli wynika, iż indeks PMI mierzący to czy dana gospodarka znajduje się 

w fazie rozwoju czy recesji w niektórych przypadkach przekroczył poziom 50 pkt. Co to oznacza? 

Między innymi to, iż rozwój gospodarczy Polski mierzony PMI przekroczył skalę 50 pkt. i przynajmniej 

biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie suche liczby o kryzysie nie może byd mowy. Bardzo podobnie 

wskazują wyniki odczytu danych PMI dla paostw strefy euro. Odczyt ten za listopad 2013 r. wyniósł 

51,6 pkt. i był lepszy od prognoz o 0,1 pkt. Oczywiście powyższa tabela zapewnie nie odzwierciedla 

faktycznego stanu gospodarki europejskiej w oczach zwykłych obywateli to jednak jest elementem 

wiele mówiącym o ich przyszłości. Patrząc tylko na metodologię określania recesji / wzrostu gospo-

darczego należy stwierdzid, iż niektóre paostwa europejskie (w tym Polska) wyszły z impasu kryzysu 

finansowego i ich gospodarki rozwijają się coraz lepiej. Teoria poparta przykładami mówi, iż wskaźniki 

i indeksy giełdowe wyprzedzają koniunkturę w gospodarce o około 6 miesięcy. Wywnioskowad z tego 

można, iż obecne ożywienie na wskaźnikach w realnej gospodarce odczuwalne będzie najpewniej 

w połowie 2014 r.  

Ekonomiści wskazują, pewną zasadę, która mówi, iż po fazie głębokiej recesji następuje kon-

solidacja a następnie stopniowy powolny wzrost. Określa się także pewien priorytet branż wychodze-

nia z kryzysów finansowych. Historyczne dane wskazują, iż zawsze po ciężkim kryzysie przychodzi 

odbicie (cykl koniunkturalny) w określony sposób. Na początku z kryzysu wychodzą te paostwa, które 

pierwsze w kryzys wpadły – w tym przypadku USA. Jednakże ta teoria idealnie się potwierdza, dopie-

ro, kiedy gospodarka USA zostanie „napompowana” odpowiednią ilością pieniędzy, inwestorzy kolej-

no będą przechodzid na inne słabsze rynki. Parafrazując, można wysnud tezę, iż rynek Polski był jed-

nym z ostatnich który odczuł globalne spowolnienie gospodarcze to teraz długo przyjdzie nam czekad 

na nową falę hossy obserwowaną na zachodzie. Inną sprawą, która ma istotny wpływ na gospodarkę 

polskich przedsiębiorstw jest obecna reforma Otwartych Funduszy Emerytalnych dlatego, iż znaczna 

cześd ich środków inwestowana była na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) co 

pośrednio przekładało się na wspieranie spółek w finansowaniu zadłużenia czy bieżących potrzeb 

inwestycyjnych. Nie może byd tutaj mowy o stracie tylko dla spółek notowanych na GPW, bo te 

w dużej mierze kooperują ze znaczną ilością polskich przedsiębiorstw prywatnych, a jak wiadomo to 

one stanowią źródło zatrudnienia dla najliczniejszej grupy obywateli.  

Z powyższych informacji wynika, iż paostwa UE znajdują się w coraz lepszej sytuacji makro-

ekonomicznej. Jednakże, jest paostwo, które nazwane jest kreatorem polityki gospodarczej świata. 

Tym paostwem są niewątpliwie Stany Zjednoczone. Tabela nr 2 prezentuje najważniejsze dane ma-

kroekonomiczne dla paostwa, które jest określane „centrum gospodarczym” współczesnego świata.  

http://intext.contextad.pl/core/ad_transaction?att=4&atd=16;6567323564527198097;550507849;115;9275;96759;790;496237025492351399;53;1;6;2545792072&curl=http%3A%2F%2Fwww.carrefour.pl%2Fpromocje%2Fgazetka-promocyjna%3FpublicationId%3D%257bF55BA5DA-0BE1-47F4-81A5-6E59C1253409%257d%26page%3D1%26utm_source%3Dkontekxad%26utm_medium%3Dcpc%26utm_content%3DJaja%26utm_campaign%3D10-14.XII
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Tabela nr 2. Dane Makroekonomiczne -Stany Zjednoczone (dane za wrzesieo-listopada 2013 r.)  

Publikacja Okres (2013 r) Prognoza Odczyt 

Indeks PMI dla przemysłu fin.  Listopad 54,3 pkt. 54,7 pkt. 

Indeks ISM dla przemysłu Listopad 55,0 pkt. 57,3 pkt. 

Raport ADP Listopad 173 tys. 215 tys. 

Bilans handlu zagranicznego (USD) Październik -40 mld -40,64 mld 

Sprzedaż nowych domów Wrzesieo 425 tys. 354 tys. 

Sprzedaż nowych domów Październik  428 tys. 444 tys. 

Raport ISM dla usług Listopad 55,1 pkt. 53,9 pkt. 

PKB (r/r) III kwartał 2,9% 3,6%  

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych Tydzieo listopada 325 tys. 298 tys. 

Zamówienia na dobra użytku trwałego bez środków 
transportu fin. (m/m) 

Październik -0,1% 0,4% 

Zamówienia na dobra użytku trwałego fin. (m/m) Październik -2,0% -1,6% 

Zamówienia w przemyśle (m/m) Październik -1,0% -0,9% 

Stopa bezrobocia Listopad 7,2% 7,0% 

Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym Listopad 180 tys. 203 tys. 

Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym Listopad 180 tys. 196 tys. 

Źródło: opracowanie własne na podstawi publikacji ekonomicznych.  

Z analizy tabeli nr 2 wynika potwierdzenie tezy, iż USA obecnie już nie jest w fazie recesji 

a większośd najważniejszych wskaźników makroekonomicznych kształtuje się bardzo zadowalająco. 

Można by się pokusid o stwierdzenie, że w Stanach Zjednoczonych buduje się baza do nowej fali hos-

sy. W powyższej tabeli pogrubioną czcionką zaznaczone zostały najistotniejsze dane gospodarcze i to 

właśnie na nich skupia się największą uwagę. Wskaźnik ISM czyli odpowiednik europejskiego PMI, 

który spełnia dokładnie tą samą rolę, wybił się do poziomy 57,3 pkt., o 2,3 pkt. powyżej konsensusu 

analityków. Co to oznacza dla samej gospodarki? Najprawdopodobniej to, iż USA o kryzysie mogą już 

tylko zapomnied. To właśnie w Stanach kryzys się rozpoczął i w Stanach pierwszy się skooczył. Po-

równując ze sobą dane makroekonomiczne USA i Unii Europejskiej wywnioskowad można jak bardzo 

gospodarka amerykaoska jest mocna. Wiązało się to ze znacznymi reformami oraz „wpompowaniem” 

ogromnych ilości pieniędzy (m.in. poprzez program skupu obligacji Q3) w gospodarkę i najwyraźniej 

przyniosło to zamierzony efekt.  

Kolejnym argumentem potwierdzającym powyższą tezę jest wskaźnik PKB. Jego odczyt na po-

ziomie 3,6% jest ogromnym zaskoczeniem dla analityków, którzy to prognozowali wzrost jedynie 

o 2,9%. Rozpiętośd przewidywao o 0,7% na tym wskaźniku jest naprawdę imponująca. Dynamika 

wzrostu również robi wielkie wrażenie i jest to raczej ewenement na skalę światową.  
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Trzecim argumentem potwierdzającym tezę o zakooczonym kryzysie jest wskaźnik stopy bez-

robocia. Wszystkie podjęte przez rząd federalny USA działania naprawcze zmierzały do tego, żeby ten 

wskaźnik był na jak najniższym poziomie. Można by rzec, że się udało. Bezrobocie na poziomie 7% 

jest jeszcze w fazie marzeo dla paostw Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę także wskaźniki dotyczące 

zmiany w sektorze zatrudnienia (prywatnym czy pozarolniczym) oraz wskaźnik wniosków o zasiłek dla 

bezrobotnych, które okazały się znacznie lepsze od prognoz analityków nadużywanie określenia „ko-

niec kryzysu” jest jak najbardziej na miejscu. To właśnie te ostatnie dane są najlepszą informacją dla 

samych obywateli – w koocu po tak długim okresie oczekiwania na poprawę sytuacji gospodarczej 

zwykli obywatele zaczynają to odczuwad na własnej skórze.  

Gdyby próbowad potwierdzad koniec kryzysu tylko i wyłącznie wykresami indeksów giełdo-

wych to sprawa byłaby o wiele prostsza. Po analizie najważniejszych indeksów Zachodniej Europy czy 

Stanów Zjednoczonych, tych które kształtują poglądy i „przecierają szlaki” dla innych mniejszych ryn-

ków wygląda to następująco:  

Wykres nr 1. Wykres indeksu Dow Jones Industrial Average (DJIA) (interwał miesięczny). 

 
Źródło: opracowanie własne za pomocą programu metatrader 4.  

Powyższy wykres przedstawia kształtowanie się indeksu DJIA na przestrzeni ostatnich kilku 

lat. DIJA jest jednym z najważniejszych indeksów akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów War-

tościowych w Nowym Jorku. Po osiągniętych dołkach z 2008 r. mamy na tym indeksie nieprzerwalny 

wzrost potwierdzony sporymi obrotami. Po przekroczeniu ostatniego szczytu na 14000 pkt. nastąpiło 

wybicie i praktycznie górne ograniczenie zasięgu tych wzrostów nie istnieje. Obecnie widziany po-

ziom jest poziomem historycznych szczytów, nigdy wcześniej nieosiągniętych. Idąc tropem, że giełdy 

wyprzedzają koniunkturę w gospodarce o około 6 miesięcy sugerowad by to mogło istotne odbicie 

i odczucie w realnej gospodarce już w 2014 r. Oczywiście na początku w Stanach Zjednoczonych bo 

ten indeks kwotowany jest i odnosi się do gospodarki USA.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Indeks_gie%C5%82dowy
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Wykres nr 2. Wykres indeksu DAX (interwał miesięczny) 

 
Źródło: opracowanie własne za pomocą programu metatrader 4.  

Powyższy wykres przedstawia analizę indeksu DAX (Niemcy). Jako, że indeksy największych 

Giełd Światowych poruszają się w dodatniej korelacji do siebie to na wszystkich można zaobserwo-

wad podobne trendy. DAX po przebiciu historycznych szczytów i wybiciu ich górą podąża drogą „na 

północ”. W chwili obecnej jest na niewidzianych dotąd poziomach.  

Po analizie dwóch najważniejszych indeksów (jednego dla USA, drugiego dla Europy) można 

byd spokojnym co do przyszłości gospodarczej tych dwóch kontynentów. Podobnie jest gdy przeana-

lizujemy indeksy innych giełd zachodnich. Należy wykazad odrobinę cierpliwości, a na pewno będzie 

to odczuwalne dla obywateli. Wszyscy pamiętamy jak wielki boom gospodarczy był w 2008 r. kiedy to 

pensje w przemyśle rosły po 3-5% miesięcznie a gospodarka rozwijała się bardzo szybko. W chwili 

obecnej giełdy są jeszcze wyżej niż wówczas a ludzie twierdzą, iż żyje się ciężej niż kiedyś. Cykl ko-

niunkturalny jest nieubłagalny i można śmiało powiedzied, że zatoczył właśnie koło. Trzeba byd dobrej 

myśli, a z analizy historycznych zachowao rynków wywnioskowad można, iż spadek liczby bezrobot-

nych jest tylko kwestią najbliższych miesięcy – to już nie są lata. Gdyby koniec kryzysu próbowad wy-

czytad z wykresów indeksów giełdowych to stwierdzid należy, iż nie tylko go tam nie ma ale także, że 

świat czeka nowa hossa.  

PROBLEM BEZRO BO CIA W UNII  EURO PEJSKI EJ  

Bezrobocie to ekonomiczno-polityczne zjawisko społeczne, które polega na tym, że osoby 

zdolne do pracy i deklarujące chęd jej podjęcia nie znajdują faktycznego zatrudnienia z wielu różnych 

przyczyn. Zjawisko bezrobocia istniało od zawsze, okresowo w mniejszym lub większym stopniu. 

W ostatnim jednak czasie mamy do czynienia z nasileniem się tego problemu szczególnie w Polsce 

i innych krajach Europy Wschodniej, gdzie stopa bezrobocia utrzymuje się na bardzo wysokim pozio-

mie. Należy się więc zastanowid czy to niepokojące zjawisko jest osobnym problemem każdego pao-

stwa członkowskiego UE czy powinno się je rozpatrywad w skali całej Unii? Odpowiedź jest prosta 

i można stwierdzid, że jest to problem ogólnoeuropejski, ponieważ indywidualne problemy ekono-

miczne oraz polityczne poszczególnych paostw członkowskich odbijają się negatywnie na funkcjono-

waniu całej Unii Europejskiej jako organizacji wielopaostwowej.  

Prowadzona przez Unię Europejską polityka w zakresie zatrudnienia i polityki społecznej opie-

ra się na hasłach mówiących o stworzeniu nowych i lepszych miejsc pracy oraz o równości szans. 
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Standardy unijne w tej materii wyraźnie skierowane są ku równości wszystkich obywateli w dostępie 

do wykształcenia, co w konsekwencji winno się przełożyd na technologiczny i gospodarczy rozwój 

całej Unii Europejskiej. Podkreślid należy, że stanowi to priorytet dla paostw nowoprzyjętych oraz 

tych borykających się z problemami ekonomicznymi, tj. Polska, Rumunia czy Bułgaria. Znalezienie 

rozwiązania tych problemów przyniesie ogromne korzyści także innym paostwom członkowskim, a w 

szczególności tym najlepiej rozwiniętym jak Niemcy czy Wielka Brytania. Rozwiązałoby to kwestię 

napływu taniej siły roboczej na ich rynki pracy, a co za tym idzie zmniejszyły by się obawy nacjonali-

styczne.  

Paostwa członkowskie utwierdziły się w przekonaniu, że sytuacja na rynku pracy ulegnie po-

prawie jedynie wtedy, gdy przy podejmowaniu każdej decyzji gospodarczej jednocześnie pod uwagę 

będzie brany jej wpływ na poziom bezrobocia. Działania, które przyczyniają się do tworzenia nowych i 

efektywnych miejsc pracy otrzymały status priorytetowych. Dodatkowo podjęto decyzję o powzięciu 

działao mających na celu poprawę wzajemnych współzależności między poszczególnymi politykami 

makroekonomicznymi (tj. polityką płacową, pieniężną, finansów i budżetu poszczególnych paostw 

członkowskich oraz całej Unii). Efektem tych działao ma się stad uruchomienie mechanizmów, które 

dynamizowad będą wzrost gospodarczy.  

Zdaniem analityków zajmujących się problemem bezrobocia na terytorium UE jedną z jego 

głównych przyczyn jest biernośd parlamentów krajowych w rozwiązywaniu tej kwestii. Poszczególne 

kraje powinny to zrozumied a nie czekad na rozwiązanie tego problemu na forum UE. Co najmniej 

kilka krajów całkowicie oddało pole swojego działania do dyspozycji UE – to jest bardzo nierozsądna 

i niebezpieczna praktyka. Czekanie i biernośd nie jest odpowiednim sposobem na wyjście z impasu 

bezrobocia. Oczywiście unijne mechanizmy walki z bezrobociem są ważne, jednakże nie najważniej-

sze. To parlamentom krajowym w znacznej mierze powinno zależed na dobrobycie swoich obywateli 

i to właśnie one powinny organizowad priorytetowe działania w tym zakresie.  

Obserwując negatywne tendencje na unijnym rynku pracy 18 kwietnia 2012 r. Komisja Euro-

pejska ogłosiła szereg propozycji mających za zadanie zmniejszenie bezrobocia do granic akceptowal-

nych. W propozycjach tych KE skupiła się na tworzeniu nowych miejsc pracy dzięki działaniom po 

stronie popytu, udzielając pomocy paostwom członkowskim w tworzeniu zachęt do zatrudniania w 

postaci zmniejszenia związanych z przyjęciem nowych pracowników obciążeo podatkowych bądź 

jeszcze bardziej intensywne wspieranie młodych przedsiębiorstw. Ponadto Komisja określiła obszary, 

które odznaczają się największym potencjałem zatrudnienia, tj. zielona gospodarka, sektor usług 

zdrowotnych oraz TIK (jest to działalnośd gospodarcza z zakresu teleinformatyki oraz elektroniki)8. 

Przewodniczący Barroso powiedział: „Aby obniżyd nieakceptowalnie wysoki poziom bezrobo-

cia, Europa potrzebuje strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy. Unia Europejska dysponuje 

ogromnym niewykorzystanym potencjałem w tym zakresie. W nadchodzących latach w sektorach 

zielonej gospodarki, zdrowia i nowych technologii stworzone zostanie łącznie ponad 20 mln miejsc 

pracy. Paostwa członkowskie muszą wykorzystad te możliwości poprzez mobilizację istniejących zaso-

bów i stymulowanie swoich rynków pracy w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi. Działając 

                                                           

8
 G. Michałowska, Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 254-

255. 
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wspólnie możemy tego dokonad”9.Prezentując w Strasburgu nowy pakiet, unijny komisarz László An-

dor, odpowiedzialny za zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne, stwierdził: „Aktualne 

dramatycznie wysokie poziomy bezrobocia w UE nie mogą byd akceptowane; tworzenie miejsc pracy 

musi stad się rzeczywistym priorytetem Europy.” Po czym dodał: „Jeżeli chcemy na nowo osiągnąd 

wzrost gospodarczy i poradzid sobie z zasadniczymi zmianami strukturalnymi, takimi jak przechodze-

nie do zielonej gospodarki, starzenie się społeczeostwa i zmiany technologiczne, Unia Europejska musi 

dysponowad dynamicznym i zapewniającym włączenie społeczne europejskim rynkiem pracy”10. 

Pomimo istnienia wyżej wymienionych udogodnieo, wielu obywateli paostw członkowskich 

podejmuje decyzje o wyjeździe z rodzimego kraju w poszukiwaniu lepszej pracy, wybierając na miej-

sce docelowe Niemcy czy Wielką Brytanię. Czynnikami decydującymi w tej kwestii są wyższe zarobki 

i atrakcyjniejsze warunki pracy. Biorąc pod uwagę grupy zawodowe, na wyjazd z kraju decydują się 

najczęściej lekarze, pielęgniarki oraz pracownicy budowlani. Poziom wynagrodzenia, który w ojczy-

stym kraju osiągnęliby po roku pracy, w krajach Europy Zachodniej odnotują już po dwóch czy trzech 

miesiącach. Nie można ich za to ganid ani nagradzad. Zgodnie z fundamentalną zasadą UE dotyczącą 

swobody przepływu towarów i ludzi w ramach UE, każdy ma prawo szukad swojego indywidualnego 

szczęścia gdzie mu wygodniej. Na głębszą refleksję zasługuje jednakże problem tzw. euro sierot czy 

innych patologii z tym związanych. Nie jest to jednak przedmiotem niniejszego opracowania. Aby 

lepiej zobrazowad skalę bezrobocia poniżej został przedstawiony wykres nr 3.

                                                           

9
 http://biznes.wieszjak.pl/wiadomosci/305711,Komisja-Europejska-walczy-z-bezrobociem-w-UE.html 

10
 Ibidem.  

http://biznes.wieszjak.pl/wiadomosci/299610,Male-firmy-szansa-na-wyjscie-z-kryzysu.html


 

Wykres nr 3. Stopa bezrobocia w krajach UE, Norwegii, Islandii, Turcji, Japonii i Stanach Zjednoczo-

nych (dane w proc.- grudzieo 2008 r., wrzesieo 2013 r.). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.  
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Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata po-

zostających bez pracy, zdolnych podjąd zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy ak-

tywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych 

zawodowo w danym kraju. 

Z analizy powyższego wykresu wynika, iż stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła we 

wrześniu 2013 roku 10,9 proc. wobec 7,7 proc. w grudniu 2008 r. gdy kryzys tak naprawdę dopiero 

się rozpoczynał. To najwyższy poziom od 1995 roku, kiedy Eurostat rozpoczął publikację raportów 

z rynku pracy.  

W strefie euro stopa bezrobocia wzrosła we wrześniu 2013 roku do 12,2 proc. wobec 8,3 

proc. w grudniu 2008 r. W porównaniu z 2008 rokiem odnotowano wzrost bezrobocia zarówno 

w obrębie paostw, których walutą jest euro, jak i w całej UE. Wzrost ten można uznad za bardzo nie-

pokojące zjawisko. 

We wszystkich krajach UE pracy nie ma już 26,9 mln osób, z czego 19,4 mln to bezrobotni 

zamieszkujący strefę euro. Najniższą stopą bezrobocia w Unii Europejskiej zanotowały takie kraje jak: 

Austria (4,9 proc.), Niemcy (5,2 proc.) oraz Luksemburg (5,8 proc.). Najwyższe bezrobocie dotyczy 

Grecji (27,4 proc.), Hiszpanii (26,6 proc.) oraz Chorwacji (17,2 proc.)1. W przypadku Grecji należy do-

dad, że w analizowanym okresie ostatnich 5 lat, bezrobocie w tym kraju wzrosło z 8,6 proc w grudniu 

2008 r. do rekordowo wysokiego pułapu wynoszącego we wrześniu br. aż 27,4 proc. Należy również 

zwrócid uwagę na sytuacją cypryjskiego rynku pracy, gdzie bezrobocie w porównaniu z grudniem 

2008 r. wzrosło z 3,8 proc. do 16,8 proc. we wrześniu 2013 r. 

W porównaniu z 2008 rokiem bezrobocie wzrosło aż w 26 krajach UE, a spadło zaledwie w 2. 

Najmocniejszy wzrost stopy bezrobocia zanotowano w Grecji (z 8,6 proc. w grudniu 2008 r. do 27, 4 

proc. - obecnie), w Hiszpanii (z 14,9 proc. do 26,6 proc.) oraz w Chorwacji (z 8,6 do 17,2 proc.). Spa-

dek poziomu bezrobocia w analizowanym okresie ostatnich 5 lat dotyczy jedynie Niemiec (7,3 proc. 

w grudniu 2012 r. względem 5,2 proc.-obecnie)oraz Estonii (z 9,3 proc. do 8,8 proc.) 

Zajmując się kwestią bezrobocia w Unii Europejskiej należy poruszyd temat problemu mło-

dych ludzi, czyli tych znajdujących się w przedziale wiekowym 25-30 lat. Ta grupa wiekowa charakte-

ryzuje się najwyższym odsetkiem osób pozostających bez pracy. W większości są to ludzie młodzi, 

posiadający wyższe wykształcenie, którzy wyróżniają się na tle innych ambicją i chęcią podjęcia pracy. 

Stopa bezrobocia pośród osób poniżej 25. roku życia we wrześniu 2013 roku wyniosła 23,5% w skali 

całej Unii oraz ponad 24% w krajach tworzących strefę euro. Liczbowo przedstawiało się to w nastę-

pujący sposób: 5 mln 594 tys. młodych osób w całej UE, w tym 3 mln 581 tys. w strefie euro pozostaje 

bez pracy. W porównaniu z lutym 2012 roku liczba ta wzrosła o 196 tys. w Unii oraz 188 tys. w euro-

landzie. 

Biorąc pod uwagę poszczególne rynki pracy zauważyd można, że w najlepszej sytuacji znajdu-

ją się młodzi mieszkaocy Niemiec, gdzie stopa bezrobocia osób poniżej 25. roku życia wynosi7,7 % 

i jest ona najniższa w obrębie całej UE. Drugie miejsce należy do Austrii z wynikiem 8,9%, natomiast 

                                                           

1
 Dane na podstawie wykresu nr 1 z niniejszego artykułu.  
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trzecie zajmuje Holandia, gdzie bezrobocie wśród młodych mieszkaoców wynosi 10,4% (dane za III 

kw. 2013 r.) Natomiast na koocu zestawienia znajduje się Grecja, gdzie we wrześniu 2013 roku stopa 

bezrobocia równa była 57,3 %. Wysoką stopą bezrobocia odznaczają się także takie kraje jak: Hiszpa-

nia (56,5%), Chorwacja (52,5%) oraz Włochy (37,8%). Natomiast stopa bezrobocia w wyżej wspo-

mnianej grupie wiekowej w Polsce wynosiła we wrześniu 2013 roku - 26,3%. Wynik ten pozwolił Pol-

sce uplasowad się w środku europejskiej stawki2.  

JAK  UNI A EURO P EJSK A ZAMI ER ZA W ALCZY Ć Z P ROBLEMEM B EZRO BO CI A  

Jak podkreślają Ministrowie odpowiedzialni za rynek pracy w całej Unii Europejskiej rok 2014 

ma stad się rokiem osób młodych na rynku pracy. To właśnie ta grupa wiekowa odczuwa skutki bez-

robocia najbardziej dotkliwie i dla której to grupy bezrobocie jest największa pułapką. Poddając anali-

zie postawę młodych ludzi łatwo można zauważyd, że wykazują oni swego rodzaju sprzeciw, który 

mówi, „po co się rozwijad, studiowad, uczyd jak większośd znajomych po studiach pracy nie ma?” Jest 

to myślenie bardzo szkodliwe i działa demoralizująco na pozostałą młodzież w wieku szkolnym. Czło-

wiek powinien uczyd się przez całe życie, przekwalifikowywad i doskonalid swoje umiejętnośd, wów-

czas staje się „flexi” czyli elastyczny na rynku pracy. Czasy w których całe swoje życie pracowało się 

w jednym i tym samym zakładzie pracy już bezpowrotnie minęły. 

Komisja Europejska bacznie obserwując co dzieje się na wewnętrznym rynku pracy postano-

wiła wyjśd z nowym rozwiązaniem. Czy jest to pomysł trafiony? Czy nie za długo przyszło nam na nie-

go czekad? Jak mówi stare przysłowie lepiej późno niż wcale. Nowa inicjatywa będzie się nazywała 

„Gwarancja dla młodzieży”. Ma za zadanie zwalczanie problemu bezrobocia wśród młodzieży. Pro-

gram ma zagwarantowad, że wszyscy młodzi ludzie poniżej 25 roku życia – niezależnie od tego, czy 

zarejestrują się w urzędzie pracy, czy też nie – uzyskają dobrej jakości ofertę w ciągu czterech miesię-

cy od zakooczenia formalnego kształcenia lub utraty pracy. Chodzi o ofertę zatrudnienia, przyuczenia 

do zawodu, stażu lub dalszego kształcenia, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb 

i sytuacji. Kraje UE zatwierdziły zasadę gwarancji dla młodzieży w kwietniu 2013 r. zgodnie z zalece-

niem Rady Unii Europejskiej). 

Opracowanie i wprowadzenie w życie systemu gwarancji dla młodzieży wymaga ścisłej 

współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami: władzami publicznymi, służbami za-

trudnienia, podmiotami świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego, instytucjami edukacyjnymi 

i szkoleniowymi, służbami wsparcia dla młodzieży, przedsiębiorcami, pracodawcami, związkami za-

wodowymi itp. Wczesna interwencja i aktywacja mają zasadnicze znaczenie. W wielu przypadkach 

potrzebne są reformy np. w zakresie poprawy systemów kształcenia i szkolenia. Obecnie kraje UE 

opracowują krajowe plany gwarancji dla młodzieży. Komisja Europejska pomaga wszystkim krajom 

w opracowaniu takich planów i jak najszybszym wprowadzeniu ich w życie. Komisja ułatwia wymianę 

najlepszych praktyk między rządami poszczególnych krajów, w szczególności w ramach programu 

wzajemnego uczenia się będącego częścią europejskiej strategii zatrudnienia3. 

                                                           

2
Dane wg Eurostatu.  

3
Zob. <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=pl> 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013H0426%2801%29:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013H0426%2801%29:PL:NOT
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1047
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1047
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Przy opracowaniu „gwarancji dla młodzieży” KE wzorowała się na przykładzie Finlandii. To 

właśnie Finlandia jako pierwsza opracowała kompleksowy system gwarancji dla młodzieży. Z badania 

przeprowadzonego przez Eurofound wynika, że w 2011 r. 83,5 proc. młodych osób poszukujących 

pracy otrzymało ofertę w ciągu 3 miesięcy od rejestracji w urzędzie dla bezrobotnych. Fioski system 

umożliwił szybkie opracowanie zindywidualizowanych programów dla młodych ludzi, co wpłynęło na 

obniżenie stopy bezrobocia4. 

Czy to się opłaci i jakie będzie finansowanie tego projektu?  

Chod dokładne dane liczbowe będzie można poznad dopiero, gdy każdy kraj UE określi do-

kładnie, jak zamierza wdrażad program, z najnowszych badao wynika, że korzyści znacznie przewyż-

szają koszty. Całkowity koszt tworzenia systemów gwarancji dla młodzieży w strefie euro oszacowa-

nona21 mld rocznie, czyli 0,22 proc. PKB5.Jednak brak działao byłby znacznie bardziej kosztowny. 

Według szacunków Unia wydaje na młodych ludzi, którzy nie pracują, nie studiują i nie odbywają 

szkoleo 153 mld euro rocznie (1,21 proc. PKB) – w formie zasiłków, utraconych zarobków i podat-

ków6. Nie wszystkie środki w ramach gwarancji dla młodzieży muszą dużo kosztowad. Na przykład 

bliższa współpraca między zainteresowanymi stronami jest skuteczna i nie wymaga dużych nakładów 

pieniężnych. 

Rozważając kwestię przyszłości należy wspomnied o tym, że negocjacje w sprawie następnej 

transzy europejskich funduszy strukturalnych na lata 2014-2020 są na mocno zaawansowanym eta-

pie. Podczas gdy w toku są prace legislacyjne, mające na celu zapewnienie uruchomienia nowych 

programów operacyjnych już w 2014 roku, równolegle rozpoczęto rozmowy pomiędzy KE a pao-

stwami członkowskimi na temat sposobu zapewnienia, aby nowe fundusze były przeznaczone na 

działania o najwyższym potencjale dla wzrostu gospodarczego i co za tym idzie także dla tworzenia 

nowych miejsc pracy.  

Już wstępne wyniki są obiecujące i pokazują one, że praca zespołów zadaniowych w efektyw-

ny sposób przyczynia się do walki z bezrobociem. Pomimo to stopa bezrobocia wciąż jest na wysokim 

poziomie i wciąż jest jednym z większych problemów Unii Europejskiej. Należy powziąd jeszcze bar-

dziej znaczące wysiłki, zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim, aby w przyszłości tendencja 

ta uległa odwróceniu. Jednakże należy zauważyd, że konkretne środki finansowe, nowe pomysły czy 

nowe zespoły ekspertów do walki z bezrobociem angażowane są dopiero w ostateczności. W tym 

miejscu rodzi się więc pytanie, dlaczego aż tak długo należy czekad na konkretne działania ze strony 

dygnitarzy europejskich i krajowych? Czy mimo tylu wyspecjalizowanych ekspertów, prognoz oraz 

zwyczajnego przewidywania niektórych sytuacji, musiało dojśd do załamania na rynkach pracy, aby 

wreszcie Europa  otworzyła oczy na palące ją problemy? Jak nazwad ową sytuację, czy jest to zwykłe 

niedopatrzenie, a może już niegospodarnośd? Można to nazywad na wiele sposobów, ale niezaprze-

czalnym jest fakt, iż jest to w tym wypadku byd albo nie byd dla wielu milionów obywateli zjednoczo-

nej Europy. 

                                                           

4
Ibidem. 

5
 Rozporządzenie Rady nr 2013/C 120/01 z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla mło-

dzieży.  
6
Ibidem.  

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/42/en/1/EF1242EN.pdf
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WNIOS KI  

Podsumowując niniejszy artykuł, można stwierdzid, iż wpływ kryzysu gospodarczego na zwy-

kłych obywateli jest bardzo duży. To właśnie oni odczuli go najbardziej na własnej skórze poprzez 

mnóstwo różnych czynników czasami nawet zwyczajnie niedostrzeganych przez nich. Najgorszym 

skutkiem tego kryzysu stało się bezrobocie, które dotknęło szczególnie ludzi młodych. Są oni grupą 

szczególnie podatną na zagrożenia, przechodzą z jednego etapu życia do drugiego i czasami poruszają 

się zwyczajnie „nieporadnie” na rynku pracy. Unii Europejska na szczęście podjęła już kroki zmierzają-

ce do wyeliminowanie tego niekorzystnego zjawiska. Czy nie są to kroki spóźnione? Na pewno tak, 

zawiodło monitorowanie i dopuszczono do załamania społecznego – gospodarczego, z którego teraz 

bardzo ciężko jest wyprowadzid poszczególne społeczeostwa. Tak samo jak obowiązkiem paostwa 

jest zapewnienie swoim obywatelom bezpieczeostwa czy dostępu do opieki zdrowotnej, tak samo 

powinno się stad z wprowadzaniem mechanizmów zmniejszającym bezrobocie i dostęp do pracy. 

Gdyby Unia Europejska dostrzegła problem w odpowiednim czasie można by wyeliminowad wiele 

dramatów ludzkich wynikających z tego zjawiska. 

Obecnie sytuacja w paostwach europejskich rysuje się niezwykle negatywnie z punktu widze-

nia prawa obywateli do podjęcia pracy. Już nie tylko liberałowie, ale także uczeni atakują ideę tegoż 

prawa podnosząc między innymi argument mówiący o tym, że jest to przeżytek realnego socjalizmu.  

W czasie gdy bezrobocie jest najwyższe od lat, niemoralnym zdaje się byd wmawianie lu-

dziom znajdującym się w skrajnej biedzie, że sytuację naprawi tylko wolny rynek. Chod zaprezento-

wane w tym artykule wskaźniki giełdowe stają się coraz lepsze, podtrzymanie ich wzrostów nie może 

się odbyd bez konkretnych działao. Jeżeli nie dojdzie do interwencji paostwa w postaci usprawnienia 

mechanizmów gospodarczych, liberalizacji prawa, deregulacji, itd. nie może byd mowy o stabilnym 

wzroście gospodarczym i o pracy dla większej liczby osób pozostających bez zatrudnienia. Nie jest już 

to tylko kwestia tego, aby paostwo było odpowiedzialne bezpośrednio za zapewnienie pracy swoim 

obywatelom, ale raczej o stworzenie mechanizmów pozwalających na realną obniżkę poziomu bez-

robocia poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych. Ponadto należy pamiętad o tym, 

że każdy obywatel ma elementarne prawo do podjęcia pracy, ponieważ bez niej nie można w pełni 

funkcjonowad w społeczeostwie, bez zmniejszenia bezrobocia nie można także odnotowad wzrostu 

gospodarczego. Należy zwrócid uwagę, że rolą paostwa a w tym przypadku także UE jest tę kwestię 

rozwiązywad i monitorowad na bieżąco, nie dopuszczając przy tym do sytuacji załamania rynkowego 

obserwowanego w chwili obecnej. 
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NEGATYWNE  TRENDY  ROZWOJOWE  POLSKI  PO  AKCESJI  DO  UNII  

EUROPEJSKIEJ  W WYMIARZE  SPÓJNOŚCI  SPOŁECZNEJ  –  ESKALA-
CJA  UBÓSTWA  

STR ES ZCZENI E  

Artykuł porusza nader aktualne zagadnienia oscylujące wokół tematyki polityk horyzontal-

nych Unii Europejskiej, a zatem jednych z najważniejszych polityk wspólnotowych. W oparciu o dane 

statystyki publicznej w tle których umieszczone zostały rozważania teoretyczne autorka dowodzi, że 

teoria kreślona przez władze Unii Europejskiej rozmija się z praktyką społeczno-gospodarczą. Treści 

zamieszczone w artykule ukazuję, że systematycznie dochodzi do zwiększania się dystansu rozwojo-

wego pomiędzy poszczególnymi regionami Polski. Zidentyfikowana sytuacja dowodzi tym samym, że 

instrumenty wsparcia skierowane do województw charakteryzujących się najniższym stopniem roz-

woju – niezależnie od skali mierzonej wysokością przyznanego wsparcia finansowego – nie przynoszą 

zamierzonych efektów. 

SUMMARY  

NEGATIVE TRENDS AND DEVELOPMENT POLISH AFTER THE ACCESSION TO THE EUROPEAN 

UNION IN THE FIELD SOCIAL COHESION - ESCALATION OF POVERTY  

The article discusses the most current issues of horizontal policies of the European Union, 

and therefore one of the most important policies. Based on the statistics in the background which 

are placed theoretical considerations the author argues that the theory plotted by the European 

Union and practice do not agree with the needs socio-economic. The content of the article showed 

that there is a steadily increasing development gap between regions Polish. Identified situation thus 

demonstrates that the support measures targeted at regions with the lowest level of development - 

regardless of the scale measured the amount of the allocated financial support - do not bring the 

desired results. 

WPRO WADZENI E  

Zaspokojenie ogółu potrzeb wszystkich obywateli zgodnie z ich potrzebami bez wznoszenia 

krytyki z poziomu różnych grup społecznych nigdy nie było i nigdy nie będzie możliwe. Wyidealizowa-

ne i pozbawione w praktyce zasady empowerment dążenie do zbudowania społeczeostwa dobrobytu 

w Unii Europejskiej (UE) nie przyniosło jak na razie założonych efektów. Wolnośd gospodarcza ha-

mowana przez imperatyw zbiurokratyzowanego paostwa zbudowała model „fikcyjnej gospodarki” 
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opartej na dążeniu do osiągania założonych wskaźników. O ile w przypadku wskaźników infrastruktu-

ralnych jest to jak najbardziej zasadne, o tyle w przypadku wskaźników społecznych nie zadbano 

o jakośd wsparcia, tj. jego efektywnośd i trwałośd. Skupiono się przede wszystkim na realizacji usług 

społecznych wg twardych praw rynkowych, często abstrahujących od realiów społecznych i gospo-

darczych zagubionych w zbiurokratyzowanej sprawozdawczości. Masowa serwicyzacja współcze-

snych gospodarek doprowadziła do komercjalizacji szeregu usług społecznych, m.in. opiekuoczych 

i edukacyjnych, co w konsekwencji przełożyło się na obniżenie ich efektywności w kontekście odbior-

ców ostatecznych. W stworzonych warunkach człowiek coraz częściej traktowany jest przedmiotowo. 

Ułomnośd zastosowanych i nadal stosowanych rozwiązao ma swoje odzwierciedlenie w globalnym 

kryzysie gospodarczym, którego konsekwencją jest m.in. eskalacja ubóstwa. 

Polska jako paostwo członkowskie UE odważnie wykorzystuje dostępne środki finansowe 

w ramach przyznanych funduszy europejskich nie dokładając jednak należytych starao nad zachowa-

niem wysokiej efektywności podejmowanych działao oraz zachowania ich trwałości. Szkoda, że błędy, 

jakie popełniła Grecja, Hiszpania, czy Irlandia, chod są dostrzegane przez decydentów wspólnotowych 

i krajowych, to nadal nie wyciągnięto wniosków z sytuacji kryzysowych. Po ożywieniu gospodarczym, 

jakie można było obserwowad w Polsce w okresie kilku minionych lat wysokie spowolnienie gospo-

darcze, szybkie zmniejszanie się siły nabywczej pieniądza, a jednocześnie szybki wzrost cen żywności 

połączony z szybkim wzrostem bezrobocia oraz eskalacją ubóstwa są pokłosiem nieprzemyślanych 

działao w obszarze polityk publicznych. Rok 2012 w polskiej gospodarce był pierwszym od wielu lat, 

gdy w stosunku do roku poprzedniego wynagrodzenia w gospodarce realnie spadły, a jednocześnie 

zapowiedziano liczne zwolnienia. Sytuacja ta jest wyrazem negatywnych trendów rozwojowych Pol-

ski, które już wkrótce przełożą się na pojawienie się nowych punktów na mapie krajowego ubóstwa 

i zwiększenie jego skali na obszarach na których istnieje od dawna. 

ROZWÓJ  EKON OMI CZN Y  DL A W SPÓ LN EGO DO BR A  

„Jan Paweł II w encyklice Centesimus annus napisał, że ubodzy to ci, którzy pozbawieni są 

możliwości czerpania korzyści z wolnej gospodarki. Następnie zauważył, że jedynie współpraca boga-

tych z biednymi pozwoli biednym przekroczyd granicę ubóstwa. Zasada solidarności wymaga, by bo-

gaci i biedni zrozumieli, iż rozwój ekonomiczny dokonywany jest dla wspólnego dobra i we wspólnym 

interesie. Zatem ubóstwa ubogich nie należy traktowad w kategoriach zagrożenia czy brzemienia, ale 

w kategoriach potencjału i możliwości. Dlatego maksymalizacja dobrobytu powinna zawierad w sobie 

minimalizację straty kapitału ludzkiego spowodowanego ubóstwem danej populacji oraz maksymali-

zację rozwoju ekonomicznego1”. Jakże oczywiste, chod pozostające nader często poza percepcją 

współczesnych włodarzy. 
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Zagadnienie ubóstwa jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk, ale od dłuższego czasu 

problem ten stał się przedmiotem zainteresowania ekonomistów2. Tak jak również przedmiotem 

zainteresowania ekonomistów jest rozwój społeczny. Poszukiwanie efektywnych rozwiązao 

w przedmiotowej płaszczyźnie jest potrzebą nader aktualną. Fundamentalną słabością stosowanych 

obecnie rozwiązao jest przewaga doraźnego myślenia o gospodarce nad myśleniem perspektywicz-

nych polegającym na wytyczaniu długofalowych celów rozwojowych. Kolejne rządy ustalają na po-

czątku sprawowania władzy własne priorytety w oderwaniu od tego co zostało już dobrze wykonane 

i zaplanowane przez poprzedników3. A proces dziedziczenia biedy i wykluczenia społecznego syste-

matycznie narasta. „Napędzany jest” przede wszystkim przez czynniki o charakterze makro i me-

zospołecznym. Od początku transformacji bieda traktowana była przez elity rządzące jako „koszt” 

procesu modernizacji, łagodzony poprzez stosowanie działao ratunkowych (np. niskie zasiłki z pomo-

cy społecznej). Polityka paostwa ukierunkowana była na realizację interesów ludzi bardziej zamoż-

nych, przy pozostawieniu biednych samym sobie. Przekonanie, że nierówności społeczne wzmagają 

wzrost gospodarczy, który niejako automatycznie zlikwiduje biedę miał i ma nadal licznych zwolenni-

ków. Tymczasem ci, którzy już w okresie transformacji zostali zatrzaśnięci w pułapce biedy, samo-

dzielnie się z niej nie wydostaną. Nie są im, bowiem, dostępne środki, uznawane za oczywiste przez 

tych, którzy odnieśli życiowy sukces. Różnice w sytuacji materialnej pogłębią się w następnym poko-

leniu4, a w związku z tym systematyczna eskalacja ubóstwa nabiera charakteru strukturalnego. 

Kryzys paostwa opiekuoczego – dobrobytu gwarantowanego przez paostwo – widoczny 

zwłaszcza w byłych paostwach „bloku wschodniego”, również w Polsce, pokazał, że w tych krajach 

dokonuje się wprawdzie rozwój gospodarczy, ale niestety nie rozwój dobrobytu. Potwierdzeniem 

tego jest podniesienie stopnia niezadowolenia z sprawności i jakości usług publicznych, takich m.in. 

jak służba zdrowia, szkolnictwo, komunikacja, opieka społeczna itd., oraz transparentny kryzys zaufa-

nia do instytucji publicznych i do polityków. Kryzys ten ma swoje podstawowe źródło w dwóch feno-

menach ostatnich czasów: w globalizacji i rewolucji technologicznej. Szybki proces bogacenia się po-

siadających kapitał sprawia, że rozkład dobrobytu jest w większej mierze związany z produkcją niż 

z paostwem, które powinno byd odpowiedzialne za dystrybucję bogactwa. Doświadczenia minionych 

lat pokazują, iż paostwa członkowskie UE nie radzą sobie z wyzwaniami współczesnej gospodarki. Jest 

jeszcze jeden istotny poważny mankament tych dwóch fenomenów współczesnych czasów: pierwszy, 

to powiększenie się liczby bezrobotnych, drugi, to przedłużenie czasu pracy, i tym samym zmniejsze-

nie ilości czasu wolnego i czasu dla rodziny. Zrealizowane w 2002 r. badania w Stanach Zjednoczo-

nych pokazały, że w kraju tym w okresie minionych 30 lat, chod PKB per capita wzrósł dwukrotnie, to 
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 M. Grabowska, Ubóstwo jako efekt zewnętrzny funkcjonowania konkurencyjnej gospodarki [w:] Studia 
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dziensis, Folia Oeconomica nr 268/2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 65. 
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 K. Kruszyoski, Dziedziczenie biedy i wykluczenia społecznego – w perspektywie lokalnej polityki społecznej 

Wielisława Warzywoda-Kruszyoska *w:+ Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Polski Raport Social Watch 
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średni poziom szczęścia miał trend stały5. Biorąc pod uwagę fakt, że Polska, jak i wiele innych krajów 

Europy, nawet tych uchodzących za wysoko rozwinięte są „ślepymi naśladowcami” sukcesów powsta-

jących za oceanem, chod spóźnionymi co najmniej dekadę, nie można ostatecznie oczekiwad spekta-

kularnych sukcesów bazujących na działaniach imitatorskich. Chod nie o sukcesy wyłącznie chodzi, ale 

również o unikanie błędów, na których uczyli się inni. To jednak jest nadal dla Europy, a w zasadzie 

dla UE bariera nie do przebrnięcia, zarówno w płaszczyźnie operacyjnej, jak i strategicznej. 

Obecnie w gospodarkach kapitalistycznych zacierają się granice między paostwem a rynkiem 

przez włączenie sfery społecznej do rynku. Paostwa działają prawie jak firmy nastawione na maksy-

malizację wzrostu gospodarczego, konkurencyjną przewagę i akumulację kapitału. Największy i nie-

nazwany problem dzisiejszej gospodarki światowej to przeobrażenie poszczególnych paostw w firmę 

przy jednoczesnej erozji praw człowieka, szczególnie praw socjalnych i ekonomicznych. Owo prze-

obrażenie dokonywane są mocą zmian prawa, a także poprzez metody regulacji i zarządzania – któ-

rych wspólną ramą jest włączanie lub dostosowywanie jednostek i instytucji społecznych do racjonal-

ności ekonomicznej oraz uznawanego za idealny mechanizm rynkowy. Mogą byd one zatem realną 

przeszkodą do realizacji założonych Milenijnych Celów Rozwoju, a szczególnie problemu redukcji 

ubóstwa na świecie do 2015 r., a przy tym mogą mied poważny wpływ na konkurencyjnośd gospoda-

rek6. 

POLIT YK A SPÓ JNO Ś CI  UNII  EUROP EJS KIEJ  A S ZANS E  RO ZWO JOW E NAJUBO ŻS ZY CH 

REGIONÓ W POLSKI  

Akcesja Polski do UE, a w tym już niemal zakooczone dwie perspektywy finansowe 2004-2006 

i 2007-2013 to m.in. szereg inicjatyw finansowanych z funduszy europejskich w zakresie polityki spo-

łecznej. A wszystko to w ramach polityki spójności UE. Polityka ta będąca nadrzędną polityką wspól-

notową z założenia miała wspierad działania prowadzące do wyrównania warunków ekonomicznych 

i społecznych we wszystkich regionach UE. W szczególności podejmowanie działania miały prowadzid 

do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju regionów oraz likwidacji zacofania najmniej uprzywilejo-

wanych z nich. Najwyższe władze UE postawiły sobie zadanie walki z ubóstwem i wykluczeniem spo-

łecznym w 2000 r. Podkreślono wówczas koniecznośd mobilizacji wszystkich aktorów życia społeczno-

gospodarczego. Wyrażono wolę promowania procesu bezpośredniego uczestnictwa osób doświad-

czonych biedą poprzez zabieranie przez nie głosu na temat sytuacji politycznej, społecznej oraz w ich 

własnej sprawie7. Po ponad dekadzie problemy okazały byd się nadal nie rozwiązane. Jednym z celów 

obowiązującej najnowszej strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospo-

darczego sprzyjającego włączeniu społecznemu jest wydźwignięcie z ubóstwa i wykluczenia społecz-

nego co najmniej 20 milionów ludzi i zwiększenie do poziomu 75% zatrudnienia osób w wieku 20–64 

lat. W osiągnięciu tych celów pomocne są inicjatywy przewodnie strategii „Europa 2020”, w tym Eu-

ropejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz Pro-

                                                           

5
 M. Biernacki, Kilka uwag o pomiarze dobrobytu społecznego…, op. cit., s. 122-123. 

6
 . Grabowska, Ubóstwo jako efekt zewnętrzny …, op. cit., s. 43. 

7
 A. Osioska, P. Klein, Aby to, o czym mówimy, zmieniło nasze życie *w:+ Ubóstwo i wykluczenie społeczne 

w Polsce, Polski Raport Social Watch 2010, Warszawa 2011, s. 11. 



79 
 

gram na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia8. To jest jednak przyszłośd, jednak w pełni zależna 

od teraźniejszości. 

W ramach funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej 2007-2013 prawie 82% wy-

datków przeznaczonych zostało na realizację celu – konwergencja, tj. rozwój infrastruktury oraz po-

tencjału gospodarczego i ludzkiego najbiedniejszych regionów. W przypadku Polski mowa w tym 

przypadku o wszystkich województwach klasyfikujących się do wsparcia pod względem ustalonego 

progu PKB per capita plasującego się na poziomie niższym niż 75% uśrednianego wskaźnika PKB per 

capita dla UE. W przyznanej puli środków wyodrębnione zostały niezależne pule środków finanso-

wych dla „najuboższych wśród najbiedniejszych” regionów. W związku z tym dodatkowym wsparciem 

objęte zostały województwa Polski Wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, 

warmiosko-mazurskie. Ogół środków finansowych przeznaczonych na realizację polityki spójności 

(w ramach funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności) w latach 2007-2013 to ponad 67,2 mld 

EUR, z czego 20% przeznaczonych zostało dla Polski9. 

Pokaźne środki finansowe miały przyczynid się do realizacji celów polityki spójności, a tym 

samym również wzrostu spójności społecznej. Faktem dzisiaj jest, że problem spójności społecznej, to 

nie tylko problem Polski. Nie można jednak w tym przypadku usprawiedliwiad trudnej sytuacji w kraju 

tendencją ogólnoświatową. Do problemu braku spójności społecznej należy podchodzid w sposób 

zindywidualizowany dbając o wysoki poziom szczegółowości prowadzonych analiz – tj. nie można 

badad tylko stanu bieżącego, ale należy przeprowadzad analizę dynamiki procesów oraz uwzględniad 

możliwie najwyższy poziom szczegółowości podziału terytorialnego. Analizy ilościowe należy uzupeł-

niad analizami jakościowymi. 

Ewidentny brak jakości w realizacji celów wpisujących się w politykę spójności ma swoje pod-

łoże w błędnych zasadach realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich dziś określa-

nych już nawet jako patologiczne sprowadzające funkcjonowanie polskiego paostwa do funkcjono-

wania krajów „trzeciego świata”10. Nie oznacza to absolutnie, że fundusze europejskie są złe. Poten-

cjalna korzyśd jaką mogą przynieśd jest bardzo duża. Dbałośd o efektywne wykorzystanie dostępnych 

środków powinna stad się wymiarem priorytetowym w całej złożonej strukturze finansowania wspól-

notowego. 

POMI AR  SPÓ JNOŚ CI  SPO Ł ECZN EJ  

Pomiar spójności społecznej oraz określenie poziomów satysfakcjonujących ten wymiar jest 

obszarem poddawanym ciągłej naukowej ewaluacji. Wszelkie mierniki i konstruowane na ich pod-

stawie wskaźniki pozwalają na budowanie obiektywnych obrazów społeczeostwa, przy czym zawsze 

należy podchodzid indywidualnie do specyficznych uwarunkowao analizowanych obszarów, w tym 

uwzględniania wymiaru jakościowego. W ramach krajowych i międzynarodowych badao udało się 

skonstruowad różnorodne narzędzia służące do pomiaru spójności społecznej. Można w tym przy-

                                                           

8
 Oficjalny portal Komisji Europejskiej (Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne; Ochrona so-

cjalna i włączenie społeczne): http://ec.europa.eu, dostęp: sierpieo 2013. 
9
 Oficjalny rządowy portal funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl, dostęp: luty 2013. 

10
 Oficjalny serwis prof. K. Rybioskiego, www.rybinski.eu, dostęp: marzec 2013. 
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padku wskazad obszerną paletę wskaźników. Poniższa charakterystyka dotyczy wyłącznie części z nich 

ujętych w niniejszym artykule. 

WY BR AN E W SKAŹNIKI  SPÓ JNOŚ CI  SPOŁ ECZN EJ  

1. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po uwzględnieniu w dochodach transferów spo-

łecznych11 - procent osób, których dochód ekwiwalentny do dyspozycji (po uwzględnieniu 

w dochodach transferów społecznych) jest niższy od granicy ubóstwa ustalonej na poziomie 

60% mediany rocznych ekwiwalentnych dochodów do dyspozycji w danym kraju. Źródło: Eu-

rostat, na podstawie danych z Europejskiego badania dochodów i warunków życia ludności 

(EU-SILC). 

2. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym – przy obliczaniu wskaźnika pod uwag bierze się 

kwotę równą 50% średnich wydatków (ekwiwalentnych) gospodarstw domowych. Źródło: 

Szacunki GUS na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych. 

3. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem ustawowym – przy obliczaniu wskaźnika pod uwag bierze się 

kwotę, która zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej uprawnia do ubiegania się 

o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej jako tzw. ustawową granicę ubó-

stwa. Poziom minimum egzystencji obliczany jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych - ja-

ko granica ubóstwa skrajnego. Źródło: Szacunki GUS na podstawie badania budżetów gospo-

darstw domowych. 

4. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym (minimum egzystencji) – poziom minimum egzy-

stencji obliczany jako minimum egzystencji uwzględnia jedynie te potrzeby, których zaspoko-

jenie nie może byd odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi do 

biologicznego wyniszczenia. Za punkt wyjścia do ustalania granic ubóstwa skrajnego bierze 

się poziom minimum obliczony dla jednoosobowego gospodarstwa pracowniczego a następ-

nie mnoży się tę wartośd przez liczbę „osób ekwiwalentnych”. Źródło: Szacunki GUS na pods-

tawie badania budżetów gospodarstw domowych. 

5. Wskaźnik dochodu do dyspozycji – obliczany jest jako iloraz dochodu do dyspozycji dla dane-

go przekroju do dochodu do dyspozycji dla Polski ogółem. Wartośd wskaźnika równa 100 jest 

przypisana dochodowi do dyspozycji dla Polski ogółem. Źródło: Eurostat, na podstawie da-

nych z Europejskiego badania dochodów i warunków życia ludności (EU-SILC). 

6. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę. Źródło: GUS. 

7. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę. Źródło: GUS. 

ZAGRO ŻENI E UBÓ STW EM J AKO  P RO BLEM K RAJOWY  

Po okresie spadku poziomu zagrożenia ubóstwem skrajnym (minimum egzystencji) w Polsce 

w latach 2005-2008, a następnie kilkuletniej stabilizacji, w roku 2011 odnotowano wzrost tego 

wskaźnika (który przekroczył po raz pierwszy wskaźnik zagrożenia ubóstwem ustawowym). Zwiększe-

nie się odsetka osób znajdujących się poniżej minimum egzystencji było związane m.in. ze spadkiem 

dochodów, a tym samym i wydatków gospodarstw domowych. Średnioroczne wartości koszyków 

                                                           

11
 Stopa ubóstwa / wskaźnik zagrożenia ubóstwem – służy do oceny zasięgu ubóstwa. Oblicza się go jako ilo-

raz liczby jednostek (gospodarstw domowych lub osób) ubogich do liczby jednostek w całej populacji. Podawa-

ny wynik w procentach mówi on, jaki jest odsetek ubogich w danej populacji. 
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minimum egzystencji w 2011 r. wzrosły średnio od 5,8 do 6,1%, w zależności od typu gospodarstwa, 

przy inflacji (wskaźnik CPI) kształtującej się na poziomie 4,3%12. 

Rys. 1. Wskaźniki zagrożenia ubóstwem wg trzech kategorii w latach 2005-2011, w Polsce. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS (dostęp: grudzieo 2012). 

Brak zmian nominalnej wartości granic ubóstwa ustawowego od 2006 roku spowodował, że 

w roku 2011 wartośd wskaźnika zagrożenia ubóstwem skrajnym była wyższa niż wskaźnika zagrożenia 

ubóstwem ustawowym13. Jest to niezbity dowód na niewydolnośd polskich polityk publicznych – pod 

kątem pożądanej szybkiej reakcji na pojawiające się poważne problemy społeczne. 

Zarówno wysoka stopa ubóstwa, jak i jej wzrost w 2011 roku dotyczyły przede wszystkim 

osób zamieszkałych na wsi oraz w małych miastach, liczących do 20 tys. mieszkaoców. Podobnie jak 

w latach wcześniejszych, ubóstwem zagrożeni byli głównie mieszkaocy gospodarstw domowych 

w których znajdowały się osoby bezrobotne (a przy tym zwłaszcza wtedy, gdy „głowa” gospodarstwa 

domowego miała niski poziom wykształcenia), osoby niepełnosprawne oraz rodziny wielodzietne. 

W wymiarze terytorialnym zasięg ubóstwa był największy w regionie wschodnim, a zwłaszcza w wo-

jewództwach: warmiosko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i świętokrzyskim14. 

ZAGRO ŻENI E UBÓ S TW EM W G R EGI ONÓW  

Zagrożenie ubóstwem poszczególnych regionów Polski jest istotnie zróżnicowane. 

W przypadku wskaźnika dochodu do dyspozycji różnica sięga 22 pkt. proc. (2011 r.). Najniższy wskaź-

nik zanotowany został w regionie wschodnim, a najwyższy w regionie centralnym. Różnica sięga po-

nad 5 tys. zł, co w odniesieniu do regionu wschodniego daje aż 25% dochodu. Różnica ta w sposób 

zasadniczy przekłada się na jakośd życia w poszczególnych regionach kraju. 

Rozkład przestrzenny dochodów do dyspozycji ma bezpośrednie przełożenie na wskaźniki za-

grożenia ubóstwem. Różnica w wartości wskaźnika uwzględniającego transfery społeczne sięgająca 

11,5 pkt. proc. przy wyniku maksymalnym dla regionu wschodniego sięgającego 24,5% jest bardzo 

                                                           

12
 Ubóstwo w Polsce w 2011 r.(na podstawie badao budżetów gospodarstw domowych), Główny Urząd Sta-

tystyczny, Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 2012 r., s. 4. 
13

 Ibidem. 
14

 Ibidem. 
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niepokojąca. Z jednej strony należy zwrócid uwagę na bardzo wysoki wskaźnik dla regionu wschod-

niego, a z drugiej strony na wysoki poziom dysproporcji w skali kraju, a w konsekwencji ewidentnego 

przestrzennego zróżnicowania zarówno ubóstwa, jak i zagrożenia ubóstwem. W regionie wschodnim 

zagrożona ubóstwem jest dziś co czwarta osoba, gdy tymczasem w regionie południowo-zachodnim 

co siódma. 

Rys. 2. Wskaźniki dochodu do dyspozycji (na jednostkę ekwiwalentną) w 2011 r., wg regionów. 

  
Źródło: Dochody i warunku życia ludności Polski (Raport z badania EU-SILC 2011), Główny Urząd Statystyczny, 

Warszawa 2012, s. 149. 

Struktura rozkładu wskaźnika dochodu do dyspozycji pokrywa się z rozkładem wskaźnika za-

grożenia ubóstwem. Zdecydowanie najkorzystniej w tej kategorii statystycznej uplasował się region 

południowo-zachodni. 
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Rys. 3. Wskaźniki zagrożenia ubóstwem relatywnym (przy uwzględnieniu transferów społecznych) 
w 2011 r., wg regionów. 

 
Źródło: Dochody i warunku życia ludności Polski (Raport z badania EU-SILC 2011), Główny Urząd Statystyczny, 

Warszawa 2012, s. 149. 

Zagrożenie ubóstwem skrajnym dotyka już nie tylko mieszkaoców regionu wschodniego, ale 

również mieszkaoców regionu północnego. Tereny wchodzące w skład ogółu regionów zagrożonych 

ubóstwem skrajanym to w większości zewnętrzne granice UE. Podobnie jak w przypadku zagrożenia 

ubóstwem relatywnym (przy uwzględnieniu transferów społecznych) i tym razem w relatywnie najko-

rzystniejszej sytuacji znalazł się region południowo-zachodni. 
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Rys. 4. Wskaźniki zagrożenia ubóstwem skrajnym w 2011 r., wg regionów. 

 
Źródło: Ubóstwo w Polsce w 2011 r. (na podstawie badao budżetów gospodarstw domowych), Główny Urząd 

Statystyczny, Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 2012 r., s. 16. 

Zagrożenie ubóstwem skrajnym pokrywa się z zagrożeniem relatywnym w układzie teryto-

rialnym. Wyraźne zróżnicowanie wewnętrzne kraju pod kątem tego wskaźnika wskazuje na bardzo 

duży poziom dyspersji zagrożenia ubóstwem, tym samym wskazując na wysoki poziom rozwarstwie-

nia społecznego, a zatem poziomu życia. 

Różnica w zanotowanych wartościach wskaźnika zagrożenia ubóstwem relatywnym pomiędzy 

poszczególnymi regionami sięgnęła ponad 10 pkt. proc. W ujęciu relatywnym różnica to już ponad 

86%. 
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Rys. 5. Wskaźniki zagrożenia ubóstwem relatywnym w 2011 r., wg regionów. 

 
Źródło: Ubóstwo w Polsce w 2011 r. (na podstawie badao budżetów gospodarstw domowych), Główny Urząd 

Statystyczny, Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 2012 r., s. 16. 

ZAGRO ŻENI E UBÓ STW EM W G WOJEWÓDZT W  

Analizy dotyczące ubóstwa powinny byd realizowane na poziomie jak najwyższego uszczegó-

łowienia – w kontekście podziału terytorialnego. Niestety, ale statystyki publiczne dostępne w Banku 

Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego odnoszą się w tym przypadku do poziomu woje-

wództw jako najwyższego wymiaru szczegółowości. To z kolei nie daje możliwości do stworzenia peł-

nego obrazu istniejących problemów, ich skali i identyfikacji „punktów zapalnych”. 

Istotnie niepokojącym zjawiskiem dotykającym wszystkie województwa, chod z różnym natę-

żeniem był systematyczny wzrost wskaźnika zagrożenia ubóstwem skrajnym począwszy od roku 

2009. Zwiększenie się odsetka osób znajdujących się poniżej minimum egzystencji było związane 

z realnym wzrostem granicy ubóstwa skrajnego przy jednoczesnym realnym spadku dochodów i wy-

datków gospodarstw domowych. 
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Rys. 6. Wskaźniki zagrożenia ubóstwem w 2011 r., wg województw (% osób w gospodarstwach 
domowych o wydatkach poniżej granic ubóstwa). 

 
Źródło: Ubóstwo w Polsce w 2011 r.(na podstawie badao budżetów gospodarstw domowych), Główny Urząd 

Statystyczny, Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 2012 r., s. 15. 

Porównując wartości wskaźnika zagrożenia ubóstwem skrajnym z roku 2011 do roku 2008 

okazuje się, że spadek zanotowany został tylko w przypadku czterech województw. Wzrost jaki zano-

towany został w przypadku 75% województw odzwierciedla negatywne trendy rozwojowe w całej 

gospodarce. Trudno w tej sytuacji mówid, że trend wzrostu nierówności dochodowych obserwowany 

w latach 90. i na początku obecnego wieku uległ trwałemu odwróceniu, chod taki pogląd można spo-

tkad w wielu opracowaniach. 

W przypadku każdej grupy wskaźników najwyższe wartości zanotowane zostały 

w województwach tzw. Polski Wschodniej, tj. w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, 

świętokrzyskim, warmiosko-mazurskim. przy czym w poszczególnych kategoriach w różnym natęże-

niu. Zarówno w roku 2005, jak i w roku 2011 wszystkie analizowane wskaźniki w ww. województwach 

plasowały się na poziomach wyższych od poziomu krajowego. Wśród 105 wyników odnoszących się 

do ww. województw i do okresu 2005-2011 tylko w dwóch przypadkach wskaźnik wojewódzki był 

niższy od krajowego oraz w dwóch przypadkach wskaźniki te uplasowały się na tym samym poziomie 

– dotyczyło to województwa podkarpackiego. 

WOJEWÓ DZT WA PO LSK I  WS CHO DNI EJ  A  P RO BLEM UBÓ STW A  

Relatywnie w najbardziej korzystnej sytuacji w roku 2005 znajdowało się województwo pod-

laskie w przypadku którego wskaźniki wojewódzkie nieznacznie przekraczały poziom wskaźników 
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krajowych. Z kolei w relatywnie najtrudniejszej sytuacji znajdowało się województwo warmiosko-

mazurskie osiągające najwyższe wartości analizowanych wskaźników w kraju.  

Rok 2011 przyniósł istotne zmiany w konstruowanym rankingu. Nastąpiła wyraźna rozbież-

nośd informacyjna w poszczególnych kategoriach wskaźników dotycząca głównie relatywnej granicy 

ubóstwa, chod i w przypadku dwóch pozostałych wskaźników różnice były o wiele wyraźniejsze, niż to 

miało miejsce w roku 2005. Należy w tym miejscu podkreślid, że ubóstwo relatywne jest, jak sama 

nazwa wskazuje, relatywne – a zatem można byd bogatym w sensie możliwości konsumpcyjnych, ale 

relatywnie biednym w zamożnym społeczeostwie15. 

Rys. 7. Relacje wojewódzkich wskaźników zagrożenia ubóstwem do wskaźnika krajowego wg 
trzech kategorii w roku 2005, w województwach Polski Wschodniej. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS (dostęp: grudzieo 2012). 

Rys. 8. Relacje wojewódzkich wskaźników zagrożenia ubóstwem do wskaźnika krajowego wg 
trzech kategorii w roku 2011, w województwach Polski Wschodniej. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS (dostęp: grudzieo 2012). 

                                                           

15
 Święcicki I., Ile biedy w Polsce?, art. z dnia, 17 grudnia 2012 [w:] Magazyn Nieuziemiony Kontakt. 
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Zanotowane wyniki w roku 2011 pokazały, iż w zdecydowanie lepszej sytuacji, niż w roku 

2005 znalazło się województwo podkarpackie, a niestety w przypadku województwa podlaskiego 

sytuacja wyraźnie pogorszyła się. W sprawozdaniach opracowanych przez GUS, a odnoszących się do 

roku 2011 województwo podkarpackie nie było już wymieniane w grupie województw istotnie zagro-

żonych ubóstwem. 

Rys. 9. Różnica wskaźników: relacje wojewódzkich wskaźników zagrożenia ubóstwem do wskaźnika 
krajowego wg trzech kategorii z roku 2011 i 2005, w województwach Polski Wschodniej. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS (dostęp: grudzieo 2012). 

Na tle korzystnych trendów rozwojowych wyrażonych we wskaźnikach statystycznych odno-

szących się do województwa podkarpackiego rysują się negatywne trendy rozwojowe dotyczące po-

zostałych województw Polski Wschodniej. Okazuje się bowiem, że rok 2011 przyniósł wzrost dystansu 

pomiędzy średnim wynikiem krajowym zagrożenia ubóstwem, a tymi województwami w odniesieniu 

do roku 2005. Niestety sytuacja ta potwierdza eskalację ubóstwa na terenach od dawna dotkniętych 

problemami społecznymi i gospodarczymi. 

Jednym z podstawowych źródeł ubóstwa klasyfikowanych do czynników sytuacyjnych są ni-

skie dochody. Okazuje się, że wśród województw o najniższych przeciętnych miesięcznych dochodach 

rozporządzalnych na 1 osobę w roku 2011 uplasowały się cztery województwa Polski Wschodniej. 

Ostatnie niechlubne miejsce zajęło województwo podkarpackie z wynikiem 76% wskaźnika krajowe-

go. Jest to niewątpliwie zaskakujący wynik w świetle wyżej przedstawionej analizy. Kolejne pozycje 

przypadły dla województwa lubelskiego – 84%, świętokrzyskie – 87% i warmiosko-mazurskie – 89%. 

Wynik zanotowany dla województwa podlaskiego sięgający prawie 100% okazał byd się jednym 

z lepszych w kraju. Dla wskazania istniejących różnic należy podkreślid, że wynik zanotowany dla wo-

jewództwa mazowieckiego uplasował się na poziomie 132%. W przypadku przeciętnych miesięcznych 

wydatków na 1 osobę w roku 2011. Najniższy wynik zanotowany został również w przypadku woje-

wództwa podkarpackiego – 83%. Kolejne pozycje przypadły dla województwa lubelskiego i święto-

krzyskiego – 84%, warmiosko-mazurskie – 86% i podlaskiego – 89%. 

Różnice w powyższej analizie odnoszące się do województwa podlaskiego i podkarpackiego 

mają swoje podłoże w uwarunkowaniach regionalnych, których identyfikacja wymaga przeprowa-

dzenia analizy jakościowej. 

0,47 

-0,18 

0,54 

0,18 

0,14 

0,24 

0,05 

0,34 

0,25 

0,05 

0 0 0 0 0 1 

 LUBELSKIE 

 PODKARPACKIE 

 PODLASKIE 

 ŚWIĘTOKRZYSKIE 

 WARMIOSKO-MAZURSKIE 

ustawowa 
granica ubóstwa 

relatywna granica 
ubóstwa 

minimum 
egzystencji 



89 
 

Rys. 10. Różnica w przeciętnym miesięcznym dochodzie rozporządzalnym i przeciętnym miesięcznym 
wydatku na 1 osobę pomiędzy województwami Polski Wschodniej i wynikiem krajowym 
w latach 2005 i 2011. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS (dostęp: grudzieo 2012). 

W ujęciu bezwzględnym różnica w dochodach i wydatkach istotnie zmieniła się na przestrzeni 

minionych lat. I tak np. w województwie lubelskim miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę 

w roku 2005 był niższy od średniego wyniku krajowego o 89 zł, o tyle w roku 2011 był już niższy 

o ponad 201 zł. W ujęciu statystycznym problem ten w najmniejszym wymiarze dotyczy wojewódz-

twa podlaskiego, a w największym województwa podkarpackiego. Niniejsze zastawienie jest kolej-

nym dowodem na to, że systematycznie pogłębia się różnica w jakości życia w poszczególnych jed-

nostkach terytorialnych Polski przy jednoczesnym wzroście skali ubóstwa. 

ZAKOŃ C ZENI E  

Większośd najnowszych analiz statystycznych poruszających problematykę ubóstwa wskazuje 

na zmniejszanie się tego problemu w Polsce na przestrzeni ostatnich latach. Luką poznawczą więk-

szości tych analiz jest jednak dośd wysoki poziom uogólnienia artykułowanych wniosków polegający 

na braku uwzględniania odmienności regionalnych. Zaprezentowana w niniejszym artykule analiza 

w układzie regionalno-wojewódzkim i czasowym pokazała, że pomimo korzystnych trendów 

w zakresie zmniejszania ubóstwa oraz zagrożenia ubóstwem w okresie kilku minionych lat rok 2011 

przyniósł negatywne, a jednocześnie istotne zmiany w tym zakresie, które utrwalone zostały w roku 

2012 w związku z dużym spowolnieniem polskiej gospodarki. 

Przeprowadzona analiza pokazała, że pozytywne trendy ogólnokrajowe nie pokrywają się 

z sytuacją we wszystkich regionach kraju, a bazowanie na wartościach uśrednionych może przesłonid 

pojawianie się poważnych problemów, których skala systematycznie narasta. Taka sytuacja ma wła-

śnie miejsce w Polsce Wschodniej, w której poziom życia systematycznie obniża się od kilku lat, przy 

relatywnym wzroście poziomu życia w innych regionach kraju, pomimo wielu dodatkowych środków 

finansowych przeznaczonych na wsparcie tego obszaru. 

Wyniki przeprowadzonej analizy pokazały, że cele polityki spójności w obszarze spójności 

społecznej nie dośd, że nie zostały osiągnięte pomimo podjęcia szeregu działao finansowanych 

z funduszy europejskich, to ponadto niewydolnośd polskich polityk publicznych doprowadziła do 
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wzmocnienia podziału społecznego w Polsce polegającego na eskalacji ubóstwa w województwach 

Polski Wschodniej. 
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ROZDZIAŁ 3. EMPIRYCZNA ANALIZA UWA-

RUNKOWAŃ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA 

PRZYKŁADZIE ROZTOCZA 
( D O R O T A  J E G O R O W )  

DOROTA JEGOROW


  
SPRAWNOŚĆ  FUNKCJONALNA  JEDNOSTEK  SAMORZĄDU  TERYTO-

RIALNEGO  ROZTOCZA  W OBSZARZE  WSPIERANIA  INICJATYW  

PRZEDSIĘBIORCZYCH  

STR ES ZCZENI E  

Artykuł powstał w oparciu o badania przeprowadzone wśród pracowników jednostek samo-

rządu terytorialnego z Roztocza. Celem badao było zidentyfikowanie kondycji społecznej 

i organizacyjnej sfery publicznej w kontekście służebnej roli wobec przedsiębiorców. Sprawozdanie 

z badao zawarte w artykule obnaża niską jakośd operacyjną lokalnych samorządów w kontekście za-

dao przed nimi stojących w obszarze współpracy z sektorem biznesu. Artykuł obok sprawozdania 

z badao empirycznych odwołuje się do nowych wyzwao stojących przed samorządami, 

a wynikających z akcesji Polski do Unii Europejskiej. W artykule wskazuje się na ułomnośd systemu 

finansowania zadao samorządów opartego na dotacjach wpisanych w fundusze europejskie wskazu-

jąc przede wszystkim fasadowośd działao rozumianą w tym kontekście jako brak realnej perspektywy 

rozwoju1. 

 

                                                           

 Dorota Jegorow, doktor, adiunkt w Katedrze Teorii Ekonomii, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych 

i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim, dorotajegorow@kul.pl. 
1
 Artykuł powstał w oparciu o sprawozdanie z realizacji projektu badawczego pt. „Rozwój przedsiębiorczości 

na Roztoczu – w kierunku synergii działao JST i przedsiębiorców” zrealizowanego w okresie od marca do maja 

2013 r. na Roztoczu w zespole studentów II roku ekonomii Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych 

i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim (Cz. 1). 
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SUMMARY  

FUNCTIONAL EFFICIENCY OF MUNICIPALITIES ROZTOCZE IN THE FIELD OF SUPPORT OF INITI-

ATIVES ENTREPRENEURIAL 

Artykuł powstał w oparciu o badania przeprowadzone wśród pracowników jednostek samo-

rządu terytorialnego z Roztocza. Celem badao było zidentyfikowanie kondycji społecznej 

i organizacyjnej sfery publicznej w kontekście służebnej roli wobec przedsiębiorców. Sprawozdanie 

z badao zawarte w artykule obnaża niską jakośd operacyjną lokalnych samorządów w kontekście za-

dao przed nimi stojących w obszarze współpracy z sektorem biznesu. Artykuł obok sprawozdania 

z badao empirycznych odwołuje się do nowych wyzwao stojących przed samorządami, 

a wynikających z akcesji Polski do Unii Europejskiej. W artykule wskazuje się na ułomnośd systemu 

finansowania zadao samorządów opartego na dotacjach wpisanych w fundusze europejskie wskazu-

jąc przede wszystkim fasadowośd działao rozumianą w tym kontekście jako brak realnej perspektywy 

rozwoju. 

WST ĘP  

Polskie gminy systematycznie zadłużają się. Sytuacja ta nie ominęła Roztocza. Gminy coraz 

częściej zaciągają nowe zobowiązania finansowe związane nie tylko z inwestycjami, ale z realizacją 

bieżących zadao własnych. Wprawdzie w tym zakresie gminy Roztocza wcale nie znajdują się w rela-

tywnie mniej korzystnym położeniu w porównaniu do pozostałych gmin Polski, to jednak nie oznacza 

to, że sytuacja jest zadowalająca. Obiektywna analiza „zamożności samorządów lokalnych” wymaga 

oceny relacji dochodów własnych gmin do ich budżetów. Z uwagi na wysoki i zróżnicowany charakter 

interwencji finansowych realizowanych przy współudziale funduszy europejskich wpisanych w kolej-

ne perspektywy finansowe o ściśle określonych ramach czasowych niniejsza analiza będzie możliwa 

do przeprowadzanie dopiero po roku 2013. 

Niezależnie od powyższego proste rozwiązania są tak naprawdę „na wyciągnięcie ręki”. Trze-

ba jednak je dostrzec, potraktowad poważnie, a przede wszytkom zrozumied, że ich rozwiązanie jest 

niezbędne dla pozytywnego rozwoju społeczno-gospodarczego wszystkich społeczności lokalnych 

zgodnie z jedną z najważniejszych polityk horyzontalnych UE – polityką zrównoważonego rozwoju. 

Nie można postępowad egoistycznie i myśled wyłącznie o sobie, nie dbając o warunki bytu przyszłych 

pokoleo. Za błędne decyzje i działania podejmowane dziś konsekwencje ponosid będą przyszłe poko-

lenia. By tak się nie stało należy wzmocnid polską przedsiębiorczośd m.in. poprzez usprawnienia or-

ganizacyjne i społeczne jednostek samorządu terytorialnego. Jednostek posiadających potencjał or-

ganizacyjny dla wsparcia lokalnych inicjatyw gospodarczych, jednak nadal nie wykorzystujących swo-

jej pozycji. 

Poszukiwanie skutecznych rozwiązao nie może odbywad się w drodze eksperymentu bazują-

cego na kapitale społecznym i gospodarczym. Eksperyment należy pozostawid nauce. Stąd też naro-

dziła się koncepcja przeprowadzenia badao o charakterze ilościowo-jakościowym mających na celu 

wskazanie wzajemnych społecznych relacji pomiędzy sferą administracji publicznej, a przedsiębior-

cami oraz zaprezentowanie ich wyników podczas II Roztoczaoskiego Forum Gospodarczego organi-

zowanego przez Agencję Rozwoju Roztocza sp. z.o.o. w Tomaszowie Lubelskim. W prace badawcze 

wpisana została realizacja projektu „Rozwój przedsiębiorczości na Roztoczu – w kierunku synergii 
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działao JST i przedsiębiorców”. Materiał badawczy zebrany został przez studentów WZNPIE KUL 

w Tomaszowie Lubelskiem w okresie od marca do maja 2013 roku w składzie Kamilla Jarczak, 

Agnieszka Warzocha, Monika Ścirka, Patrycja Betiuk, Sylwester Dziura, Dominik Malinowski, Daniel 

Deryło, Damian Burda pod kierownictwem dr Doroty Jegorow. 

ŚWIADO ME K S ZT AŁTOW ANI E BUDŻETÓW  GMI N GW AR ANT EM S TABI LN EGO  

I  TRW AŁ EGO  RO ZWO JU  

Analiza finansowa budżetu gminy i jego kształtowanie nie należą ani do zadao prostych, ani 

jednoznacznych co do formy i struktury. Przedmiotowa analiza jest jednak bardzo ważnym instru-

mentem pozwalającym na poznanie i ocenę przebiegu wielu procesów i zjawisk finansowych zacho-

dzących w jednostce samorządu terytorialnego2. Specjalizacja w tym zakresie nabrała szczególnego 

znaczenia w sytuacji decentralizacji władzy w Polsce, a jednocześnie pojawienia się alternatywy źró-

deł finansowania zadao rozwojowych, w tym zadao własnych gmin w postaci funduszy europejskich. 

Samorząd terytorialny jest bowiem nie tylko podsystemem administracji publicznej, ale stanowi 

sformalizowany element społeczeostwa obywatelskiego. Rozwój samorządu terytorialnego jest wyra-

zem realizacji zasady pomocniczości stanowiącej jeden z filarów ustrojowych paostwa demokratycz-

nego3. W tym miejscu szczególnego znaczenia nabiera aktywnośd samorządów w pozyskiwaniu ze-

wnętrznych źródeł finansowania – środków rozwojowych, a jednocześnie umiejętnośd rozdzielania 

finansowania działao doraźnych od działao strategicznych. 

Obiektywna ocena kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego nie jest prosta 

zarówno z uwagi na wielorakośd interpretacyjną w tym zakresie, jak również odroczoną w czasie 

(o zróżnicowanym horyzoncie) ocenę efektywności działao inwestycyjnych. Analizy opracowywane na 

gruncie naukowym rozmijają się niejednokrotnie z ocenami opracowywanymi przez zespoły samo-

rządowe i agendy rządowe nacechowanymi znacznie większą dozą optymizmu. Ten dysonans po-

znawczy ma swoje podłoże przede wszystkim w niskiej kulturze politycznej paostwa polskiego przed-

kładającej poprawnośd polityczną nad rzeczową i merytoryczną diagnozą. 

Niezależnie od wszystkiego głównym źródłem finansowania zadao samorządowych powinny 

byd dochody własne, decydują bowiem one o stopniu samodzielności władz lokalnych i regionalnych, 

a nie dochody transferowe. Najważniejszą grupą dochodów własnych są wpływy z podatków4. Posia-

danie dochodów własnych zwiększa samodzielnośd władz samorządowych. Ponadto, dochody te cha-

rakteryzują się stosunkowo najwyższą stabilnością, przewidywalnością, a przede wszystkim możliwo-

ścią bezpośredniego oddziaływania na ich wysokośd5. Minione lata, to okres wzrostu udziału docho-

dów transferowych w ogóle dochodów gmin. Samorządy terytorialne częściej korzystały z dotacji 

                                                           

2
 P. Roman, Analiza finansowa budżetu samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny 6, Warszawa 

2001, s. 18. 
3
 A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk,. Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2008, s. 9. 
4
 A. Sobczyk, Rozwój lokalny – wybrane problemy finansowania. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Org. 

Gosp. Żywnościowej, nr 81, Warszawa 2010, s. 130. 
5
 Kusto B., Sytuacja finansowa gmin o zróżnicowanym poziomie kapitału ludzkiego władz samo-rządowych. 

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej, nr 81, Warszawa 2010, s. 169. 
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rozwojowych, zwłaszcza wpisanych w strumieo funduszy europejskich. Wykorzystując jednak tego 

rodzaju zasoby finansowe podmioty samorządowe zmuszone są w pierwszej kolejności do prefinan-

sowania zaplanowanych inwestycji, co skutkuje wzrostem zobowiązao z tytułu kredytów i pożyczek 

oraz emitowanych papierów wartościowych6. Faktem jest, że w dobie kryzysu finansów publicznych 

to właśnie transfery wyrównawcze postaci dotacji nabierają szczególnego znaczenia. Należy jednak 

podkreślid, że wpisane są one system uznaniowości w ich rozdzielaniu. Nie jest to ponadto rozwiąza-

nie perspektywiczne. 

Jak najszybciej należy doprowadzid do zmniejszenia uzależnienia jednostek samorządu tery-

torialnego od dochodów transferowych, tym samym zahamowania negatywnych trendów w tym 

obszarze polegających m.in. na budowaniu strukturalnych ram opartych na dotacjach. Stabilizacja 

finansów samorządów terytorialnych jest bezpośrednio zależna o relatywnie wysokiego udziału do-

chodów własnych w strukturze dochodów ogółem. Należy jak najszybciej wrócid do idei, które legły 

u podstaw powołania samorządu terytorialnego – samodzielności i samorządności – i realnie wpro-

wadzid je w życie7. Tym samym należy zadbad, by jednostki samorządu terytorialnego w jak najwięk-

szym wymiarze wspierały wszelkie przejawy przedsiębiorczości na podległym sobie obszarze. Trwa-

łośd inicjatyw gospodarczych realizowanych na terenie gmin to również gwarancja utrzymania do-

chodów własnych gmin. To jednak wymaga tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju przedsię-

biorczości. Warunki te, to zarówno obciążenia finansowe nakładane na przedsiębiorców, jak również 

wsparcie instytucjonalne zawarte w systemie usług publicznych o charakterze informacyjnym. Ludzie 

poinformowani, mający świadomośd sensu i możliwości działania, zarówno zbiorowego jak i indywi-

dualnego, w celu zaspokojenia swych potrzeb jednostkowych, zbiorowych i społecznych, stają się 

bardziej zaangażowani i sprawni, także w wymiarze lokalnym8. 

JEDNOS TKI  S AMOR ZĄDU T ER YTO RIALN EGO  RO ZTOCZA A R OZWÓJ  LOK ALN EGO 

BI ZN ES U  

Wspieranie działao przedsiębiorczych winno byd kluczowym elementem misji każdej gminy. 

To dzięki działaniom przedsiębiorczym lokalnych społeczności gminy mogą się realnie rozwijad. 

W ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości na Roztoczu – w kierunku synergii działao JST 

i przedsiębiorców” przeprowadzone zostało badanie ankietowe wykorzystujące kwestionariusz wy-

wiadu pozwalające ocenid sprawnośd funkcjonowania gmin Roztocza w obszarze wspierania inicjatyw 

przedsiębiorczych. W ramach prac badawczych przeprowadzonych zostało 169 wywiadów składają-

cych się z 8 pytao w wybranych urzędach gmin Roztocza.  

                                                           

6
 J. Łukomska-Szarek, Finansowanie działalności rozwojowej samorządów terytorialnych *w:+ Zeszyty Na-

ukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 59, Nr kol. 1864, Katowice 2011, s. 84. 
7
 Sz. Bryndziak, System dochodów jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego 

i kryzysu finansów publicznych *w:+ Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 247/2011, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 176, 187. 
8

 J. Malikowski, Instytucjonalizacja ładu gminnego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 

nr 37/2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 5. 
9
 Dobór respondentów miał charakter losowy. 
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Pierwszym elementem wywiadów przeprowadzonych w poszczególnych urzędach gmin była 

prośba o wskazanie osoby kompetentnej w zakresie wyłącznie przeprowadzenia rozmowy dotyczącej 

uruchomienia i/lub prowadzenia działalności gospodarczej. Okazało się, że rozwiązania w tym zakre-

sie stosowane w poszczególnych gminach są wyraźnie zróżnicowane. Najważniejsze jednak jest to, że 

w większości gmin Roztocza udało się wskazad w sposób jednoznaczny osobę która może udzielid 

wywiadu. Niestety aż w 5 przypadkach (31%) ostatecznie nie udało się uzyskad jednoznacznej infor-

macji kto w gminie jest kompetentny w zakresie udzielania odpowiedzi na temat działalności gospo-

darczej na podległym gminie terenie. Wizyta w gminie polegała w tych niechlubnych przypadkach na 

odsyłaniu osoby poszukującej informacji „od drzwi do drzwi”, a w koocu i tak wskazywano na brak 

osób kompetentnych do rozmowy w danej chwili. Wskazywano również na inne osoby nieobecne 

podczas wywiadu w urzędzie lub zajęte innymi czynnościami. W jednej z gmin po długiej wędrówce 

po urzędzie osoby poszukującej informacji w przedmiotowym obszarze w koocu pracownik gminy 

stwierdził, iż wywiad winien zostad przeprowadzony na poziomie najwyższych władz gminy – wów-

czas jednak zajętych. Kwestionariusz wywiadu został w tym przypadku pozostawiony w gminie, a jej 

pracownik złożył obietnicę, iż niezwłocznie drogą telefoniczną przekaże odpowiedzi. Niestety na tym 

wywiad się zakooczył ostatecznie. W kolejnej z gmin wskazano zupełnie z niewiadomego powodu, że 

wywiad powinien zostad przeprowadzony w powiatowym urzędzie pracy. Najciekawszym jednak 

zdarzeniem była wizyta w gminie w której właściwie nie było żadnego kompetentnego pracownika, 

a osoba udzielająca informacji nie była w stanie wytłumaczyd gdzie są pracownicy oraz wskazad kiedy 

i z kim można by przeprowadzid wywiad. Ten swoisty „urząd widmo” był wprawdzie jednostkowym 

przypadkiem, nie mniej jednak nie możliwym do zaakceptowania. 

Tab. 1. Stanowisko osób udzielających informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej 
w gminie. 

Odpowiedź Liczba wskazao 

Punkt obsługi inwestora  1 

„Stanowisko” ds. ewidencji działalności gospodarczej (w tym kierownik i in-
spektor) 

4 

Sekretarz gminy 4 

Inspektor ds. Informatyki biurowej i zamówieo publicznych 1 

Inspektor urzędu gminy 1 

Brak osoby z którą można porozmawiad 5 

Źródło: opracowanie własne. 

Każda działalności przedsiębiorcza związana jest z gminą na terenie której jest zarejestrowa-

na lub faktycznie pojawiają się jej efekty. Najlepszym rozwiązaniem dla każdej gminy byłoby połącze-

nie obu wymiarów. Jednak to wiąże się z realnym wsparciem przedsiębiorców. Niestety w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej na Roztoczu w 9 na 15 zbadanych gmin pracownik uczestni-

czący w wywiadzie jednoznacznie wskazał, że „nie ma takiej możliwości”. Przy czym w niektórych 

przypadkach próbowano uzasadniad taki stan rzeczy wskazując m.in. „gmina nie udziela wsparcia, jak 

coś to stowarzyszenie” lub „nie było odrębnych uchwał dotyczących pomocy dla osób zakładających 

działalnośd gospodarczą, więc żadnej pomocy nie ma”.  
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Tab. 1. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej moż-
na uzyskad wsparcie gminy? 

Odpowiedź 
Liczba 

wskazao 

TAK 

Informacje dotyczące uruchomienia działalności gospo-
darczej 

2 

Wypełnienie wniosku - „pierwsze kroki” w założeniu dzia-
łalności gospodarczej 

1 

Wypełnienie wniosku – sprawy formalne 2 

Skorzystanie z profilu zaufanego E-puap 1 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy 
(przy czym to niestety nie gmina realizuje projekt, 
a fundacja działająca w sposób niezależny od gminy) 

1 

NIE 
 

9 

Źródło: opracowanie własne. 

Powyższe pytanie charakteryzowało się wysokim poziomem ogólności. W badaniu chodziło 

jednak o uzyskanie bardziej szczegółowych informacji oraz zweryfikowanie potencjału informacyjne-

go gmin dlatego też w kolejnym pytaniu poruszono kwestię poradnictwa prawnego lub innego 

wsparcia doradczego w zakresie prowadzenia lub uruchamiania działalności gospodarczej. Biorąc pod 

uwagę ogół odpowiedzi uzyskanych w ramach tego pytania okazało się, że potencjalny obszar wspar-

cia przedsiębiorców jest nieco szerszy, niż wstępnie deklarowano w gminach. 

Pomoc prawna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej jest bardzo ważna głównie 

z uwagi na złożonośd polskiego prawa i jego polisemię. Niejednoznacznośd wykonawcza prawa kra-

jowego w wielu przypadkach doprowadziła już do upadku prężnych podmiotów gospodarczych. 

Przedmiotowe doradztwo winno byd promowane i upowszechniane przede wszystkim w wymiarze 

prewencyjnym, a przedsiębiorcy powinni mied dostęp do transparentnej informacji, że z takiego 

wsparcia mogą skorzystad. Niestety poza ustną deklaracją, iż owo wsparcie istnieje (7 na 15 przypad-

ków), ani na tablicach ogłoszeo w urzędach gmin, ani na stronach internetowych gmin informacji 

takich nie ma. Kuriozalną sytuacją jest fakt, iż osoba zatrudniona na stanowisku radcy prawnego 

w jednej gminie może służyd wsparciem społeczności lokalnej, a w innej gminie nie. Oczywiście nie 

można w tym przypadku mówid o pełnej nieodpłatnej dostępności radcy prawnego w zakresie ogółu 

problemów dotykających społecznośd lokalną, warto by jednak poddad pogłębionej analizie zidenty-

fikowany stan rzeczy. 

Tab. 2. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy gmina oferuje wsparcie prawne / doradcze w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnej 
działalności gospodarczej? 

Odpowiedź Liczba wskazao 

TAK 

Radca prawny (w tym w jednym przypadku wyłącznie informa-
cje ogólne, w trzech przypadkach wszelkie informacje, przy czym 
w dwóch przypadkach prawnik jest w gminie wyłącznie raz w 
tygodniu) 

6 
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Doradztwo w ramach wyodrębnionej komórki organizacyjnej 
gminy (przy czym nie udało się ustalid jaka to komórka) 1 

NIE 

Radca prawny jest raz w tygodniu, ale nie zajmuje się takimi 
sprawami 

1 

Radca prawny jest, ale nie zajmuje się osobami fizycznymi – 
zajmuje się sprawami urzędu 

1 

Był projekt, ale się skooczył 1 

Biura rachunkowe tym się zajmują 1 

Brak odpowiedzi 4 

Źródło: opracowanie własne. 

W przypadku funduszy pomocowych aż w 14 na 15 gmin jednoznacznie wskazano na brak 

wsparcia doradczego w tym zakresie na ternie gminy. Rzeczywiście można uznad, iż poważnym pro-

blem instytucji zarządzających funduszami pomocowymi, jest to, że ośrodki doradcze zlokalizowane 

są zazwyczaj w środowiskach wielkomiejskich, ale związane jest to logistyką. Ważnym jest w tym 

przypadku jednak, by wiedza o tych ośrodkach była pełna i trafiała do społeczności lokalnej, a zwłasz-

cza przedsiębiorców. Jednak respondenci biorący udział w badaniu dopytywani pytaniami pomocni-

czymi nie potrafili wskazad instytucji spoza terenu gminy oferujących wsparcie doradcze w przedmio-

towym zakresie. 

Tab. 3. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy na terenie gminy istnieją instytucje świadczące wspar-
cie informacyjne lub doradcze w zakresie funduszy pomocowych? 

Odpowiedź Liczba wskazao 

TAK Stowarzyszenie (…) posiadające siedzibę w gminie 1 

NIE 
Wskazania na kilka podmiotów (jednak nie związanych 
z pytaniem, m.in. LGD, PUP) 

14 

Źródło: opracowanie własne. 

Jednym z bardzo ważnych wymiarów funkcjonowania podmiotów gospodarczych jest kwestia 

podatków. W związku z powyższym należało podjąd próbę uzyskania informacje na temat możliwości 

zwolnieo z podatków lub ulg podatkowych. W tym obszarze w 8 gminach uzyskano odpowiedź twier-

dzącą, niestety aż w 7 przypadkach była to odpowiedź negatywna. Oznacza to wprost, że niemal po-

łowa gmin Roztocza nie stosuje działao prorozwojowych w obszarze przedsiębiorczości. Na obsza-

rach, gdzie nasycenie przedsiębiorczością jest niewielkie, a takim jest niewątpliwie Roztocze zachęty 

inwestycyjne w formie ulg podatkowych winny byd traktowane priorytetowo. Respondenci wskazują-

cy na ewentualne możliwości zwolnienia z podatków lub stosowania ulg podatkowych udzielali od-

powiedzi ogólnych, lub odsyłali do innego działu lub dokumentu. Padło również jedno stwierdzenie, 

że chod zwolnienia z podatków były to i tak nikt z niego nie skorzystał, bo nie spełnił kryteriów zwol-

nienia. Każda forma możliwej do zastosowania preferencji winna byd adekwatna do sytuacji podmio-

tów, które mogłyby z niej skorzystad. W sytuacji w której tworzy się rozwiązania nieadekwatne do 

potrzeb w sposób naturalny nie znajdują one zastosowania. W przypadku podatków każda gmina 

powinna prowadzid stały monitoring kondycji lokalnych przedsiębiorców oraz trendów gospodar-

czych. 
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Tab. 4. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy mogę liczyd na zwolnienia z podatków / ulgi podatko-
we? 

Odpowiedź Liczba wskazao 

TAK 

Można uzyskad informacje w dziale podatkowym 1 

Tak w zależności od ilości miejsc pracy oraz trudnej sytuacji go-
spodarczej przedsiębiorcy 

1 

Dla większych przedsiębiorstw, którzy zatrudnią odpowiednią 
liczbę pracowników 

1 

… ale nie znalazł się przedsiębiorca spełniający warunki zwolnie-
nia 

1 

Co roku ustala się warunki zwolnieo 1 

Występują takie przypadki 1 

Wskazano konkretną uchwałę – podano numer 1 

Można uzyskad indywidualne umorzenia, zwolnieo nie ma 1 

NIE  7 

Źródło: opracowanie własne. 

Respondenci zapytani zostali również o ewentualne wsparcie finansowe oferowane przez 

gminy dla przedsiębiorców. Niestety tylko jeden z respondentów skojarzył tę kategorię ze zwolnie-

niami z podatków, a wśród ogółu odpowiedzi pozytywnych było zaledwie 3, chod niewiele z nich wy-

nikało. 

Tab. 5. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy gmina oferuje wsparcie finansowe dla przedsiębiorców? 

Odpowiedź Liczba wskazao 

TAK 

Można uzyskad informacje w dziale finansowym 1 

Zwolnienia z podatków 1 

W ramach dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 
informacja na stronie internetowej (niestety, ale nie udało się 
znaleźd tej informacji na wskazanej stronie) 

1 

NIE  12 

Źródło: opracowanie własne. 

Biorąc pod uwagę postępującą internacjonalizację polskiej gospodarki warunkowaną m.in. in-

tegracją europejską ważnym jest dziś podejmowanie partnerskich inicjatyw gospodarczych zarówno 

na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym. Gmina realizując zadania własne w zakresie swojej 

promocji oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych paostw z powodze-

niem może realizowad zadania administracji pośredniczącej. Rola gmin w tym zakresie gwarantuje 

pożądaną komplementarnośd działao realizowanych w obszarze trzech sektorów: publicznego, pry-

watnego i społecznego. Niestety to co pożądane nie ma odzwierciedlenia w politykach rozwoju gmin 

Roztocza. Ogół odpowiedzi udzielonych przez respondentów na pytanie dotyczące wsparcia gminy 

w zakresie nawiązania współpracy z innymi przedsiębiorcami ze szczególnym uwzględnieniem ryn-

ków zagranicznych nie wniósł właściwie żadnej wartości poznawczej. Poza deklarowaną w kilku przy-

padkach otwartością w zakresie możliwości wsparcia w przedmiotowym zakresie udzielane odpowie-

dzi charakteryzowały się zarówno brakiem realnych rozwiązao w tym obszarze stosowanym przez 

gminy, po wskazywanie rozwiązao irracjonalnych, chod w większości niespójnych z rzeczywistością. 
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Tab. 6. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy gmina oferuje pomoc w nawiązaniu współpracy 
z innymi przedsiębiorcami ze szczególnym uwzględnieniem rynków zagranicznych? 

Odpowiedź Liczba wskazao 

TAK 

Zajmuje się tym wyodrębniona komórka 1 

Jeżeli występuje zapotrzebowanie to tak, gmina jest otwarta 1 

Organizowane są konferencje informacyjne dla przedsiębiorców 1 

Gmina nawiązała partnerstwo międzynarodowe z Ukrainą, jeżeli 
ktoś byłby zainteresowany współpracą z tym krajem to może zgło-
sid się po informacje 

1 

NIE 

Każdy samodzielnie 1 

Gmina nie może udzielad takich informacji bo każdego człowieka 
broni prawo o ochronie danych osobowych – wszelkich informacji 
należy szukad w Ministerstwie Gospodarki 

1 

Mała gmina więc nie ma czegoś takiego 1 

Polecam Polską Agencją Inwestycji Zagranicznych – szczególnie 
jeżeli chodzi o nieruchomości 

1 

Nikt nie był zainteresowany współpracą z zagranicą, ani żaden 
obcokrajowiec nie wnosił wniosku prowadzenia działalności go-
spodarczej na terenie gminy 

1 

Brak odpowiedzi 6 
Źródło: opracowanie własne. 

Ostatnie pytane zawarte w kwestionariuszu wywiadu skierowane do pracowników JST doty-

czyło planów gminy w zakresie realizacji przedsięwzięd w ramach partnerstwa publicznego-

prywatnego (PPP). Pytanie to okazało się najbardziej kłopotliwe ze wszystkich. Uczestnicy wywiadu 

reprezentujący gminy Roztocza w większości nie znali terminu PPP, chod w 3 gminach odpowiedzi 

były w pełni profesjonalne. Wynik ten jednak nie pozostawia złudzeo, że wiedza w tym zakresie jest 

wartością deficytową w JST Roztocza. Ustawa z kooca 2008 roku dotycząca nowej formuły PPP winna 

byd już dawno znana pracownikom samorządowym m.in. z uwagi na fakt, iż Komisja Europejska wią-

zała i nadal wiąże z PPP możliwośd długofalowego rozwoju strukturalnego, co również ma swoje od-

zwierciedlenie w Platformie PPP opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

Tab. 7. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy gmina planuje realizację przedsięwzięd w ramach part-
nerstwa publicznego-prywatnego? 

Odpowiedź Liczba wskazao 

TAK 

W przyszłości 1 

Coś takiego jest (wg pracownika urzędu to współpraca między 
miastami) 

1 

Szczegółowe informacje można uzyskad od władz gminy 1 

NIE 

Nic mi na ten temat nie wiadomo (może „góra” coś planuje, ale 
„dół” nie wie) 

1 

Pracownicy nie wiedzieli co kryje się pod terminem PPP – zada-
niem pracowników gminy jest to obsługa osób fizycznych, a nie 
współpraca z przedsiębiorcami 

1 

Przymierzano się do tego, uczono się, ale nie jest to realizowane, 
trudno jest znaleźd inwestora 

1 
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Generalnie gmina prowadzi inwestycje w partnerstwie, ale nie 
wiadomo, czy chodzi o PPP, 

1 

Trzeba powoład odrębne komórki, które będą tym się zajmowały 
szczegółowo, to dużo pracy – pracownik zajmuje się tylko wpro-
wadzaniem danych do rejestru 

1 

Brak odpowiedzi 7 
Źródło: opracowanie własne. 

WNIOS KI  

Badania zrealizowane w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości na Roztoczu – 

w kierunku synergii działao JST i przedsiębiorców” pozwoliły zidentyfikowad potencjał lokalnych 

gmin. Niestety wyniki badania nie pozostawiły złudzeo o istnieniu wysokiego lokalnego potencjału 

rozwojowego. Potrzeba wprowadzenia radykalnych zmian w zidentyfikowanym obszarze problemo-

wym jest nieodzowna. 

Cechy charakterystyczne jednostek samorządu terytorialnego Roztocza to głównie słabości 

wśród których należy wskazad: 

 skrajnie różny poziom funkcjonowania jednostek samorządowych (oferowanych usług, ja-

kości świadczonej pracy, misji i wizji rozwoju), 

 brak komunikacji pomiędzy sektorem publicznym i przedsiębiorcami (przedstawiciele obu 

sektorów nie znają swoich potrzeb / możliwości i zakresu działania), 

 brak otwarcia na potrzeby przedsiębiorców, 

 niskie kompetencje zawodowe pracowników urzędów gmin (brak wiedzy, wprowadzanie 

w błąd), 

 niską wiedzę pracowników urzędów gmin w zakresie funduszy pomocowych będących 

przedmiotem dużego zainteresowania wśród przedsiębiorców, 

 udzielanie informacji w urzędach gmin oparte na modelu: „odsyłanie od drzwi do drzwi”. 

Niedojrzałośd modelu informacyjnego zidentyfikowana w większości gmin Roztocza jest po-

ważnym problemem lokalnym. Proces pobudzania lokalnego rozwoju gospodarczego wymaga bo-

wiem pozyskiwania, przetwarzania i generowania przez władzę lokalną szeregu strumieni informa-

cyjnych. Pozwalają one na podejmowanie prawidłowych decyzji i działao w stosunku do gminnej 

struktury gospodarczej oraz warunkują ich skutecznośd i efektywnośd. Układ niezbędnych strumieni 

informacyjnych jest układem zbudowanym w oparciu o instrumentarium poznawcze i informacyjne. 

Funkcjonuje on jako składnik agregatu wymiany informacji miedzy władzą lokalną a jej szeroko rozu-

mianym otoczeniem. Jest to układ o wysokim stopniu złożoności, przez co wymaga zintegrowanego 

i kompleksowego zarządzania. Decyzje o tym kiedy, jakie, jak pozyskiwad, przetwarzad i generowad 

informacje istotne z punktu widzenia pobudzania rozwoju przedsiębiorczości składają się politykę 

zarządzania informacją10, która w gminach Roztocza wymaga wdrożenia działao naprawczych. 

                                                           

10
 A. Sztando, Progospodarczy obszar polityki informacyjnej władz lokalnych *w:+ J. Kot (red.), Jednostki sa-

morządu terytorialnego w procesie rozwoju regionalnego w zintegrowanej Europie, Uniwersytet Humanistycz-

no-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2008, s. 361. 
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Przedstawiony powyżej katalog nie wyczerpuje problematyki i nie daje wykładni jakie kroki 

należy podjąd, by eliminowad lub zmniejszad zidentyfikowane słabości. W analizowanym obszarze 

konstruowanie złożonych rozwiązao nie jest potrzebne. Zrozumienie potrzeby komplementarności 

działao realizowanych w różnych sektorach i siły synergii nie wymaga wprowadzania rewolucyjnych 

zmian, a budowania nowej kultury pracy opartej na wzajemności oraz świadomości misji i wizji roz-

woju wspólnot lokalnych dalekiej od instrumentalnego traktowania przedsiębiorców. Ważnym jest 

przy tym zrozumie, że budowanie trwałych podwalin pod rozwój strategiczny opierad się może wy-

łącznie na dochodach własnych gmin. Bezsprzecznie dochody transferowe w formie dotacji są bardzo 

ważnym instrumentem finansowania gmin wspierającym działania bieżące i inwestycyjne, jednak 

o charakterze uzupełniającym, a nie podstawowym. 
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DOROTA JEGOROW


  
WARUNKI  PROWADZENIA  I  PERSPEKTYWY  ROZWOJU  DZIA-

ŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ  NA  ROZTOCZU  –  W POSZUKIWANIU  

SYMBIOZY  POMIĘDZY  SFERĄ  PUBLICZNĄ  I  PRYWATNĄ  

STR ES ZCZENI E  

Artykuł powstał w oparciu o wyniki badao przeprowadzonych wśród przedsiębiorców 

prowadzących swoją działalnośd na Roztoczu. Tło rozważao stanowią dane ilościowe statystyki 

publicznej uwzględniające analizę relacji i dynamiki liczby podmiotów gospodarczych na Rozto-

czu. Celem artykułu jest wskazanie aktualnych barier i ograniczeo w prowadzeniu działalności 

gospodarczej stojących po stronie administracji publicznej. Analiza ilościowo-jakościowa skupio-

na została wokół sprawności operacyjnej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wspie-

rania działalności gospodarczej na podległym sobie obszarze. Poprzez odwołania do literatury 

przedmiotu artykuł porusza kwestię nie tyle, co identyfikacji problemów na płaszczyźnie współ-

pracy biznes – administracja publiczna, ale braku wdrażania w praktykę wypracowanych rozwią-

zao1. 

SUMMARY  

TERMS AND PERSPECTIVES OF BUSINESS IN MITE - IN SEARCH OF THE SYMBIOSIS BE-

TWEEN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR 

This article is based on the results of the survey conducted among entrepreneurs run-

ning their business on Roztocze. The background considerations are the quantitative data of 

official statistics take into account the analysis of the relationship and the dynamics of the num-

ber of entrepreneurs on the Roztoczu. This article aims to identify current barriers and con-

straints to doing business on the side facing the public administration. Quantitative and qualita-

tive analysis was focused around operational efficiency of local governments to support eco-

nomic activity in the subordinated area. With reference to the literature on the subject article 

raises the question not so much as to identify problems in a collaborative business - public ad-

ministration, but the lack of implementation in practice of the developed solutions. 

 

 

                                                           

 Dorota Jegorow, doktor, adiunkt w Katedrze Teorii Ekonomii, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych 

i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim, dorotajegorow@kul.pl. 
1
 Artykuł powstał w oparciu o sprawozdanie z realizacji projektu badawczego pt. „Rozwój przedsiębior-

czości na Roztoczu – w kierunku synergii działao JST i przedsiębiorców” zrealizowanego w okresie od mar-

ca do maja 2013 r. na Roztoczu w zespole studentów II roku ekonomii Wydziału Zamiejscowego Nauk 

Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim (Cz. 2). 
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WST ĘP  

Opinie na temat polskiej gospodarki, jej kondycji i perspektyw rozwoju stanowią swoisty 

katalog sprzeczności. W zależności jaki sektor gospodarki prezentują opiniotwórcy oraz jakie 

mają doświadczenie w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej formułują zarówno tezy 

trafne – poparte faktami, jak i poglądy irracjonalne rozmijające się z rzeczywistością. Rzetelna 

ocena kondycji polskiej gospodarki pozostaje jednak w kompetencjach przedsiębiorców. Nieza-

leżnie od branży i zakresu działalności to właśnie przedsiębiorcy generują główne dochody pao-

stwa jakimi są podatki. To jednak nie wszystko. Działalnośd gospodarcza, to tworzenie miejsc 

pracy, a tym samym zmniejszanie obciążeo paostwa wynikających z systemu zabezpieczeo spo-

łecznych. W Polsce w okresie minionych kilku lat podjęto wiele inicjatyw ukierunkowanych na 

bezpośrednie lub pośrednie wsparcie przedsiębiorców. Znalazły się wśród nich działania zarówno 

ukierunkowane na wsparcie finansowe, jak również wsparcie doradcze i szkoleniowe. Zakres 

tych działao w wymiarze ilościowym jest imponujący, a co wynika przede wszystkim 

z przyznanych Polsce funduszy europejskich wpisanych w perspektywę finansową 2007-2013. 

Skutecznośd i efektywnośd podejmowanych działao pooddawana jest bieżącej ocenie, jednak 

rzeczywisty wymiar potencjalnych korzyści jest odroczony w czasie. Niezależnie od powyższego 

do opinii publicznej coraz częściej trafiają informacje podważające efektywnośd wsparcia skiero-

wanego do przedsiębiorców, a finansowanego z funduszy europejskich. Rzetelnośd owych opinii 

świat nauki może uznad za znikomą z uwagi na brak szeregu badao. Jednak nie każda sytuacja 

wymaga złożonych badao. Niejednokrotnie wymaga się stosowania w wywodach skomplikowa-

nych działao rachunku prawdopodobieostw, pomimo, że absolutnie nie jest to konieczne. Coraz 

częściej okazuje się, że do wyjaśniania procesów społeczno-gospodarczych wcale nie potrzeba 

zaawansowanego rachunku różniczkowego, ani też całkowego, ale rozumowanie logicznego. 

Rozumowania łączącego pragmatykę dnia codziennego z wyrafinowaną, acz prostą wykładnią 

naukową. Rozważania w wymiarze mikroekonomicznym naprawdę nie są skomplikowane. Wy-

magają one poza znajomością matematyki na podstawowym poziomie uniwersyteckim znajomo-

ści współczesnych problemów o charakterze społecznym i gospodarczym oraz trendów rozwo-

jowych, jak również umiejętności programowania działao o charakterze taktycznym, operacyj-

nym oraz, a właściwie przede wszystkim strategicznym.  

Niezaprzeczalnym faktem jest, że rola przedsiębiorców gospodarce narodowej jest nie-

bagatelna. W działach stricte gospodarczych – usługach rynkowych, przemyśle, budownictwie, 

transporcie, rolnictwie powstaje około 75% produktu krajowego brutto, a zaledwie pozostałe 

25% w sferze budżetowej. Ta proporcja pokazuje, jak ogromne znaczenie dla dobrobytu Polaków 

ma działalnośd przedsiębiorców, w tym również rolników. Polscy przedsiębiorcy tworzą ponad 

67% miejsc pracy, a z wynagrodzeo wypłacanych w przedsiębiorstwach pochodzi ponad połowa 

dochodów polskich rodzin. Przychody przedsiębiorców są 20 razy większe niż dochody gmin. 

Inwestycje przedsiębiorców są 3 razy większe niż samorządów. Przedsiębiorcy polscy są samo-

dzielni. Aż 87% inwestycji finansują z własnych środków2. 

                                                           

2
 K. Gledrojd (red.), Przedsiębiorcy w Polsce. Fakty, liczby, przykłady, PKPP Lewiatan, grudzieo 2012, 

s. 4. 
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Pomimo tak znaczącej dla całego społeczeostwa kluczowej roli przedsiębiorców okazuje 

się, że nie są oni w Polsce dostatecznie szanowani. Sfera budżetowa, w tym administracja pu-

bliczna funkcjonująca właśnie dzięki przedsiębiorcom nie tworzy nadal właściwego otoczenia dla 

rozwoju „biznesu”. Jednostki samorządu terytorialnego nie wykorzystują swoich zasobów i struk-

tur do wspierania przedsiębiorczości, a stymulowanie działao przedsiębiorczych nie jest normą. 

Szereg tych problemów ma swoje podłoże zarówno w niskiej świadomości ekonomicznej społe-

czeostwa polskiego, jak również niskiej jakości życia publicznego. 

ROZWÓJ  P R ZEDSI ĘBIOR CZ OŚ CI  N A RO ZTO CZU W ŚW I ET LE DAN Y CH ST AT Y -

STY KI  PUBLI CZN EJ  

Identyfikacja potencjału gospodarczego poszczególnych jednostek przestrzenno-

administracyjnych nie jest prosta. Wynika to przede wszystkim ze złożoności analizy jakościowej 

niezbędnej w tego typu diagnozie. Punktem wyjścia każdej takiej analizy jest identyfikacja ilo-

ściowa w układzie dynamicznym połączona z elementami analizy porównawczej. Podstawą takiej 

analizy są dane zgromadzone w systemie REGON. Z danych tyh jednoznacznie wynika, że nasy-

cenie przedsiębiorczością na Roztoczu jest relatywnie niskie. Dynamika zmian w tym zakresie na 

przestrzeni minionej dekady nie odbiega od trendów krajowych. Potwierdzają to wartości współ-

czynnika korelacji Pearsona wyznaczone dla poszczególnych szeregów czasowych zestawionych 

z danymi ogólnopolskimi. Najwyższa zależnośd sięgająca 0,98 odnotowana została w przypadku 

powiatu biłgorajskiego. Najniższa, chod relatywnie wysoka zależnośd odnotowana została 

w przypadku powiatu tomaszowskiego i uplasowała się na poziomie 0,92. 

Rys. 1. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności w wybranych jed-
nostkach terytorialnych w latach 2002-2012. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (dostęp: wrzesieo 2013). 

 Analiza przedstawiona w ujęciu lokalnym wskazuje na relatywnie zbliżony poziom nasy-

cenia przedsiębiorczością w wybranych powiatach Roztocza. Wprawdzie zanotowane wyniki są 
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nieco niższe od średniej wojewódzkiej, to należy wziąd pod uwag fakt, że jednostki terytorialne 

wzięte pod uwagę w przedmiotowej analizie nie uwzględniają największych obszarów miejskich 

województwa, w tym powiatów grodzkich. 

Niestety rozszerzając obszar analizy porównawczej na wszystkie województwa okazuje 

się, że nasycenie przedsiębiorczością na Roztoczu jest relatywnie jednym z najniższych z kraju, 

bowiem tak właśnie plasuje się województwo lubelskie. Różnica sięga w tym przypadku niemal 

100%. Tak wysoki stopieo zróżnicowania utrwalany na przestrzeni lat ma dziś charakter struktu-

ralny. Osiągnięcie spójności gospodarczej zarówno w regionie, jak i w kraju wymaga przemyśla-

nych i skoordynowanych działao precyzyjnie wpisanych w strategie rozwojowe uwzględniające 

współpracę międzysektorową. 

Rys. 2. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności w podziale na wo-
jewództwa w roku 2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (dostęp: wrzesieo 2013). 

Biorąc pod uwagę kolejny wskaźnik jakim jest liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 

wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności rozbieżnośd pomiędzy poziomami zanotowa-

nych wyników okazuje byd się większa, niż w przypadku wcześniej analizowanego wskaźnika. 

Rozbieżnośd dotyczy przede wszystkim rozstępu pomiędzy powiatami Roztocza, 

a województwem lubelskim, jak również danymi ogólnokrajowymi. Oznacza to relatywnie niższą 

aktywnośd gospodarczą Roztocza w zestawieniu z pozostałymi jednostkami terytorialnymi woje-

wództwa lubelskiego. Liczba nowo rejestrowanych podmiotów gospodarczych jest bowiem wy-

znacznikiem aktywności gospodarczej warunkowanej sprzyjającym klimatem gospodarczym od-

zwierciedlonym w koniunkturze gospodarczej. 
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Rys. 3. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. 
ludności w wybranych jednostkach terytorialnych w latach 2003-2012. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (dostęp: wrzesieo 2013). 

Otoczenie biznesu będące złożonym systemem może byd zarówno stymulantą, jak i de-

stymulantą rozwoju. Jednym z głównych elementów tego systemu jest administracja publiczna, 

która ma realny wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości terytorialnej, przez którą należy 

rozumied wewnętrzną zdolnośd określonego terytorium do proaktywnego i innowacyjnego two-

rzenia nowych jakości. Przedsiębiorczośd terytorialna oznacza zdolnośd do aktywizowania i ukie-

runkowania własnego potencjału w zgodzie z założonymi celami i wartościami. Siła sprawcza 

zmiany wynika z mobilizacji własnych, endogenicznych możliwości3. Gmina jako podstawowa 

jednostka samorządu terytorialnego w zakresie swojego władztwa posiada szereg instrumentów 

umożliwiających oddziaływanie na lokalne zjawiska i przez to na rozwój przedsiębiorczości. Spo-

sób ich wykorzystania w dużej mierze determinuje pozycję i określa kierunki rozwoju danej spo-

łeczności lokalnej4. 

Analiza zmian w układzie dynamicznym wskazuje wysoki stopieo skorelowania pomiędzy 

większością uwzględnionych szeregów czasowych w zestawieniu z danymi ogólnokrajowymi. 

                                                           

3
 A. Noworól, Słowo wstępne *w:+ A. Kożuch, A. Noworól (red.), Instrumenty zarządzania rozwojem w 

przedsiębiorczych gminach, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellooskiego 

w Krakowie, Kraków 2011, s. 5-6. 
4
 A. Szetela, Instrumenty stymulujące rozwój przedsiębiorczości lokalnej w gminie Środa Wielkopolska 

w latach 2002–2008 *w:+ A. Kożuch, A. Noworól (red.), Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębior-

czych gminach, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellooskiego w Krakowie, 

Kraków 2011, s. 49. 
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Największa rozbieżnośd zanotowana została w przypadku powiatu hrubieszowskiego. Współ-

czynnik korelacji Pearsona wyznaczony został w tym przypadku na poziomie 0,63, co wskazuje na 

średni stopieo zależności. 

Rys. 4. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. 
ludności w podziale na województwa w roku 2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (dostęp: wrzesieo 2013). 

Biorąc pod uwagę statystykę uwzględniającą analizę porównawczą poszczególnych wo-

jewództw pod względem liczby nowych podmiotów wpisanych do rejestru REGON województwo 

lubelskie wypadło nieco lepiej niż w wyżej prezentowanym rankingu. Jednak mimo wszystko tym 

razem wyprzedziło zaledwie dwa województwa, tj. województwo podkarpackie i opolskie. 

W porównaniu do lidera prezentowanego rankingu, czyli województwa mazowieckiego woje-

wództwo lubelskie nie osiągnęło nawet poziomu 50%. 

PR ZEDSI ĘBIO R CY  ROZT OCZA O  W SPÓŁ PR ACY  Z  JEDNO ST KAMI  S AMO RZ ĄDU 

TERYTO RI ALN EGO  –  W Y NIKI  BADAŃ  

Poszukiwanie odpowiedzi na temat aktualnych uwarunkowao rozwoju przedsiębiorczości 

na Roztoczu zrealizowane zostało w ramach badania ankietowego. Badanie to zrealizowane zo-

stało z użyciem kwestionariusza wywiadu uzupełnione obserwacją na przełomie kwietnia i maja 

2013 r. wśród ponad 100 przedsiębiorców z Roztocza5 jednoznacznie pokazało, że działalnośd 

przedsiębiorcza na tym terenie jest trudna. Problemy mają charakter zarówno systemowy, jak 

i strukturalny. Strukturę tworzą m.in. jednostki samorządu terytorialnego, które nie spełniają 

oczekiwao przedsiębiorców zarówno w zakresie współpracy, wsparcia, jak i realizacji swoich za-

dao bieżących finansowanych właśnie dzięki aktywności przedsiębiorców. 

                                                           

5
 Dobór respondentów miał charakter losowy. 
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Rys. 5. Jak ocenia Pan/i warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie swojej gmi-
ny? 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Spośród przedsiębiorców prowadzących swoje firmy na terenie Roztocza zaledwie 53% 

poleca prowadzenie działalności gospodarczej na tym obszarze, a aż 35% odradza. Taki wysoki 

poziom pesymizmu nie jest przypadkowy, a wynika z ogółu trudności na jakie napotykają przed-

siębiorcy w swojej działalności niewspółmiernych do korzyści społecznych i biznesowych. 

Zdecydowana większośd, bo aż 80% przedsiębiorców z Roztocza nigdy nie otrzymało 

wsparcia od gminy na terenie której prowadzi działalnośd gospodarczą. Niestety w 7% wskazao 

przedsiębiorcy ocenili współpracę z gminą jako problematyczną. Wprawdzie wynik nie jest wyso-

ki, ale i taki nie jest akceptowalny.  

Rys. 6. Jak ocenia Pan/i wsparcie podejmowanych przez siebie inicjatyw gospodarczych przez 
gminę na terenie której prowadzi Pan/i działalnośd? 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Lata 2007-2013 przypadające na drugą perspektywę finansową związaną z członkostwem 

Polski w Unii Europejskiej to okres obfitujący w wysokie środki finansowe na rozwój polskiej 

przedsiębiorczości. Obszary położone poza ośrodkami metropolitalnymi, a takim niewątpliwie 

jest Roztocze wprawdzie nie zostały formalnie wykluczone z systemu wsparcia wpisanego 

w fundusze europejskie, to pozbawione dostępu do systemu informacyjnego i doradczego w tym 

zakresie praktycznie z tego wsparcia zostały wykluczone. Zaledwie 6% przedsiębiorców zadekla-
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można uzyskad bezpłatną informację lub pomoc w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł fi-

nansowania prowadzonej działalności. Potencjał strukturalny i kadrowy lokalnych gmin z powo-

dzeniem mógł zapełnid tę niszę informacyjną, jakże ważną dla stymulowania rozwoju przedsię-

biorczości. Zanim lokalni przedsiębiorcy zorientowali się, że i oni mogą skorzystad z funduszy 

pomocowych, w tym zwłaszcza funduszy europejskich wpisanych w perspektywę finansową 

2007-2013 środki zostały niemal całkowicie rozdysponowane. Aktywnośd lokalnych przedsiębior-

ców w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych jest wprost proporcjonalna do aktywności 

lokalnych gmin w sięganiu po środki finansowe wykraczające poza ramy Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego, a zatem znikoma. 

Ludzie poinformowani, mający świadomośd sensu i możliwości działania, zarówno zbio-

rowego jak i indywidualnego, w celu zaspokojenia swych potrzeb jednostkowych, zbiorowych 

i społecznych, stają się bardziej zaangażowani i sprawni, także w wymiarze lokalnym6. 

Rys. 7. Czy na terenie Pan/i gminy można uzyskad bezpłatną informację / pomoc (skierowaną 
do przedsiębiorców) na temat / w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowa-
nia prowadzonej działalności gospodarczej, w tym funduszy europejskich? 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Prowadzenie działalności gospodarczej niezależnie od branży i rozmiaru wiąże się dośd 

często z wysokim ryzykiem łamania prawa, zarówno przez samych przedsiębiorców, jak i ich kon-

trahentów. Przy czym ryzyko to potęguje niska jakośd polskiego prawa charakteryzująca się wy-

sokim poziomem zmienniczości i uznaniowości administracyjnej. 

Małe lokalne przedsiębiorstwa zazwyczaj nie zatrudniają prawników, ale nie z uwagi na 

niską „kulturę prawną”, ale z uwagi na brak świadomości wysokiego poziomu ryzyka związanego 

z prowadzoną działalnością i brak środków finansowych. W tym zakresie przedsiębiorcy 

z Roztocza w zdecydowanej mniejszości, bo w zaledwie 26% deklarują możliwośd skorzystania 

z bezpłatnej porady prawnej. Jest to obszar wymagający wsparcia zarówno w odniesieniu do 

podmiotów funkcjonujących już na rynku, jak również z myślą o podmiotach, które na lokalnym 

rynku mogłyby zaistnied. 

                                                           

6
 J. Malikowski, Instytucjonalizacja ładu gminnego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica nr 

37/2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 5. 
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Rys. 8. Czy na terenie Pan/i gminy można uzyskad bezpłatną pomoc prawną (skierowaną do 
przedsiębiorców)? 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Oczekiwania przedsiębiorców z Roztocza wobec wsparcia z poziomu gminy są wielo-

aspektowe, jednak przeważa w nich wymiar finansowy. Ponad 40% lokalnych przedsiębiorców 

oczekuje obniżenia należnych podatków, jak i innych należnych opłat związanych z prowadzoną 

działalnością, jak również bezpośredniego bezzwrotnego lub zwrotnego wsparcia finansowego. 

Wprawdzie częśd z ww. działao pozostaje poza kompetencjami gmin, ale jest obszarem, który 

przy wsparciu gmin powinien zostad zagospodarowany przez instytucje otoczenia biznesu. 16% 

przedsiębiorców oczekuje wsparcia informacyjnego i doradczego w zakresie prawa i bieżącej 

działalności. 12% przedsiębiorców oczekuje wsparcia w zakresie pozyskiwania środków finanso-

wych na działalnośd, w tym zatrudnienie i rozwój. 

Aż 10% przedsiębiorców z Roztocza od gminy nie oczekuje nic poza tym, aby nie utrud-

niała prowadzenia działalności gospodarczej. Jakże niewiele, a zarazem jak wiele. Problemy 

w żadnej mierze nie odkrywcze. Szkoda, że powielane od wielu lat. Liczne badania wielokrotni 

udowodniły już, że przedsiębiorcy często stwierdzają, że przede wszystkim gmina ma nie prze-

szkadzad w ich działalności. Stwierdzają, że jako ludzie przedsiębiorczy wiedzą, co mają robid, 

i już dawno nauczyli się sami dbad o siebie. Gmina musi pamiętad, że przedsiębiorcy podlegają 

prawom ekonomii i nie powinna w ten układ ingerowad zbyt mocno. Władzom lokalnym z kolei 

często wydaje się, że dla stworzenia dobrego klimatu wystarczy zastosowad określone formy 

wspierania rozwoju. Nic bardziej błędnego. Okazuje się, że gmina „wysyła” wiele informacji 

w swoim codziennym działaniu, które właśnie kreują (lub niestety nie) pozytywny klimat7. I to 

właśnie należy przede wszystkim zwrócid uwagę na pracę codzienną tworzącą stałe otoczenie 

rozwoju przedsiębiorczości, a nie skupiad się na jednorazowych akcjach ukierunkowanych 

wprawdzie na marketing lokalny, ale zawężony często do promocji lokalnych włodarzy. 

 

 

                                                           

7
 E. Booczak-Kucharczyk, K. Herbst, K. Chmura, Jak władze lokalne mogą wspierad przedsiębiorczośd, 

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsię-

biorstw, Warszawa 1998, s. 144. 
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Rys. 9. Jakiego wsparcia oczekuje Pan/i od gminy w kontekście prowadzonej działalności go-
spodarczej? 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Działania, jakie na terenie gmin Roztocza należałoby podjąd w celu wzmocnienia 

i zintensyfikowania rozwoju przedsiębiorczości to przede wszystkim rozwój infrastruktury (22%), 

w tym drogowej. Zdaniem przedsiębiorców należy również zadbad o transparentnośd rozwoju, 

dostęp do terenów inwestycyjnych oraz lokali możliwych do zagospodarowania w ramach pro-

wadzonej działalności spełniających wymogi organów prowadzących, nadzoru i kontroli. 
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Rys. 10. Jakie działania na terenie Pana/i gminy można by było podjąd, aby wzmocnid / zintensy-
fikowad rozwój przedsiębiorczości? 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W opinii przedsiębiorców z Roztocza sektor publiczny niestety, ale nie jest ich realnym 

partnerem. Wprawdzie otrzymane wsparcie zadeklarował co czwarty przedsiębiorca, ale jedno-

cześnie jeden na ośmiu wskazał w działalności instytucji publicznych źródło swoich problemów. 

Rys. 11. Jak ocenia Pan/i wsparcie podejmowanych przez siebie inicjatyw gospodarczych przez 
inne niż gmina instytucje paostwowe (m.in. urzędy pracy, urzędy skarbowe, sanepid)? 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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jąca się w licznych raportach dotyczących polskiej przedsiębiorczości i znacznie obniżająca ogólną 

ocenę krajowej gospodarki, jednak możliwa do wyeliminowania w znacznym zakresie. Do tego 

jednak potrzebne są chęci tych, których stanowiska pracy finansowane są ze środków publicz-

nych, a z racji posiadanych kompetencji w sposób pośredni lub bezpośredni odpowiadają za kre-

owanie przestrzeni publicznej, której jednym z podstawowych wymiarów jest gospodarka. Nie-

stety okazuje się, że to właśnie w tym obszarze tkwi poważny problem. 

Brak kompetentnych urzędników, ich nieprzychylnośd, długi okres oczekiwania na wyda-

nie niezbędnych do prowadzonej działalności decyzji i pozwoleo przy braku wsparcia ze strony 

władz lokalnych to nie bariery wynikające z wadliwego systemu prawa, ale jakości kapitału ludz-

kiego. Dobór i rozwój kadr, w tym kształtowanie właściwych postaw pracowniczych to obszar, 

który winien zostad dostrzeżony przez lokalnych włodarzy i potraktowany priorytetowo.  

Kapitał ludzki zaliczany jest obecnie do podstawowych elementów potencjału rozwojo-

wego. Brak odpowiedniego zaplecza w tym zakresie może stwarzad poważne bariery ogranicza-

jące rozwój. Dlatego też inwestycje w kapitał ludzki nabrały strategicznego znaczenia, stały się 

jednym z podstawowych celów polityki społecznej i gospodarczej. Od zgromadzonego kapitału 

ludzkiego władz samorządowych uzależniony jest rozwój regionu8. 

Rys. 12. Proszę wskazad główne bariery w rozwoju przedsiębiorczości na ternie Pana/i gminy? 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Bariery rozwoju przedsiębiorczości na Roztoczu nie rozmijają się z tendencjami ogólno-

krajowymi. Do głównych barier rozwoju polskich przedsiębiorstw należy zaliczyd: relatywnie 

mniejsze zasoby kapitałowe i technologiczne w porównaniu z konkurencją zagraniczną, zbyt wy-

sokie, biorąc pod uwagę obecny poziom rozwoju gospodarczego i jakośd otoczenia biznesu, po-

datki i składki na ubezpieczenia społeczne (a do tego niejasne przepisy podatkowe prowadzące 

                                                           

8
 B. Kusto, Sytuacja finansowa gmin o zróżnicowanym poziomie kapitału ludzkiego władz samorządo-

wych. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej, nr 81, Warszawa 2010, s. 167. 
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do licznych konfliktów między przedsiębiorcami i organami skarbowymi), nadmierne obciążenia 

administracyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności związane 

z zatrudnianiem pracowników i wypełnianiem obowiązków podatkowych, zbyt sztywne, jak na 

obecny poziom rozwoju gospodarczego, prawo pracy, szczególnie w zakresie organizacji czasu 

pracy, niedopasowanie systemu edukacji do bieżących potrzeb i trendów gospodarki, niska efek-

tywnośd publicznych służb zatrudnienia, nadmiernie rozbudowane obowiązki sprawozdawcze w 

zakresie ochrony środowiska, uciążliwy jest również system opłat za korzystanie ze środowiska, 

który charakteryzuje się dużą uznaniowością i zróżnicowaniem w naliczaniu opłat w różnych wo-

jewództwach, niska efektywnośd zamówieo publicznych, opóźnienia w regulowaniu zobowiązao 

sektora publicznego wobec przedsiębiorców prywatnych prowadzą do nasilenia zjawiska zato-

rów płatniczych, przewlekłe i kosztowne dochodzenie należności, nieefektywny system stano-

wienia prawa9. 

Rys. 13. Proszę dokooczyd zdanie: gmina przeznacza moje podatki na: 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Niewielu przedsiębiorców z Roztocza dostrzega wymierne korzyści z działao podejmo-

wanych przez władze lokalne. Owszem dominującą kategorią wskazao była ta odnosząca się do 

inwestycji, jednak relatywnie w ujęciu kumulatywnym najwięcej wskazao odnosiło się do finan-

sowania własnych potrzeb mających niewiele wspólnego z działalnością gospodarczą prowadzo-

ną przez lokalnych przedsiębiorców, jak również rozwojem gminy. Wymiar użyteczności gmin 

nakreślony percepcją przedsiębiorców po raz kolejny nie pozostawia złudzeo, że nie jest dobrze. 

Do zrobienia jest bardzo dużo, co nie oznacza jednak, że jest to niemożliwe. 

Brak dostrzegania wymiernych korzyści w ramach działao podejmowanych przez gminy 

potwierdza dominujący obszar wskazao w kategorii „o co troszczy się gmina”. W opinii przedsię-

biorców z Roztocza gminy troszczą się po prostu „o siebie” i całą paletę „swoich potrzeb”. Pożą-

                                                           

9
 CZARNA LISTA BARIER dla rozwoju przedsiębiorczości 2013, Lewiatan, Warszawa, maj 2013, s. 3-11. 
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danych wskazao związanych z potencjalnym rozwojem lokalnym było na tyle niewiele, że można 

uznad je za statystycznie nieistotne. 

Rys. 14. Proszę dokooczyd zdanie: gmina troszczy się o: 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Brak optymizmu, a jednocześnie niesprzyjający klimat do rozwoju lokalnej przedsiębior-

czości potwierdza fakt, że zaledwie 28% przedsiębiorców z Roztocza bez żadnych oporów podję-

łoby się prowadzenia działalności gospodarczej. Niechlubną przeciwwagą jest w tym przypadku 

14% udział deklaracji wskazujących na wyraźną niechęd do ponownego podejmowania działalno-

ści gospodarczej. Co więcej, prawie 60% lokalnych przedsiębiorców decyzję o ponownym rozpo-

częciu działalności gospodarczej poprzedziłoby głębokimi przemyśleniami. Byd może sytuacja 

poprawi się wraz z wdrożeniem nowego pomysłu Komisji Europejskiej, tj. „Planu Unii Europej-

skiej na rzecz zwiększenia przedsiębiorczości i miejsc pracy10. 

                                                           

10
 Informacja z dnia 7 stycznia 2013 r. pochodząca z oficjalnego serwisu Komisji Europejskiej: 

http://ec.europa.eu/news/business/130110_pl.htm, dostęp: wrzesieo 2013. 
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Rys. 15. Proszę dokooczyd zdanie: gdybym miał/a ponownie podjąd się prowadzenia własnego 
biznesu to: 

 

Źródło: opracowanie własne. 

ZAKOŃ CZENI E  

Pomimo znaczącej dla całego społeczeostwa kluczowej roli przedsiębiorców okazuje się, 

że nie są oni w Polsce dostatecznie szanowani. Sfera budżetowa, w tym administracja publiczna 

funkcjonująca właśnie dzięki przedsiębiorcom nie tworzy właściwego otoczenia dla rozwoju „biz-

nesu”. Jednostki samorządu terytorialnego nie wykorzystują swoich zasobów i struktur do wspie-

rania przedsiębiorczości, a stymulowanie działao przedsiębiorczych nie jest normą. Szereg tych 

problemów ma swoje podłoże w niskiej świadomości ekonomicznej polskiego społeczeostwa. 

Jednostki samorządu terytorialnego nie są postrzegane jako realny partner biznesowy 

przez przedsiębiorców z Roztocza. Lokalni przedsiębiorcy wprawdzie oczekują wsparcia od jed-
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W opinii znacznej grupy przedsiębiorców z Roztocza jednostki samorządu terytorialnego niego-
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odbiega od niniejszej krytyki w wymiarze pozytywnym, jednak stanowią one mniejszośd na Roz-

toczu. Krytyczna opinia dotyka również innych podmiotów z sektora publicznego, które nie two-

rzą sprzyjającego otoczenia dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 
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skich). 
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i regionalnej. Wykorzystują do tego cały szereg instrumentów i metod postępowania służących 

głównie pobudzaniu przedsiębiorczości11. Byd może w tezę tę wpisze się już wkrótce Roztocze. 
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