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ISTOTA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
- PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI

Abstrakt:

Praca prezentuje podstawowe informacje dotyczące szerokorozumianej przedsiębiorczości. Podejmuje próbę zobrazowania jej istoty wraz
z podaniem autorskiej definicji, która przyjmuje brzmienie: przedsiębiorczość to filozofia i model funkcjonowania osób, podmiotów gospodarczych oraz całych społeczeństw. To umiejętność rozpoznawania szans, miejsc i nisz rynkowych, a także wykorzystanie ich w celu
osiągnięcia sukcesu ekonomicznego – zwłaszcza tam, gdzie inni nie
dostrzegają tych możliwości. Przedsiębiorczość to czynnik rozwoju
i sukcesu pojedynczych osób, który przekłada się na rozwój podmiotów gospodarczych, regionów geograficznych i gospodarek nowoczesnych państw. Autorzy prezentują cechy człowieka przedsiębiorczego,
a także przedstawiają wewnętrzne i zewnętrzne czynniki determinujące rozwój przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, z uwzględnieniem
funkcjonujących barier i ograniczeń. Opracowanie umiejscawia przedsiębiorczość w teorii ekonomii.

Przedsiębiorczość to stan umysłu.
P. Surdel
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ISTOTA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Na czym polega przedsiębiorczość; jaka jest jej istota? Pochodzenie słowa przedsiębiorca ma swe korzenie w języku francuskim, a po raz pierwszy
podano je w okresie średniowiecza. Naukowcy francuscy B. Belidon oraz
J. B. Say głosili pogląd, mówiący o tym, że przedsiębiorczość wywodzi się
z teorii ograniczoności zasobów, a sam przedsiębiorca to osoba przenosząca
zasoby ekonomiczne z obszaru o niższej wydajności do obszaru, w którym owa
wydajność jest wyższa (Wawrzyniak 1998, s. 6-9). W tym okresie historycznym mianem przedsiębiorcy określano człowieka sprawującego bezpośredni
nadzór nad procesem wytwarzania dóbr materialnych; w latach późniejszych
osobie tej przypisano umiejętność podejmowania ryzyka oraz nieustanną chęć
osiągania wymiernego zysku, przede wszystkim pochodzącego z kontraktów
rządowych (Piecuch 2010, s. 15).
Na potrzeby niniejszego opracowania, wykorzystywania będzie autorska definicja przedsiębiorczości, która zakłada, że: przedsiębiorczość to filozofia
i model funkcjonowania osób, podmiotów gospodarczych oraz całych społeczeństw.
To umiejętność rozpoznawania szans, miejsc i nisz rynkowych, a także wykorzystanie ich w celu osiągnięcia sukcesu ekonomicznego – zwłaszcza tam, gdzie inni
go nie dostrzegają tych możliwości. Przedsiębiorczość to czynnik rozwoju i sukcesu
pojedynczych osób, który przekłada się na rozwój podmiotów gospodarczych, regionów geograficznych i gospodarek nowoczesnych państw.
W myśl literatury naukowej, przedsiębiorczość jest terminem złożonym
o charakterze interdyscyplinarnym. Pojemność problematyki związanej z szerokorozumianą przedsiębiorczością pozwala na formułowanie wielu często
różnorodnych poglądów naukowych podawanych w różnych kontekstach
interpretacyjnych. Pierwszymi badaczami (po Belidonie oraz Say’u) którzy
podejmowali rozważania w obszarze przedsiębiorczości oraz jej uwarunkowań
byli F. Knight (zajmujący się ryzykiem w przedsiębiorczości), J. Schumperer,
L. Misses czy M. Kirzner. Obecnie przedsiębiorczość, jest traktowana jako
coś oczywistego, towarzyszącemu procesom i zjawiskom gospodarczym od
zawsze; przywołując M. Bratnickiego, można powiedzieć, że jest ona nie tyle
królem, co dyktatorem życia gospodarczego (Bratnicki 2002, s. 14).
Należy przyjąć, iż obecnie istnieją trzy szkoły pojmowania i definiowania
przedsiębiorczości, pierwsza wyraża podejście F. Knighta, druga J. Schumpetera; trzecia to szkoła austriacka (Baumol 2007, s. 14).
Pierwsza szkoła, której podwaliny dał przywołany F. Knight, narodziła się w początkowym okresie XX wieku i sprowadzała się do badań nad
8
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skłonnością właścicieli podmiotów gospodarczych do ponoszenia ryzyka
związanego z prowadzeniem przedsięwzięć o charakterze biznesowym. Szkoła
ta dokonuje jednoznacznego rozróżnienia pomiędzy ryzykiem oraz niepewnością, które definiuje. Podejście autorstwa J. Schumpetera, z tego samego
okresu historycznego, ogniskuje się wokół predyspozycji i możliwości przedsiębiorców do wytwarzania nowych dóbr ekonomicznych tj. produktów,
technologii, rozwiązań, idei oraz rynków (Gaweł 2007, s. 15). W rozważaniach naukowych Schumpetera wyłania się definicja przedsiębiorstwa, za które uznaje on te jednostki gospodarcze, które rozpoznają, a w dalszej kolejności
wdrażają „nowe kombinacje” czynników produkcji i są czynnymi ogniwami
tych przedsięwzięć. Istotnym jest, iż podejście przywołanego naukowca podnosi kwestię źródeł przedsiębiorczości, zwracając uwagę na znaczenie zmian
organizacyjnych wewnątrz firmy oraz rolę myślenia innowacyjnego w kontekście przedsiębiorstwa (przedsiębiorczość innowacyjna).
Najmłodszą koncepcją przedsiębiorczości i jej pojmowania jest tzw.
szkoła austriacka, która uznaje przedsiębiorcę za prekursora – outsidera, który rozpoznaje szansę na osiągnięcie korzyści ekonomicznych w postaci zysku
i ową szansę wykorzystuje za pomocą czynników wytwórczych. Twórcami
szkoły austriackiej są L. Mises i M. Kirzner; przedsiębiorczość w ich mniemaniu sprowadza się do rozpoznawania informacji i wykorzystywania ich
w działalności rynkowej (Gaweł 2007, s. 15).
Prowadząc rozważania w obszarze przedsiębiorczości należy mieć świadomość, iż nie ma jednorodnej, powszechnie akceptowalnej i globalnej definicji przedsiębiorczości. Różni autorzy kładą nacisk na inne jej obszary, stąd
mnogość podejść i definicji. Niewątpliwie przedsiębiorczość należy traktować
jako złożony proces wytwarzania produktów o określonej wartości, dla których powstania niezbędny jest czas, kapitał finansowy oraz społeczny; efektem
tego procesu jest uzyskanie wyniku finansowego, powstawaniu którego towarzyszy ryzyko – finansowe a, także społeczne.
Tabela 1 prezentuje wybrane definicje przedsiębiorczości wraz z podaniem ich autorów.
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Tabela 1. Definicje przedsiębiorczości
Autor
Antoszkiewicz J. D.

Definicja
Przedsiębiorczość to działalność prowadząca do rozwoju
i tworzenia nowych wartości.

Bratnicki M.

Przedsiębiorczość przejawia się w takim działaniu
przedsiębiorcy, który zdobywa bogactwo, a przy okazji
zwiększa tempo zmian w gospodarce wykorzystując swój
talent i nierzadko szczęście.

Kraśnicka T.

Przedsiębiorczość jest szczególnym rodzajem aktywności
ludzi, działających indywidualnie lub wewnątrz
organizacji, polegającej na wykorzystywaniu pojawiających
się w otoczeniu okazji, przez realizację przedsięwzięć, które
przynoszą efekty ekonomiczne i (lub) pozaekonomiczne
ich podmiotom oraz otoczeniu.

Strużycki M.

Przedsiębiorczość nie jest sferą działania ideowego, lecz
dobrze rozumianym interesem dla każdej przedsiębiorczej
jednostki i przedsiębiorstwa.

Wiatrak A. P.

Przedsiębiorczość można traktować jako postawę lub jako
proces zachodzących zmian pod wpływem tej postawy.

Źródło: Kapusta F. 2006: Przedsiębiorczość – teoria i praktyka, Wydawnictwo PASSAT, Poznań – Wrocław, s. 21 – 22.; Piecuch T.2010: Przedsiębiorczość. Podstawy
teoretyczne. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, s. 36 – 44.

Poszukując wspólnego mianownika pomiędzy definicjami zawartymi
w tabeli 1, a definicją zaprezentowaną przez autorów opracowania w początkowej jego części - należy przyjąć, iż przedsiębiorczość jest to zorganizowany
proces kolejno następujących po sobie faz, ukierunkowanych w danych warunkach na wykorzystanie pomysłu innowacyjnego w celu osiągnięcia korzyści, przy
uwzględnieniu ryzyka realizacji procesu (Adamczyk 1995, s. 9-10).
Powyższa definicja wskazuje, iż przedsiębiorczość jest procesem, a jak
wiadomo, każdy proces jest sekwencją pewnych etapów. W opinii Adamczyka
obejmuje ona:
 pomysł innowacyjny,
 motywację,
 środki realizacyjne,
 realizację,
 efekt rynkowy (Adamczyk 1995, s. 14).

10
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Niewątpliwie przedsiębiorczość jest procesem determinowanym i uwarunkowanym społecznie, który sprowadza się do innowacyjnego wykorzystania czynników wytwórczych przez które należy rozumieć pracę, kapitał oraz
ziemię.
CZŁOWIEK PRZEDSIĘBIORCZY
Czy każdy człowiek może zostać przedsiębiorcą, prowadzić działalność
gospodarczą, kierować zespołem ludzi oraz podejmować decyzje finansowe
w obszarze funkcjonowania firmy? Odpowiedź na to pytanie jest istotna, ponieważ stworzenie podmiotu gospodarczego oraz bieżące kierowanie
jego działalnością wiąże się z odpowiedzialnością finansową i karną, a także
odpowiedzialnością za majątek stworzonego podmiotu gospodarczego i zatrudnioną w nim kadrę pracowniczą. Ludzie nieposiadające predyspozycji
osobowościowych nie powinni być przedsiębiorcami i nie powinni także zarządzać jednostkami gospodarczymi, których właścicielami są osoby trzecie.
Należy jednak pamiętać, że w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807) z dnia 2 lipca 2004 roku, nikt nie może
zabronić obywatelom podejmowania aktywności gospodarczej, tworzenia wyodrębnionych organizacyjnie i prawnie jednostek wytwórczych/usługowych
i zarządzania nimi – w sposób bardziej bądź mniej efektywny. Artykuł 6.
pkt. 1. przywołanego prawodawstwa stanowi, iż podejmowanie, wykonywanie
i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.
Podjęcie decyzji i ryzyka prowadzenia podmiotu produkcyjnego, handlowego czy usługowego, mimo możliwości prawnych - powinno być poprzedzone dogłębną analizą ekonomiczną, pokazującą zdolność osoby planującej rozpoczęcie działalności gospodarczej do sfinansowania przedsięwzięcia.
W tym obszarze ważne jest także przeprowadzenie analizy otoczenia bliższego
i dalszego, ze szczególnym uwzględnieniem konkurencji oraz możliwości rynkowych w obszarze pozyskania kadry pracowniczej dla danego typu aktywności gospodarczej.
Opisane rozważania zawsze powinny być uzupełnione o analizę predyspozycji osobowościowych człowieka, który planuje stać się przedsiębiorcą. Istnienie związku pomiędzy cechami osobowości, a sukcesami w prowadzeniu
własnej firmy zostały jakiś czas temu udowodnione przez naukowców. Potwierdzeniem tego jest opublikowanie obszernych analiz badawczych, które
oparto na cechach tzw. Wielkiej Piątki (pozytywne związki z sumiennością,
WYBRANE PROBLEMY ROZWOJU SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
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otwartością na doświadczenia i ekstrawersją, a negatywne – z ugodowością
oraz z neurotycznością) oraz potrzebie osiągnięć zawodowych, skłonności do
podejmowania szerokorozumianego ryzyka oraz poczuciu własnej skuteczności (Management…2012, s. 49). Mówiąc o osobowości człowieka, należy
mieć świadomość, że istnieje wiele podejść, biorących się z odmiennych założeń dotyczących natury osoby ludzkiej oraz definicji przywołanego terminu. Jedna z częściej podawanych definicji mówi, iż osobowość to złożona całość
myśli, emocji i zachowań, nadająca kierunek i wzorzec (spójność) życiu człowieka. Podobnie jak ciało, osobowość składa się zarówno ze struktur, jak i procesów,
i odzwierciedla działanie tyleż natury (geny), co środowiska. Pojęcie osobowości
obejmuje również aspekt czasowy funkcjonowania człowieka, osobowość zawiera bowiem wspomnienia przeszłości, reprezentacje mentalne teraźniejszości oraz
wyobrażenia i oczekiwania co do przyszłości (Pervin 2002, s. 416). Najbardziej powszechną i uznaną definicją osobowości jest ta zaproponowana przez
G. W. Allport’a będącego, wybitnym twórcą psychologii osobowości,
rozumianej jako - odrębna dziedzina badań o charakterze psychologicznym.
Osobowość jest dynamiczną organizacją tych psychofizycznych systemów jednostki, które determinują jej unikalny sposób przystosowania się do środowiska
(Allport G. W. 1937, s. 48).
Autorzy w różny sposób dokonują klasyfikacji cech osoby przedsiębiorczej i czynią to w oparciu o różne kryteria. Wszystkie cechy i kryteria w
oparciu o które je podano mają wymiar mocno subiektywny i należy mieć
świadomość, iż nie powstała dotychczas i najprawdopodobniej nie powstanie
w najbliższej perspektywie czasowej klasyfikacja, która będzie wyróżniała się
uniwersalnością w podejściu do każdego przedsiębiorcy.
W oparciu o obowiązujący stan wiedzy wśród cech opisujących osobę
przedsiębiorcą wymienia się:
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wysoki poziom aspiracji,
ambicję,
silną potrzebę osiągnięcia sukcesu,
pracowitość,
wytrwałość,
skłonność do podejmowania decyzji o dużym stopniu ryzyka,
samodzielność,
kreatywność,
umiejętność wykorzystywania istniejących motywacji
chęć osiągnięcia korzyści materialnych (Sudow 2008, s. 18).
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Bardziej kompletna gama cech osobowościowych została opracowana
przez Bratnickiego (tabela 2).
Tabela 2. Cechy człowieka przedsiębiorczego
inicjatywa

twórczość

podejmowanie
ryzyka

umiejętne
rozwiązywanie
problemów

tolerancja
niepewności

umiejętności
społeczne

skłonność
do przewodzenia
CECHY
CZŁOWIEKA
PRZEDSIĘBIORCZEGO

elastyczne
myślenie
i działanie
potrzeba
osiągnięć

Wyobraźnia

konsekwencja
w realizacji celów

wizja rozwojowa

dążenie do
niezależności

zdolność do
uczenia się

`Źródło: Bratnicki M. 2002: Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji.
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 82.

Pozostając w obszarze rozważań nad osobowością, należy zwrócić uwagę
na temperament, który jest grupą niezmiennych cech osobowości.
Możliwość dokonania klasyfikacji osób według kryterium ich typów osobowości sięga czasów starożytnych, kiedy to klasyfikowano je jako różnice
temperamentu. Hipokrates wyodrębnił cztery typy temperamentu:





flegmatyk,
choleryk,
melancholik,
sangwinik (Dietrich 2008, 184 ss).
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DETERMINANTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W dobie globalizacji, która determinuje zmiany w warunkach gospodarowania i konkurowania wymaga się od przedsiębiorców umiejętności dostosowania zadań i funkcji oraz metod organizacji pracy i zarządzania do radykalnie zmieniających się uwarunkowań ich działalności (Mitek, Miciuła 2012,
s. 54).
Rozwój przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej warunkowany jest istnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Czynniki wewnętrzne
kształtowane są przez podmioty gospodarcze, natomiast czynniki zewnętrzne postrzegane są jako te na które pojedynczy organizm gospodarczy nie ma
wpływu. Zalicza się do nich uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej, sytuację popytowo-podażową na runku pracy, koszty pracy,
koniunkturę gospodarczą, inflację, sprawność funkcjonowania mechanizmu
rynkowego, stabilność walutową. Ponadto w grupie czynników zewnętrznych wymienić należy czynniki społeczno-kulturowe i religijne, postęp naukowy oraz stopień zaangażowania państwa w proces regulacji gospodarki.
Przywołane czynniki – determinanty określane są niejednokrotnie mianem
uwarunkowań makroekonomicznych. W przypadku Polski znaczenie w tym
obszarze ma także położenie geograficzne oraz uczestnictwo w mechanizmach
wymiany handlowej, przepływu osób, towarów, usług i kapitału w ramach
Unii Europejskiej. Proces wymiany handlowej w przywołanej międzynarodowej organizacji gospodarczej realizowany jest bezcłowo, co ma znaczenia dla
kształtowania wyniku finansowego firm. Z jednej strony krajowe podmioty
gospodarcze mogą eksportować produkty do państw członkowskich Wspólnoty, a z drugiej są narażone na import produktów do Polski i wypieranie
produktów pochodzenia rodzimego. Obserwując dane makroekonomiczne
dostrzega się wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej w odniesieniu do
salda wymiany handlowej, a także przepływów na rynku pracy. Nie bez znaczenia dla rozwoju przedsiębiorczości w kontekście uwarunkowań zewnętrznych jest istnienie procesów integracyjnych państw i regionów oraz nasilanie
się procesów globalizacyjnych; efektem tych tendencji jest zwiększenie liczby
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rodzimą gospodarkę (Fayerweather 2007). Pozostając w tematyce procesów o charakterze globalnym należy
zwrócić uwagę na fakt, iż sytuacja powodowana istnieniem ogólnoświatowej
pandemii także oddziałuje na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych,
które borykają się z dostępnością do surowców, co determinowane jest zerwaniem łańcuchów dostaw w wielu branżach gospodarki. Ograniczenia
14
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w funkcjonowaniu przedsiębiorstw całego świata w istotny sposób wpływają na żywotność ekonomiczną podmiotów gospodarczych i są przykładem
oddziaływania czynników nienormatywnych na gospodarkę. Z kolei decyzje
administracyjne rządów poszczególnych państw pozwalają na zobrazowanie
wpływu przepisów prawa na funkcjonowanie organizmów gospodarczych, a
także obrazują zaangażowanie państwa w niwelowanie skutków obecnej sytuacji (racjonalny interwencjonizm państwowy).
Z punktu widzenia przedsiębiorcy w grupie czynników zewnętrznych
najważniejsze znaczenia mają:
 system podatkowy (skala podatkowa oraz preferencje dla podmiotów
gospodarczych),
 wymiar składek ubezpieczenia społecznego obsługiwanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania (system bankowy, środki krajowe i zagraniczne przeznaczane na rozwój przedsiębiorstw),
 koszty kredytów bankowych (poziom stop procentowych),
 ogólny klimat dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych (pro-przedsiębiorcza polityka państwa).
Uwarunkowaniom zewnętrznym, spośród których znaczna część ma charakter makroekonomiczny towarzyszą czynniki wewnętrzne, które kształtowane są przez każdy podmiot wytwórczy, handlowy czy usługowy funkcjonujący
na wolnym rynku.
W grupie czynników wewnętrznych wyróżnia się m.in. profil działalności podmiotu gospodarczego, elastyczność i zdolność do dostosowywania się
do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, wdrażanie postępu naukowego
na drodze współpracy nauki i biznesu. Ponadto w tej grupie wymienić należy relacje aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, technologie produkcji, rynki
zbytu przypisane do podmiotu. Nie bez znaczenia w tym obszarze jest kapitał
ludzki tworzący kadrę podmiotu, jego poziom wykształcenia, chęć adaptacji
do nowych wyzwań i technologii, a także przywiązanie do firmy. Wyodrębnione czynniki wewnętrzne są ściśle skorelowane z działaniami podejmowanymi
przez kierownictwo podmiotu gospodarczego, a także z kondycją majątkowo
– finansową przedsiębiorstwa, posiadanymi zasobami, strukturą organizacyjną, polityką rozwoju podmiotu, metodami zarządzania, przedsiębiorczością
innowacyjną oraz jakością wytwarzanych produktów i usług (Borowiecki
2010, s 409-410). Naukowcy w grupie czynników wewnętrznych dodatkowo
wymieniają także: rzadkość i jakość oferowanych produktów i usług, ogólny
poziom rentowności produkcji, system powiązań pomiędzy uczestnikami gry
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rynkowej oraz sprawność zarządzania posiadanymi zasobami (Kieżun 1997,
s. 103, Walczak 2010, s. 5).
Podsumowaniem dla rozważań dotyczących czynników determinujących rozwój przedsiębiorstw w poszczególnych gospodarkach narodowych
niech będą zapisy tabeli 3.
Tabela 3. Uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania przedsiębiorstw
Wynikające z otoczenia
międzynarodowego

Wynikające
z otoczenia krajowego

 procesy koncentracji kapitału oraz

 normy i regulacje prawno-admini-

 wzrost znaczenia korporacji między-

 otwarcie rynku krajowego na na-

integracyjne przedsiębiorstw
narodowych

 wzrost konkurencji na rynku globalnym

 przepływy bezpośrednich inwestycji

stracyjne

pływ przedsiębiorstw zagranicznych,
towaru i kapitału

 polityka państwa w zakresie oświaty,
nauki i wdrażania innowacji

zagranicznych

 niestabilność sceny politycznej

 szybki postęp technologiczny

 tworzenie i wdrażanie strategii

 gospodarowanie oparte na wiedzy,

prowadzące do wzrostu znaczenie zaawansowanych prac B + R i innowacji

restrukturyzacji określonych branż
przemysłu

 procesy integracyjne państw, w tym
proces integracji europejskiej

Źródło: Rachwał T. 2008: Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw
przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Warszawa–Kraków.

Oprócz opisanych czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które determinują rozwój przedsiębiorstw należy mieć świadomość istnienia innych
trudności i barier, jakie przedsiębiorstwa napotykają w swojej działalności
i możliwości rozwoju. Przywołane bariery mogą mieć charakter:
 prawny (skomplikowane procedury uruchamiania i prowadzenie
działalności gospodarczej, brak skutecznej ochrony dóbr własnych w postaci
znaku firmowego, nieznajomość przepisów unijnych),
16
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 ekonomiczny (polityka fiskalna rządu, dostępność do usług finansowych, poziom stawek amortyzacyjnych uniemożliwiający odtworzenie majątku, relatywnie wysoki udział kosztów pracy, z uwagi na poziom stawek składek na ubezpieczenie społeczne, cena kredytów bankowych),
 zarządczy (nieznajomość nowoczesnych technik zarządzania, brak
umiejętności wykorzystania informacji z otoczenia, brak skłonności do uczenia się),
 kadrowy (wysoka fluktuacja pracowników, niskie kwalifikacje kadry),
 edukacyjny (niski stopień wykorzystania Internetu, niedostateczny
dostęp do informacji gospodarczej),
 społeczny (brak akceptacji rozwarstwienia społecznego, niedostateczna kultura przedsiębiorczości) (Krajewski 1999; Mitek, Miciuła 2012, s. 61).

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W TEORII EKONOMII
Przedsiębiorczość w ujęciu ekonomicznym oznacza takie łączenie i angażowanie do prowadzonego w warunkach niepewności i ryzyka biznesu wymaganych czynników wytwórczych, aby zapewnić zysk osobie lub grupie osób
pełniących funkcje przedsiębiorcy (Matusiak 2006, s. 28, Popowska 2015,
s. 15).
Współcześni ekonomiści przypisują przedsiębiorczości obecność takich
elementów jak istnienie szans rynkowych, które z założenia jest wymogiem
rozwoju przedsiębiorczości, a także ponoszenie ryzyka będące nieodłączną
częścią procesu przedsiębiorczego. Ponadto zwracają uwagę na występowanie
różnic między osobami powodującymi odmienne możliwości widzenia szans
rynkowych, a także podnoszą, iż proces przedsiębiorczy wymaga organizowania w sensie tworzenia nowych kombinacji zasobów, a także wprowadzania
innowacji (Kożuch, Dyndalewicz 2004, s. 7).
Rdzeniem przedsiębiorczości jest inicjowanie powstawania nowych
przedsięwzięć o charakterze biznesowym, których celem jest zaspokajanie potrzeb i generowanie zysków przedsiębiorstwa. Tak postrzegana przedsiębiorczość powinna być rozpatrywana w trzech płaszczyznach – jako: postawa, zachowanie oraz proces. Rozumienie przedsiębiorczości jako postawy podkreśla
występowanie cech opisujących przedsiębiorcę tj. osobowość, predyspozycje,
poziom wiedzy, gotowość do podejmowania działań. Wyraża się ona w podejmowaniu nowych przedsięwzięć oraz poszerzaniu dotychczasowych, tak by
osiągnąć złożone, wielopłaszczyznowe korzyści materialne. Przedsiębiorczość
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traktowana jako zachowanie oznacza swoisty rodzaj aktywności gospodarczej
powiązany ze zdolnością do wykorzystywania pomysłów oraz nadarzających
się szans i okazji, które przez innych są pomijane i ignorowane; to znalezienie
tzw. niszy rynkowej i zagospodarowanie jej (Klonowska-Matynia, Palinkiewicz 2013, s. 29-40).
Najbardziej powszechnym ujęciem przedsiębiorczości w literaturze jest
podejście procesowe, które pojmowane jest jako tworzenie oraz kreowanie
nowych przedsięwzięć gospodarczych. Tak postrzegana przedsiębiorczość
obejmuje następujące po sobie etapy, które ogniskują się na wykorzystaniu
innowacyjnych pomysłów przy uwzględnieniu możliwości wystąpienia ryzyka.
Podejmowanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej będące wyrazem
przedsiębiorczości wymaga pomysłu, odwagi oraz umiejętności przewidywania, podejmowania i ponoszenia ryzyka. Zasadniczymi elementami procesu
przedsiębiorczego są: szansa, zasoby, a także zespół. Istotnym w tym obszarze
jest rozpoznanie szansy na rynku oraz znalezienie niszy rynkowej, która wymaga zagospodarowania.
W związku ze złożonością zjawiska przedsiębiorczości, która zogniskowana jest w odniesieniu do działań nie tylko jednostki, ale także przedsięwzięć
w ramach całej organizacji wyróżnia się jej różne rodzaje. Niezależnie od kryteriów podziału wyodrębnia się przedsiębiorczość korporacyjną, niezależną
(indywidualną lub zespołową), garażową (garaż to metafora wczesnego studium rozwoju przedsiębiorstwa; za pierwszy garaż w historii, uznaje się garaż Williama Hewletta i Davida Packarda, gdzie opracowany został oscylator
dźwięku, zakupiony później przez Disneya), intelektualną, społeczną, rodzinną, ewolucyjną, systemową i żywiołową (Klonowska-Matynia, Palinkiewicz
2013, s. 29-40). Ta ostatnia charakteryzuje się współcześnie szybkim tempem
rozwoju, a jej wyróżnikiem jest innowacyjność i pomysłowość, a także wykorzystywanie luk prawnych i łamanie przepisów prawa (Piecuch 2010, s. 45) .
Z ekonomicznego punktu widzenia istotne znaczenie miał fakt uznania przedsiębiorczości przez A. Marshall’a w 1924 roku, za czwarty czynnik
produkcji, oprócz trzech wcześniej znanych ekonomii klasycznej, czyli pracy,
kapitału i ziemi. W systemie ekonomicznym pełni ona wiele istotnych funkcji, które sprowadzają się do intensywnego wykorzystania zasobów, zwłaszcza
wiedzy i kapitału intelektualnego, szybkości i elastyczności reakcji na sygnały
rynku, kreowania i testowania innowacji, zacierania granic między organizacjami i otoczeniem, a także pełnienie roli bufora ochronnego (Białasiewicz
2008, s. 11, Koźmiński 2004, s. 165).
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PODSUMOWANIE
Złożoność przedsiębiorczości będącej dyscypliną wiedzy z pogranicza
ekonomii i nauk o zarządzaniu, sprawia, że jest ona obszarem wymagającym
podejścia naukowego o charakterze interdyscyplinarnym. Jej rozwój w gospodarkach wolnorynkowych następuje w warunkach dynamicznych zmian
otoczenia zewnętrznego, którym towarzyszy presja dostosowywania się do
potrzeb strony popytowej, wdrażania innowacji organizacyjnych i technologicznych, a także konieczność doskonalenia strategii. Rola przedsiębiorczości w państwie wynika z faktu, iż postrzegana jest ona jako zasadnicza determinanta wzrostu gospodarczego, zwiększenia efektywności gospodarek,
a także wzrostu dobrobytu społeczeństw. Państwo, które przy wykorzystaniu
dostępnych zasobów chce rozwijać się gospodarczo, musi postawić na rozwój
przedsiębiorczości tworząc ku temu podstawy edukacyjne, prawne, a także
klimat sprzyjający podejmowaniu, prowadzeniu i poszerzaniu indywidualnej
działalności gospodarczej.
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ROLA I OCENA KAPITAŁU
KREATYWNEGO
W PRZEDSIĘBIORSTWACH
PROWADZĄCYCH RÓŻNĄ
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Abstrakt:

Kapitał kreatywny związany jest z osobą człowieka i cechą kreatywności.
Odnosi się więc w przedsiębiorstwie do kapitału ludzkiego i wykorzystania tej cechy przez pracowników. W niniejszej pracy za kapitał kreatywny przyjęto zasób właściwy ludziom, którzy współpracują i funkcjonują w każdych, w tym w nowych warunkach, wykorzystując swoją
kreatywność. W pracy pojęto problem badawczy ujęty w pytaniu: czy
w przedsiębiorstwach prowadzących różną działalność gospodarczą poziom kapitału kreatywnego jest różny? Celem pracy jest identyfikacja
roli i ocena kapitału kreatywnego w przedsiębiorstwach realizujących
różną działalność gospodarczą. Wśród przedsiębiorstw prowadzących
różną działalność gospodarczą, sklasyfikowanych do różnych działów
PKD zachowania kreatywne występują, co świadczy o potwierdzeniu
egalitarnej teorii kreatywności. Oceny zachowania respondentów na
stanowiskach pracy wskazują, że w większości wykonują swoją pracę
samodzielnie, pracują zespołowo co wiąże się z umiejętnością łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi. Zarówno w przedsiębiorstwach
różnych sekcji PKD jak i sektora kreatywnego kapitał kreatywny występuje. Nie odnotowano bardzo dużych różnic pomiędzy średnimi
wynikami w ramach poszczególnych wymiarów. Większe różnice występują w ramach sekcji, co wynika z istoty działalności poszczególnych
podmiotów gospodarczych. Natomiast uzyskane wartości dla całej grupy podmiotów oraz przedsiębiorstw sektora kreatywnego wskazały na
zbliżony poziom tego kapitału.
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WPROWADZENIE
Zainteresowanie kapitałem kreatywnym w teorii i praktyce wynika
przede wszystkim z jego związków z rozwojem społeczno-gospodarczym. Prace prezentujące wyniki tych badań ujmują jednak tylko zależności o charakterze korelacyjnym pomiędzy produktem krajowym brutto a technologią, tolerancją, talentem; kategoriami opisującymi kapitał kreatywny (Florida 2010).
Efekty uzyskanych badań przez innych autorów są trudne do porównania ze
względu na różne dane przyjęte przez nich do analizy. Wiąże się to również
z niejednoznaczną operacjonalizacją pojęcia kapitał kreatywny.
Kapitał kreatywny związany jest z osobą człowieka i cechą kreatywności.
Odnosi się więc w przedsiębiorstwie do kapitału ludzkiego i wykorzystania tej
cechy przez pracowników.
W niniejszej pracy za kapitał kreatywny przyjęto zasób właściwy ludziom,
którzy współpracują i funkcjonują w każdych, w tym w nowych warunkach,
wykorzystując swoją kreatywność.
„Kreatywność” stała się słowem kluczem łączonym z różnymi określeniami używanymi w odmiennych wymiarach i działaniach. To cecha, której
przypisuje się zdolność zmiany w dobie gospodarki opartej na wiedzy, transformującej w stronę gospodarki kreatywnej. W pracy pojęto problem badawczy ujęty w pytaniu: czy w przedsiębiorstwach prowadzących różną działalność gospodarczą poziom kapitału kreatywnego jest różny?
Przesłanki przemawiające za podjętym problemem wiążą się z rolą kreatywności w procesach innowacyjnych w przedsiębiorstwach, budowaniem
przewagi konkurencyjnej, integracją pracowników podczas wdrażania innowacji, zmniejszeniem kosztów po wdrożeniu nowych usprawnień produkcyjnych, poprawie poziomu życia. Kolejną przesłanką przemawiającą za realizacją
podjętego problemu badawczego jest również rosnące znaczenie kreatywności
w gospodarce i zainteresowanie przemysłami kreatywnymi.
Celem pracy jest identyfikacja roli i ocena kapitału kreatywnego
w przedsiębiorstwach realizujących różną działalność gospodarczą. Relatywnie
jest mało opracowań dotyczących kreatywności w przedsiębiorstwach sklasyfikowanych do różnych sekcji. Najczęściej w literaturze przedmiotu występują opracowania dotyczące sektora kreatywnego. Porównania przedsiębiorstw
pod względem posiadanego kapitału kreatywnego są bardzo rzadkie.
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ROLA KAPITAŁU KREATYWNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Kreatywność jako cecha ludzka i zarazem procedura wydobywania na
światło dzienne nieznanych idei i pomysłów, wiąże się bezpośrednio z podejmowaniem czegoś nowego znajdującego się poza obowiązującym wzorcem
i rutyną. Biorąc pod uwagę to rozumowanie, kreatywny może być poszczególny człowiek jak i zespół ludzi. W firmach należy zmierzać do tego aby
nowe pomysły wyzwalały zespoły ludzi kreatywnych, ponieważ jeden człowiek pomimo wygenerowania pomysłu niewiele znaczy, aby zagwarantować
jego wprowadzenie w życie (Pomykalski 2009, s. 80).
Kreatywność to zjawisko złożone, zbiór pewnych umiejętności pozwalających na inne postrzeganie świata, tworzenie nowych idei, umiejętność
syntezy i wyrażania wiedzy. Zaś innowacyjność to zdolność przekształcenia
kreatywności w rzeczywistość, czego wynikiem jest innowacja (Repetowski
2008, s. 175).
Zachowania ludzi ku kreatywności powodują powstawanie pomysłów,
które są zamieniane na innowacje. Użycie pojęcia „kreatywność” staje się więc
nie tylko modne, ale różnorodne. Jednak na początku należy wrócić do powszechnego rozumienia kreatywności i traktowania jej jako twórczość. Nadmienić należy, że nie tylko w praktyce życia społeczno-gospodarczego, ale
i w literaturze oba te określenia stosuje się alternatywnie (por. Borowska,
2014, s. 4).
Utożsamianie kreatywności z twórczością wywodzi się z dorobku artystycznego, jakkolwiek należy zaznaczyć, że jest to działanie błędne. Twórczość
jest pojęciem opisującym zjawisko społeczne, kreatywność – cechę indywidualną (Karwowski 2009, s. 17). Kreatywność jest więc cechą jednostki wyznaczającą jej potencjał do twórczego funkcjonowania, nie jest jednak tożsama
z twórczością, bo każda jednostka twórcza jest kreatywna, nie każda jednak
kreatywna osoba jest twórcza (Karwowski, 2009, s. 18). W pracy kreatywność
traktowana będzie jako najniższa forma twórczości. Cecha ta stała się podstawą wyróżnienia kapitału kreatywnego.
Kapitał kreatywny w literaturze przedstawiony jest w różnych ujęciach.
Nie zawsze jest on przez autorów definiowany bezpośrednio. Najczęściej, definiując kapitał kreatywny, określa się go jako:
1. Kapitał kreatywny jest jednym z rodzajów kapitałów w gospodarce
obok ludzkiego, intelektualnego i strukturalnego (takim mianem określa się
infrastrukturę).
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2. Specyficzny rodzaj kapitału ludzkiego – ludzie kreatywni stanowiący
klucz do rozwoju ekonomicznego.
3. Suma warunków niezbędnych dla przyciągnięcia i zatrzymania wysokiej jakości kapitału ludzkiego będącego połączeniem najzdolniejszych pracowników, atmosfery tolerancji i otwartości oraz poziomu technologicznego
zgodnie z koncepcją „3T” (Florida 2010, s. 9, 83).
4. Element tworzący „milieu” (tj. otoczenia) (Landry, Bianchini, 1995).
5. Zdolność do korzystania z własnej ciekawości i wyobraźni, umiejętności nabrania dystansu, łączenia rzeczy na pozór odrębnych, akceptowania
wieloznaczności, oryginalności i pomysłowości (Landry 2013, s. 52).
6. Cecha ciągła identyfikowana poprzez przekształcenie potencjalnych
zdolności twórczych w twórczość rzeczywistą (Ekonomia 2012, s. 24–28).
Definiowanie kapitału kreatywnego wiąże się z warunkami, w których
ludzkie wykorzystują swoją kreatywność. W każdej definicji znajdziemy odwołanie do człowieka, do efektów.
Kapitał kreatywny jest wzmacniany przez sprzyjające relacje społeczne
kształtowane przez kulturę. To człowiek indywidualnie uruchamia swoje
zdolności twórcze, poszukuje nowych rozwiązań, kierując się własną wiedzą,
doświadczeniem, ale przede wszystkim wyobraźnią, która tworzy w jego umyśle wizję nowego, ulepszonego rozwiązania. Podkreślić należy, iż rozwijając
swój talent, rozwijamy siebie. Rozwijamy go przez wymyślanie, eksperymentowanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów (Szara 2019).
Rola kapitału kreatywnego w przedsiębiorstwach związana jest mocno
z kapitałem ludzkim i jego kreatywnością. Z tą cechą wiąże się rola kreatywna
związana z wymyślaniem, projektowaniem nowych rozwiązań wykorzystywanych w bardzo różnych warunkach. Jest to również rola rozwojowa, wynikająca z zmaterializowania pomysłów w gotowe rozwiązania często o charakterze
innowacji.
Z nią więc będzie wiązać się rola zasobowa jako czynnika produkcji
w przedsiębiorstwie, zwłaszcza sektora kreatywnego. Będzie to również rola
kreatora wartości niematerialnych; głównie wiedzy na poziomie przyswajania, ale także autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, prawa
do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz
zdobniczych i inne.
Przekształcenie pomysłu w produkt wyznacza rolę kreatora wartości materialnych, co oprócz wspomnianej roli rozwojowej wskazuje na rolę postępo –
twórczą. Nowe technologie są dziś nieodłącznym elementem każdego biznesu.
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W czasach nieograniczonego dostępu do Internetu i mediów, korzystanie
z technologii jest czymś zupełnie naturalnym. Nowe pokolenie intensyfikuje
potrzebę stosowania nowych technologii w wielu obszarach dlatego
przedsiębiorstwa wdrażają najnowsze rozwiązania technologiczne. Wiąże się
to z rolą informacyjną a także komunikacyjną, która wymusza przekaz dla
klienta, tak by nowe produkty były wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem
(rysunek 1).
Rysunek. 1. Rola kapitału kreatywnego w przedsiębiorstwie – wybrane propozycje

Źródło: opracowanie własne.

Kapitał kreatywny stanowi również element konkurencji i pozwala budować przewagę konkurencyjną.
Należy zwrócić uwagę na szczególną jego rolę najbardziej widoczną
w sektorze kreatywnym. To rola kulturotwórcza i aktywizująca. Działalność
przedsiębiorstw reprezentujących sektor kreatywny jest bardzo szeroki, związany z twórczym indywidualizmem, nowatorstwem, interdyscyplinarnością.
Ich wpływ na kultywowanie przez daną społeczność wartości jest największy.
Rola kapitału kreatywnego w przedsiębiorstwach jest różna i zależy min.
od terytorium obejmującego poziom lokalny lub globalny. W przypadku poziomu lokalnego związanego z województwem podkarpackim, w którym zlokalizowane są analizowane przedsiębiorstwa odnosić się ona będzie do działań przedsiębiorców, samorządu i całej społeczności lokalnej. Na poziomie
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lokalnym wiąże się to najczęściej z rozwiązywaniem problemów i poszukiwaniem nowych rozwiązań.
METODYKA BADAŃ
Pomiar kreatywności i kapitału kreatywnego nie jest łatwy. Do mierzenia
kreatywności wykorzystuje się różne narzędzia i metody. Zaliczamy również
do nich teoretyczny model analizy twórczości, który ułatwia jej postrzeganie, badanie, opisywanie i wyjaśnianie, określany jako czteroaspektowy paradygmat interpretacji twórczości („4P”).
Model „4P” pozwala analizować twórczość w następujących wymiarach:





wytworu (aspekt atrybutywny),
osoby twórcy (aspekt personologiczny),
procesu psychicznego (aspekt procesualny),
czynników otoczenia warunkujących proces tworzenia (aspekt
stymulatorów – inhibitorów) (za: Szmidt 2013, s. 96–97).
W założeniach koncepcji własnej przyjęto, iż występowanie kapitału kreatywnego będzie mierzone poprzez pięć zmiennych charakteryzujących ludzi i
odnoszących się do wybranych obszarów przedsiębiorstwa. Kapitał kreatywny
przyjęto za zmienną zależną. Za zmienne niezależne w przypadku przedsiębiorstw należy uznać bodźce rozumiane jako „impulsy powodujące pozytywne skutki dla danego systemu gospodarczego”, które oddziałując „na system,
powodują jego ruch w kierunku pożądanym i korzystne zmiany wobec jego
otoczenia” (Siedlecki 2000, s. 28).
Zmienne niezależne oddają w ocenie rzeczywistą reakcję na zapytanie
o ocenę poziomu/stanu kapitału kreatywnego. Cechy opisujące poszczególne
zmienne niezależne (stanowiące pytania w kwestionariuszu) zostały ustalone
na podstawie literatury przedmiotu.
Kapitał kreatywny będący zmienną zależną został oceniony w przedsiębiorstwach w płaszczyznach czynnika ludzkiego jako głównego elementu istnienia kapitału kreatywnego, któremu jest właściwa cecha kreatywności.
Wymiaru środowiska pracy (obejmującego ogólną charakterystykę
przedsiębiorstwa) sprzyjającego lub hamującego rozwój kreatywności ludzkiej, relacji współpracy wynikającej z definicji własnej kapitału kreatywnego,
procesu rozumianego jako działania prowadzące do uzyskania efektu – produktu/usługi. Poszczególne płaszczyzny były charakteryzowane przez cechy
kapitału kreatywnego, uwarunkowań i predyspozycji ludzi. Każda z kategorii
28

WYBRANE PROBLEMY ROZWOJU SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

ROLA I OCENA KAPITAŁU KREATYWNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH ...

zawierała po 10 pytań ocenionych w skali od 0 (oznaczającego brak zjawiska)
do 5 (bardzo duży wpływ zjawiska). Z każdego obszaru maksymalnie można
uzyskać 50 punktów, co przy 5 płaszczyznach analizy może dać potencjalnie
250 punktów.
Oceny można dokonywać oddzielnie dla każdego kryterium, porównując ze skalą: 40–50 – bardzo dobry rozwój elementu, 30–39 – dobry, 20–29
– średni, 10–19 – niski, 0–9 – bardzo niski wynik. W odniesieniu do wszystkich kryteriów skala jest następująca: 200–250 – bardzo dobry, 150–199 –
dobry, 100–149 – średni, 50–99 – niski, 0–49 – bardzo niski wynik.
Poszczególne kryteria oddają obraz rozwoju przedsiębiorstwa w przekroju występowania i wykorzystania kapitału kreatywnego. Wynik będzie odzwierciedleniem oceny dokonanej przez respondentów. Na tej podstawie policzono w przedsiębiorstwach wskaźnik poziomu kapitału kreatywnego (Szara
2018 a, s. 51–52).
KK = L + R + P + E + S
KK – wskaźnik kapitału kreatywnego
L – suma punktów uzyskana w wymiarze „ludzie”
R – suma punktów uzyskana w wymiarze „współpraca (relacje)”
P – suma punktów uzyskana w wymiarze „proces”
E – suma punktów uzyskana w wymiarze „produkt/usługa (efekt)”
S – suma punktów uzyskana w wymiarze „środowisko przedsiębiorstwa”

MATERIAŁ I METODY BADAWCZE
Badania zrealizowano wśród przedsiębiorstw województwa Podkarpackiego. Wyznaczona próba w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw na
Podkarpaciu wynosiła 380 podmiotów. Dobór przedsiębiorstw do badań był
losowy na podstawie listy firm, natomiast dobór respondenta w przedsiębiorstwie przypadkowy. Do przygotowania bazy wykorzystano m.in. bazy danych
portali umożliwiających wyszukiwanie i lokalizowanie firm według nazwy,
sektora lub obszaru oraz wyszukiwarkę wpisów CEIDG, stosując wyszukiwanie według rodzaju działalności (kodu PKD). Pierwotnie wyznaczono próbę
proporcjonalnie do wielkości grup przedsiębiorstw wg. wielkości zatrudnienia, natomiast napotkano trudności związane ze zgodą na ankietyzację. Celem zrealizowania założonej wielkości próby zastosowano dodatkowo dobór
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przypadkowy i uzyskano większy niż założono zwrot kwestionariuszy tj. 430.
Analizowane przedsiębiorstwa stanowiły 0,26% przedsiębiorstw Podkarpacia.
Z grupy analizowanych pomiotów, celowo wyeliminowano przedsiębiorstwa
zaliczane do tzw. sektora kreatywnego dla którego zachowania kreatywne są
zachowaniami podstawowymi. Przedsiębiorstwa te były przedmiotem innej
analizy, zaś w niniejszej pracy wyniki badania uzyskane dla sektora kreatywnego wykorzystano do celów porównawczych.
Ankieta wypełniana w przedsiębiorstwach różnych branż składała się
z 15 pytań, z których pytania dotyczyły m.in. definiowania kreatywności, innowacyjności, charakterystyki wymiarów wpływających na rozwój kapitału
kreatywnego, determinant wewnętrznych i zewnętrznych rozwoju tego kapitału. Badania rozpoczęto pod koniec 2015 roku zakończono w marcu 2016
metodą PAPI. Zastosowano podstawowe metody badawcze: analizy, syntezy,
redukcji. Skorzystano również z metody opisowej.
Dla porównania wyników wykorzystano dane pochodzące z badania zrealizowanego wśród przedsiębiorstw sektora kreatywnego. Ankieta wypełniana
w przedsiębiorstwach sektora kreatywnego składała się z 17 pytań podobnych
lub zbliżonych do zawartych w ankiecie wypełnianej przez przedstawicieli innych sekcji PKD oraz obejmowała również pytania o dodatkowe charakterystyki tego sektora. Ogółem w okresie luty–marzec 2016 r. zrealizowano 100
wywiadów (zob. Szara, 2019, s. 91).
Podmioty te przyjęto jako grupę porównawczą w odniesieniu do przedsiębiorstw pozostałych sekcji wyznaczonych wg PKD. Przyjęto na podstawie
literatury przedmiotu, że przedsiębiorstwa zaliczane do sektora kreatywnego
zatrudniają pracowników, którzy cechują się kreatywnością. Pytania opisujące
zachowania ku kreatywności zostały ustalone na podstawie literatury przedmiotu z uwzględnieniem kwestionariuszy pomiaru twórczości (zob. Charzyńska, Wysocka, 2015).
WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA
W badaniu uczestniczyło 52,1% kobiet, pozostali to mężczyźni. Dominowały osoby w wieku 36 – 45 lat (32,1%). Około 27 % stanowili respondenci w wieku powyżej 45 lat, nieznacznie mniej bo 22% stanowili pracownicy w wieku 25-35, pozostali reprezentowali przedział 18 – 24 lat.
Za osobę kreatywną uważało się 63,7% respondentów. Około 7,91%
miało odmienne zdanie, zaś pozostali wybrali opcję „nie wiem”.
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Stopień i zakres kreatywności pracowników zdeterminowany jest licznymi czynnikami, które można przyporządkować do trzech grup. Kreatywność
zależy od czynników:
 leżących po stronie pracownika, m.in.: cech jego osobowości, rodzaju
i poziomu wykształcenia, doświadczenia zawodowego,
 związanych z charakterem wykonywanej pracy, takich jak: wykonywane zadania zawodowe, warunki pracy, swoboda działania, interesujące
zadania,
 leżących po stronie organizacji, np. stymulowanie kreatywności pracowników, motywowanie do zachowań kreatywnych, wynagradzanie kreatywności, sposób komunikowania się w organizacji, kultura organizacyjna
czy jej struktura.
Wzajemne oddziaływanie tych czynników kształtuje wspomniany zakres i stopień kreatywności pracownika w obszarze pracy (Król 2015, s. 33).
Uwzględniając fakt, że na kreatywność wypływają różne czynniki poproszono
respondentów o ocenę zachowań na stanowisku pracy. Pytania były oceniane
w skali: nigdy (1), sporadycznie (2), często (3), bardzo często (4), zawsze (5).
Oceny opisowe zostały zamienione na punkty ujęte w nawiasie i przy użyciu
średniej ustalono ranking zmiennych opisujących zachowanie pracownika (tabela 1).
Tabela 1. Ocena zachowania na stanowisku pracy
Wyszczególnienie

Średnia

Wykonuję swoją pracę samodzielnie

3,66

Mam umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi

3,64

Łatwo pracuję zespołowo

3,52

Dzielę się swoją wiedzą w innymi

3,40

Wolę podchodzić do problemów w logiczny i racjonalny sposób

3,40

Jestem optymistą

3,35

Mam umiejętność koordynacji różnych działań w pracy

3,31

Moje dotychczasowe doświadczenie sprawia, że jestem osobą
bardziej kreatywną w pracy

3,30

Mam umiejętność negocjacji

3,24

Wierzę, że cechy mojej osobowości sprawiają, że jestem bardziej
kreatywny w miejscu pracy

3,24

Nie boję się stawać przed wyzwaniami w pracy

3,20
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Kreatywność w pracy jest dla mnie ważna

3,16

Mam zdolności twórcze

3,15

Mogę rozwijać kreatywne pomysły w celu rozwiązywania problemów

3,15

Moi koledzy/koleżanki uważają mnie za kreatywną osobę

3,14

Moja praca jest różnorodna

3,07

Jestem osobą bardziej pracowitą niż zdolną

3,03

Wykazuję się oryginalnością w pracy

3,03

Szukam inspiracji w moim otoczeniu aby rozwiązać problem

3,00

Problemy i kłopoty osobiste nie powodują u mnie rozproszenia
w pracy

2,95

Nie ulegam łatwo wpływom innych osób

2,92

Presja czasowa nie wpływa na jakość mojej pracy

2,90

Aby rozwiązać problem w jednym dziale, prosimy inne działy
o pomoc

2,81

Postrzegam problemy bardziej jako okazje do ich przezwyciężania
niż jako kłopoty

2,80

Lubię podejmować ryzyko w pracy

2,79

Mogę realizować swoje osobiste cele w pracy

2,65

Źródło: opracowanie własne.

Z analizy poszczególnych odpowiedzi wynika, że nie wystąpiła sytuacja,
w której pracownik nie mógł rozwijać kreatywnych pomysłów, aby rozwiązać
problem, czy nie dzielił się wiedzą z innymi.
W większości respondenci wykonywali swoją pracę samodzielnie, nie
łącząc ją z problemami osobistymi. Pozytywnie dla rozwoju kreatywności
świadczy fakt, że wykonywana przez respondentów praca jest różnorodna.
Również pozytywnie należy ocenić, że w większości respondenci wykazywali
się optymizmem i nie mieli problemów z pracą zespołową.
Oceny opisowe zamieniono na wartości liczbowe i zbudowano ranking
zachowań kreatywnych na stanowisku pracy z wykorzystaniem średniej arytmetycznej. Do wartości 3,0 pracownicy często realizują wskazane zadania.
Sporadycznie ulegają wpływom innych osób, czy poszukują pomocy wśród
innych pracowników. Bardzo rzadko podejmują ryzyko w pracy i realizują
swoje osobiste cele.
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W porównaniu do innych badań realizowanych z wykorzystaniem kwestionariuszy kreatywnego klimatu wykorzystywanych przez innych autorów
przykładowe stwierdzenia były przez nich kompilowane w skale (np. wyzwania, wolność, otwartość, czas itp.) czy postaw twórczych (nonkonformizm,
neurotyczność, ekstrawersja) (zob. Karwowski, 2009, s. 96). W przypadku
badań własnych nie dokonano grupowań ze względu, iż liczba pytań w kwestionariuszach innych autorów oscylowała w okolicy 50 – 60 pytań. Ocenę
natężenia zachowań kreatywnych dokonaną przez respondentów można określić jako średnią, ze względu, iż przeważają odpowiedzi o natężeniu zachowania „częste”, „bardzo częste” i „zawsze”.
Analiza światowej literatury na temat zachowań kreatywnych wśród pracowników przedsiębiorstw, pokazuje, że przedsiębiorstwa szukają kreatywnych pracowników, aby uzyskać określone korzyści. Obejmują one:
 sytuacje, w których: kreatywność przynosi nowe rozwiązania trudnych problemów,
 kreatywni ludzie znajdują nowe możliwości,
 kreatywność wywołuje entuzjazm w uczeniu się (Turner, Sanborn
2019).
W badaniu przeprowadzonym przez Forrester Consulting stwierdzono, że „firmy, które cechują się kreatywnością, przewyższają konkurencję
i konkurentów pod względem kluczowych wskaźników wydajności biznesowej,
w tym wzrostu przychodów, udziału w rynku i pozyskiwania talentów”. W tej
samej ankiecie stwierdzono, że 69% tych kreatywnych firm było laureatami
nagród „najlepszego miejsca pracy” (Sambandam 2019).
W rzeczywistości ostatnie badanie Gallupa obejmujące ponad 16 500
pracowników pokazuje, że trzy podstawowe czynniki potrzebne do wspierania kreatywności w miejscu pracy są zbyt rzadkie. Są to:
1. oczekiwania na kreatywność w pracy,
2. czas na kreatywność,
3. swoboda podejmowania ryzyka niezbędnego do kreatywności. W rezultacie firmy tracą wartość, którą powinny przejąć (Wigert, Robison 2018).
Richter, Hirst, van Knippenberg i Baer (2012) przebadali 176 pracowników w 34 zespołach badawczo-rozwojowych w wielonarodowej organizacji, badając związek między indywidualną kreatywnością własną (wiara w ich
zdolność do tworzenia twórczych wyników) a nadzorowaną indywidualną
kreatywnością. Zbadali również, w jaki sposób procesy na poziomie zespołu
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pośredniczą w tej relacji. Członkowie zespołu są oceniani jako bardziej kreatywni, gdy mają wiarę w swoją kreatywność, wiedzą, co robią inni członkowie zespołu i pracują w zespole zróżnicowanym zawodowo.

Symbol i nazwa sekcji

Liczba zbadanych
przedsiębiorstw

Wynik dla wymiaru
„ludzie” - średnia
punktów

Wynik dla wymiaru
„środowisko” średnia punktów

Wynik dla wymiaru
„produkt” – średnia
punktów

Wynik dla wymiaru
„proces”- średnia
punktów

Wymiar „współpraca”- średnia
punktów

Wskaźnik kapitału
kreatywnego

Tabela 2. Ocena wymiarów i wskaźnik kapitału kreatywnego dla przedsiębiorstw wg
sekcji PKD

A – Rolnictwo,
leśnictwo,
łowiectwo
i rybactwo

20

33,45

28,70

27,25

31,25

32,35

153,00

13

29,46

29,23

24,31

23,77

29,08

135,85

C – Przetwórstwo przemysłowe

62

29,97

32,45

29,11

31,60

32,45

155,58

F – Budownictwo

56

31,25

30,30

29,36

29,09

32,55

152,55

B – Górnictwo
i wydobywanie
D – Wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię
elektryczną,
gaz, parę
wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E – Dostawa
wody; gospodarowanie
ściekami
i odpadami
oraz działalność związana
z rekultywacją
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G – Handel
hurtowy
i detaliczny;
naprawa
pojazdów samochodowych,
włączając
motocykle

64

30,23

28,73

28,13

28,25

30,77

146,11

H – Transport
i gospodarka
magazynowa

28

30,61

32,54

30,14

31,89

32,36

157,54

34

31,26

30,50

30,44

30,97

33,26

156,44

19

31,84

32,63

32,16

32,05

33,26

161,95

M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

10

32,60

31,10

26,90

29,60

29,80

150,00

N – Działalność w zakresie
usług administrowania
i działalność
wspierająca

20

28,35

29,35

25,95

27,50

29,40

140,55

O – Administracja publiczna i obrona
narodowa;
obowiązkowe
zabezpieczenia
społeczne

22

31,82

30,82

28,59

29,00

31,55

151,77

I – Działalność
związana
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
J – Informacja
i komunikacja
K – Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa
L – Działalność związana
z obsługą rynku nieruchomości
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P – Edukacja

22

34,09

31,23

33,45

31,23

34,68

164,68

Q – Opieka
zdrowotna
i pomoc społeczna

22

31,91

29,27

26,23

29,50

35,86

152,77

R – Działalność związana
z kulturą,
rozrywką
i rekreacją

14

30,64

29,07

32,14

28,00

32,07

151,93

24

28,33

31,17

25,21

27,88

31,79

144,38

U – Organizacje i zespoły
eksterytorialne

0

0

0

0

0

0

0

Razem sekcje

430

30,87

30,54

28,80

29,69

32,19

152,09

Przedsiębiorstwa przemysłów kreatywnych

100

30,80

29,32

31,94

30,08

32,30

154,44

S – Pozostała
działalność
usługowa
T – Gospodarstwa domowe
zatrudniające
pracowników;
gospodarstwa
domowe produkujące wyroby i świadczące
usługi na własne potrzeby

Źródło: opracowanie własne.

Oceniając wymiar środowisko jak również inne wymiary przyjęte do pomiaru kapitału kreatywnego należy zauważyć, że wyniki cząstkowe są do siebie
zbliżone. Nie występują większe różnice punktowe pomiędzy poszczególnymi
wymiarami, co oznacza że wśród przedsiębiorstw różnych sekcji występują
podobne warunki dla rozwoju kapitału kreatywnego.
W przypadku przedsiębiorstw działających w różnych sekcjach PKD najwyższy wynik odnotowano dla przedsiębiorstw sekcji P - edukacja 164,68
punkty, co oznacza wynik dobry (tabela 2).
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Przedsiębiorstwa zaliczane do sekcji edukacji w zakres świadczonych
działań mają wpisaną kreatywność. Cecha ta występuje dualnie: z jednej strony podmioty powinny uczyć kreatywności odbiorców usług edukacyjnych,
z drugiej pracownicy powinni wykazywać się kreatywnością. W przypadku
tej sekcji uzyskany wynik jest zbieżny z publikacjami innych autorów, z tym
iż zbieżność dotyczy prac z zakresu pedagogiki twórczości. Badania dotyczące
oceny klimatu dla kreatywności wykazały, iż podmioty zaliczane do tej sekcji cechuje sprzyjająca atmosfera dla rozwoju kreatywności (zob. Karwowski
2009a).
Drugi wynik pod względem poziomu kapitału kreatywnego uzyskały
przedsiębiorstwa sekcji K i L realizujące działalność finansową i ubezpieczeniową oraz działalność związaną z obsługą nieruchomości. W literaturze spotyka się publikacje wskazujące na wykorzystanie kreatywności w finansach,
jednak nie zawsze w ujęciu pozytywnym. Wyniki prac odwołują się do tzw.
kreatywnej księgowości.
Wyższe wyniki od średniej dla całej grupy 430 przedsiębiorstw i przedsiębiorstw sektora kreatywnego uzyskały również pomioty zaliczane do sekcji
H transport i gospodarka magazynowa, I i J tzn. działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz informacja i komunikacja,
a także sekcja C przetwórstwo przemysłowe. Różnica pomiędzy najniższym
wynikiem cechującym przedsiębiorstwa sekcji edukacji a przedsiębiorstwami
sekcji B, D, E, które uzyskały najniższy wynik wynosiła 29 punktów.
Podstawowym zastrzeżeniem, o którym należy wspomnieć prezentując
wyniki badań jest dobór podmiotów przynależnych do różnych sekcji. Działalność gospodarcza realizowana przez podmioty gospodarcze ma odmienny
charakter i sam rodzaj działalności może dyskwalifikować wykorzystanie kreatywności, jak również zachowania kreatywne wśród pracowników. Pojawia
się pytanie czy nie dokonywać analiz osobno według sekcji? Takie rozwiązanie
wydaje się najprostsze i najlepsze. W przypadku porównania dokonuje się go
tylko i wyłącznie wewnątrz danej sekcji. W podjętych badaniach własnych
dokonano zestawienia przedsiębiorstw różnych sekcji ze względu na identyfikację kapitału kreatywnego w różnych podmiotach i przyjęte założenie
o egalitarnym charakterze kreatywności. Podjęte badania potwierdziły, że kreatywność i kapitał kreatywny nie są tylko dostępne dla elit. Kapitał kreatywny
występuje w przedsiębiorstwach każdej sekcji.
Zaznaczyć należy jednak, że w przedsiębiorstwach odpowiedzi na ankietę udzielał jeden pracownik, co nie do końca może oddawać wiarygodny obraz przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, iż analizując rekordy ankiet
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w bazie danych wyższe oceny donośnie analizowanych wymiarów przypisywali pracownicy zatrudnieni na stanowiskach wyższego szczebla, jak również,
ci w których zakres pracy wpisana była kreatywność. Zasadne wydaje się podjęcie analizy, w ramach której wszyscy pracownicy, zatrudnieni na różnych
stanowiskach w przedsiębiorstwie działającym według danej sekcji odpowiedzą na zadane pytania. Takie założenie badawcze wymaga jednak innej realizacji badań.
Analizując wyniki badań dla przedsiębiorstw sektora kreatywnego: kapitał kreatywny został oceniony na poziomie 154,44 punktu, co oznacza
dobry wynik występowania kapitału kreatywnego w przedsiębiorstwach sektora kreatywnego. Odchylenie standardowe wynosiło 47,38, zaś mediana
170. Maksymalny wynik grupy przedsiębiorstw sektora kreatywnego to 230,
co oznacza najwyższy, bardzo dobry poziom kapitału kreatywnego. W przypadku przedsiębiorstw ujętych wspólnie wynik nie odbiegał znacząco od
wyniku przedsiębiorstw przemysłów kreatywnych. Różnica wynosiła około 2 punkty, co oznacza że również w tych podmiotach kapitał kreatywny
występuje.
PODSUMOWANIE
Wśród przedsiębiorstw prowadzących różną działalność gospodarczą,
sklasyfikowanych do różnych działów PKD zachowania kreatywne występują,
co świadczy o potwierdzeniu egalitarnej teorii kreatywności. Oceny zachowania respondentów na stanowiskach pracy wskazują, że w większości wykonują
swoją pracę samodzielnie, pracują zespołowo co wiąże się z umiejętnością łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi. Podchodzą do problemów z optymizmem, racjonalnie, wykorzystując swoje doświadczenie by być bardziej
kreatywnym. Można stwierdzić, że są to pozytywne zachowania, które potwierdzają wykorzystanie kreatywności w pracy. Podjęte badania są niezwykle
trudne ze względu na niematerialny charakter kreatywności. Zaznaczyć należy,
że na zachowania pracowników wpływa również szereg innych czynników,
które nie zostały zaprezentowane w niniejszym opracowaniu. Zachowania
kreatywne są podstawą i wskazują na występowanie kapitału kreatywnego
w przedsiębiorstwach. Zarówno w przedsiębiorstwach różnych sekcji PKD jak
i sektora kreatywnego kapitał ten występuje. Nie odnotowano bardzo dużych
różnic pomiędzy średnimi wynikami w ramach poszczególnych wymiarów.
Większe różnice występują w ramach sekcji, co wynika z istoty działalności
poszczególnych podmiotów gospodarczych. Natomiast uzyskane wartości dla
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całej grupy podmiotów i przedsiębiorstw sektora kreatywnego wskazują na
zbliżony poziom tego kapitału. Świadczy to pozytywnie o pracownikach, którzy wykorzystują kreatywność w swoich działaniach.
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Abstrakt:

Małe i średnie przedsiębiorstwa są ważnym czynnikiem wpływającym
na poziom rozwoju gospodarczego kraju. Poprawiają dynamikę rozwoju poszczególnych regionów, tworzą nowe miejsca pracy, dzięki czemu
pozwalają na zmniejszenie bezrobocia, dostarczają towary i świadczą
usługi lokalnym mieszkańcom. Zmiany pojawiające się w gospodarce, ich tempo i natężenie, skłaniają podmioty gospodarcze do szybkiej
reakcji i dopasowania się do warunków jakie panują na rynku. Głównym celem opracowania jest charakterystyka innowacyjności małych
i średnich przedsiębiorstw działających w województwie podkarpackim. Realizacja procesu poznawczego doprowadziła do postawienia
następującej hipotezy: innowacyjność ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze omawianego województwa.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE –
PODSTAWOWE INFORMACJE
Województwo podkarpackie charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami przyrodniczymi, społeczno-gospodarczymi i historycznymi. Na przestrzeni lat odnalazło ono swoje miejsce w gospodarce Polski. Podkarpackie
realizuje trzy podstawowe funkcje gospodarcze: przemysłową, rolniczą i turystyczno-rekreacyjną. Funkcje uzupełniające, czy może towarzyszące to komunikacja, budownictwo i usługi (Ślusarczyk, Halicki 2013, s. 285-293).
1

Absolwentka Wydziału Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski.
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Najlepiej rozwiniętą częścią województwa podkarpackiego jest jego stolica – miasto Rzeszów, a także mniejsze jednostki samorządu terytorialnego
leżące w centralnej i północnej części tego regionu, czyli powiaty rzeszowski,
ropczycko-sędziszowski, dębicki, stalowowolski i tarnobrzeski (Bański i in.
2014, s. 99-102). Na tych terenach zarejestrowana jest znacząca część podmiotów gospodarczych, szczególnie tych działających w branży przemysłowej,
budowlanej oraz usługowej. W województwie bardzo dobrze rozwija się przemysł lotniczy, elektromaszynowy i chemiczny. Zdecydowanie gorsze wskaźniki ekonomiczne posiadają obszary, w których dominuje rolnictwo. Są to
powiaty lubaczowski, przemyski, strzyżowski, kolbuszowski i leżajski. Jednym
z ważniejszych stymulatorów wzrostu regionu są małe i średnie firmy (Czudec,
Cierpiał-Wolan 2013, s. 27-28).
Właściciele podmiotów gospodarczych dążą do tego, aby ich przedsiębiorstwo posiadało w swojej ofercie produkty innowacyjne, ponieważ w ten
sposób może zostać osiągnięta odpowiednia przewaga konkurencyjna na
rynku (Grudzewski, Hejduk 2004, s. 35-36). Wprowadzenie innowacji jest
procesem czasochłonnym, wymagającym zastosowania różnych pomysłów,
technik organizacji i zarządzania. Należy odpowiednio kształtować kanały
dystrybucji (Świtalski 2005, s. 166), budować właściwe relacje z klientami,
warto analizować przebieg elementów związanych z logistyką m.in. kształtowanie łańcucha dostaw, kreowanie systemów logistycznej obsługi klienta,
procesy marketingu itp. (Plawgo, Kornecki 2010, s. 106).
Przedsiębiorstwo jest konkurencyjne, jeśli wykazuje zdolność do przeciwstawienia się działającej na rynku konkurencji, czyli do „projektowania,
wytwarzania i sprzedawania towarów, których cena, jakość oraz inne walory są
bardziej atrakcyjne od odpowiednich cech towarów oferowanych przez konkurentów” (Adamkiewicz- Drwiłło 2010, s. 122). Szczególne miejsce wśród
czynników warunkujących konkurencyjność przedsiębiorstw zajmują innowacje (Janasz, Kozioł 2007, s. 18-19).
Istnieje wiele różnych definicji dotyczących innowacji, innowacyjności
i konkurencyjności. Te zagadnienia są niezwykle istotne dla rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw, sektorów, regionów, a także całych państw. Trudno jednoznacznie i krótko scharakteryzować te pojęcia, a liczni teoretycy
i praktycy zajmujący się tymi zagadnieniami próbowali uchwycić złożoność
ich problematyki (Okoń-Horodyńska 2003, s. 32-35).
Joseph A. Schumpeter wprowadził do literatury ekonomicznej pojęcie
„innowacja” już w 1911 roku. Uznał on, że podstawową siłą napędową rozwoju poszczególnych branż są zasoby wewnętrzne danej organizacji, a zwłaszcza
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działalność innowacyjna (Zięba, Oster 2011, s. 7). Stworzone przez niego
pojęcie innowacji funkcjonuje do dzisiaj, choć w nieco innej formie (Maślak
2002, s. 225). Definicje dotyczące innowacji, czy innowacyjności, które powstają współcześnie najczęściej dotyczą jednego z przypadków sformułowanych przez Schumpetera; rozwijają go lub precyzują (Sekuła 2008, s. 92-102).
Michael Porter dostrzegał źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w innowacyjności. Porter uważał, że podstawowym warunkiem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej jest zdolność innowacyjna przedsiębiorstwa,
która podnosi jego efektywność (Porter 2006, s. 63). Autor ten definiuje zdolność innowacyjną jako zdolność do wprowadzania nowej techniki i nowych
sposobów postępowania (Żelichowska 2009, s. 52).
Innowacyjność to jedno z bardziej pożądanych kierunków działań obieranych przez współczesne przedsiębiorstwa, dla których celem jest utrzymanie
się na rynku, poszukiwanie rozwiązań niszowych, poszerzenie rynków zbytu
i uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami gospodarczymi
walczącymi o uwagę tego samego klienta. Innowacje, niezależnie od ich odmian (produktowe, procesowe, strategiczne) są odpowiedzią na szybko zmieniające się otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa i wyznaczają
właściwy sposób reagowania (Brzeziński, Mietlicka 2013, s. 9).
Na tempo rozwoju każdego podmiotu gospodarczego decydujący wpływ
mają jego pracownicy. Ograniczeniami w rozwoju firmy mogą być bardzo
niskie kompetencje, brak wiedzy, czy też niewystarczające umiejętności pracowników w zakresie wykonywania poleconych obowiązków i zadań (Dylewski 2016, s. 22). Przedsiębiorstwo powinno odpowiednio zarządzać swoim
potencjałem, zasobami, kadrami. Musi dostrzegać istotę innowacyjności, jej
konieczność, a także znać pozytywne i negatywne aspekty konkurencyjności
(Stankiewicz 2005, s. 18).
Skłonność do innowacji przejawia się tym, że przedsiębiorstwo jest zainteresowane zmianami wewnątrz swojej organizacji i pojmuje istotę i konieczność zmian. Wszelkie podejmowane działania nie mogą być jednak chaotyczne. Każda realizowana inwestycja, urzeczywistniana idea powinna być
przemyślana, a jej wdrożenie przeanalizowane pod kątem szans jakie to ze
sobą niesie i związanych z tym zagrożeń (Dylewski 2016, s. 19).
W skład działalności innowacyjnej wchodzi również działalność badawczo-rozwojowa (B+R) (Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego
2015, s. 262).
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NAKŁADY NA B+R W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
Nakładem na działalność innowacyjną nazywamy środki przeznaczone
na prace związane z działalnością badawczą i rozwojową (B+R), które zostały
wykonane przez własne zaplecze badawcze przedsiębiorstw. Nakładem tego
typu jest m.in.: zakup wiedzy pochodzącej ze źródeł zewnętrznych, nabycie
oprogramowania, wydatki przeznaczone na pozyskanie środków trwałych,
które są konieczne do wprowadzenia innowacji o charakterze produktowym
i procesowym (Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2015,
s. 262).
Tabela 1. Nakładya na działalność badawczą i rozwojową według źródeł finansowania
(ceny bieżące) w mln zł w województwie podkarpackim w latach 2010-2018
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ogółem

508,3

542,2

634,4

793,7

931

908,9 762,9 790,5 916,6

Sektor
rządowy

128,3

98,7

94,3

120,7 164,3 207,2 230,2 183,3

225,8

Sektor
przedsiębiorstw

244,1

285,7

414,8

512,2 582,9 579,5 514,9 561,6

630,4

a - Wewnętrzne, bez amortyzacji środków trwałych
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2013, s. 278; Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2015, s. 267,
Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego
2018, s. 265, Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Nakłady na B+R ogółem w latach w 2010-2018 w województwie podkarpackim wzrosły z 508,3 mln zł do 916,6 mln zł, jest to zatem wzrost o ponad 80% względem 2010 roku (tabela 1). Ilość środków przeznaczonych na
badania i rozwój rosła od 2010 do 2014 roku. Największy spadek w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano w 2016 roku. Następnie wielkość
nakładów na ten cel zaczęła ponownie wzrastać. Sektor rządowy, w porównaniu do sektora przedsiębiorstw, inwestuje znacznie mniej środków niż sektor
prywatny. W przedsiębiorstwach finansowanych z pieniędzy rządowych nakłady na B+R wzrosły z 128, 3 mln zł do 225,8 mln zł. Sektor przedsiębiorstw
prywatnych jest głównym inicjatorem opracowywania i wdrażania innowacji.
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W latach 2010-2018 na cele związane z badaniami i rozwojem przeznaczono łącznie 4 306,1 mln zł, z czego najwięcej 630,4 mln z w 2018 roku.
W 2014 r. przeznaczono na B+R 244,1 mln zł. Jest to zatem wzrost w porównaniu do roku bazowego o 386,3 mln zł. Zestawienie pokazuje, że głównym
inicjatorem B+R w województwie podkarpackim jest sektor przedsiębiorstw
prywatnych, czyli także podmioty gospodarcze, których innowacyjność
i związana z nią tematyka są przedmiotem rozważań niniejszego opracowania.
Tabela 2. Przedsiębiorstwa innowacyjne w przemyślea według rodzajów wprowadzonych innowacji w województwie podkarpackim w latach 2010–2018
Przedsiębiorstwa przemysłowe, które wprowadziły innowacje
produktowe lub procesowe w % ogółu przedsiębiorstw
Wyszczególnienie
Ogółem

Nowe lub istotnie
ulepszone produkty
Razem

W tym nowe
dla rynku

Nowe lub istotnie
ulepszone procesy

W latach 2010-2012
Ogółem:

39,8

30,9

18,3

31,8

Sektor publiczny

37,5

Sektor prywatny

40,1

22,9

14,6

29,2

31,9

18,8

32,1

W latach 2012-2014
Ogółem:

40,7

28,5

17,1

33,4

Sektor publiczny

37,2

9,3

4,7

37,2

Sektor prywatny

41,0

30,6

18,4

33,0

W latach 2014-2016
Ogółem:

44,5

32,3

20,9

39,3

Sektor publiczny

35,9

15,4

7,7

28,2

Sektor prywatny

45,4

33,9

22,2

40,1

Ogółem:

42,0

29,9

18,0

37,8

Sektor publiczny

34,1

12,2

7,3

29,3

Sektor prywatny

42,8

31,6

19,1

38,6

W latach 2015-2017
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W latach 2016-2018
Ogółem:

51,0

36,7

19,4

46,7

Sektor publiczny

35,7

11,9

4,8

33,3

Sektor prywatny
52,5
39,2
20,9
48,0
a - W zakresie innowacji produktowych i procesowych; dane dotyczą podmiotów
gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2013, s. 280; Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2015, s. 269,
Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2017, s. 269, Rocznik Statystyczny
Województwa Podkarpackiego 2018, s. 268, Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2019, s. 267., Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Różnicę w działaniach innowacyjnych, kreowaniu nowych rozwiązań
i urzeczywistnianiu idei pomiędzy sektorem rządowym, a sektorem przedsiębiorstw prywatnych pokazuje odsetek przedsiębiorstw przemysłowych
działających na terenie województwa podkarpackiego, które wprowadziły
innowacje produktowe albo procesowe (w % ogółu przedsiębiorstw) (Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2019, s. 267). Szczególnie
istotne w tym zestawieniu są nowe lub istotnie ulepszone produkty oraz nowe
lub istotnie ulepszone procesy (tabela 2). Zdecydowaną przewagę w obu tych
kategoriach mają przedsiębiorstwa działające w ramach sektora prywatnego.
Ich dominacja jest zdecydowana i wzrosła dodatkowo na przestrzeni lat 20162018. Przedsiębiorstwa te odnotowują lepsze wyniki w zakresie wprowadzania innowacji o charakterze produktowym i procesowym. Sektor publiczny
w analizowanym okresie, stracił na znaczeniu. Widoczne jest to zwłaszcza
w przypadku nowych lub istotnie ulepszonych produktów. W przypadku nowych lub istotnie ulepszonych procesów w latach 2012-2014 można dostrzec
wzrost z 29,2% do 37,2%, i spadek z 37,2 % do 28,2% w latach 2014-2016.
W latach 2016-2018 sektor prywatny osiągnął w tym zestawieniu 48,0%.
METODOLOGIA PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
Badania empiryczne przeprowadzone na potrzeby realizacji celu badawczego niniejszego opracowania dotyczyły populacji sektora małych i średnich
przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego. Mikroprzedsiębiorstwa
zostały odrzucone z grupy badawczej ze względu na określony cel pracy.
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Najważniejsze kryteria, które należało spełnić, aby znaleźć się wśród grupy
respondentów spełniały:
 przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na
terenie województwa podkarpackiego,
 podmioty gospodarcze zatrudniający od 10 do 249 pracowników,
 przedsiębiorstwa sektora publicznego oraz prywatnego.
Dobór próby do badania miał charakter kwotowo - losowy2. Dokonano go wykorzystując numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej REGON, miejsce rejestracji działalności
gospodarczej (województwo podkarpackie) i podział na poszczególne sekcje
PKD. Operat do losowania uzyskano z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Kwestionariusz ankietowy został przesłany za pomocą
poczty elektronicznej do 1000 respondentów stanowiących próbę badawczą. Wypełnione ankiety napływały od września 2019 roku do kwietnia
2020 roku. Przesyłanie kwestionariuszy przy użyciu poczty elektronicznej
jest jedną z szybszych metod dotarcia do badanych przedsiębiorców. Okazało
się jednak, że e-mail z prośbą o uczestnictwo w badaniu nie dotarł do 182
podmiotów. Wysłana wiadomość nie została dostarczona z powodu błędnego
adresu, nieistniejącego adresu lub informacji, iż dana domena już nie istnieje.
Tego typu zwrotna informacja może być przesłanką do postawienia hipotezy,
że przedsiębiorstwo dokonało zmian danych kontaktowych albo zawiesiło lub
zakończyło działalność. Ostatecznie z 1000 wysłanych kwestionariuszy wypełnionych otrzymano zaledwie 298. Dodatkowo 34 odpowiedzi nie zostały ujęte w badaniu, ponieważ kwestionariusz był wypełniony w niewłaściwy sposób.
Do końcowej analizy wzięto 264 ankiety, co oznacza, że w realizacji badania
wskaźnik „response rate” wyniósł zaledwie 29,80% względem badanej grupy.
Okazuje się zatem, że przeprowadzanie badań przy użyciu poczty elektronicznej jest jak wspomniano jedną z łatwiejszych metod gromadzenia informacji,
niestety należy uznać je za narzędzie mało efektywne, o czym świadczy tak
niskie zainteresowanie ze strony podkarpackich przedsiębiorców. Ponadto,
cześć respondentów mogła wypełnić ankietę więcej niż jeden raz, a to w konsekwencji może prowadzić do pewnych przekłamań i rozbieżności między stanem faktycznym a obrazem innowacyjności podkarpackich przedsiębiorstw
wyłaniającego się z ankiety.

2
Próba kwotowo-losowa – dobór próby - 1000 przedsiębiorstw - został sporządzony przez
pracownika Głównego Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

WYBRANE PROBLEMY ROZWOJU SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

47

BOGUSŁAW ŚLUSARCZYK, ANNA BEM

Kwestionariusz składał się z dwóch części. W pierwszej z nich znalazło
się 16 pytań ankietowych z możliwością odpowiedzi wielokrotnej albo pojedynczej. Pytania miały charakter zamknięty. Druga część ankiety zawierała
8 pytań metryczkowych, które dotyczyły zasięgu i profilu funkcjonowania
przedsiębiorstwa, jego formy prawnej, liczby pracowników zatrudnionych,
płeć, wykształcenie oraz wiek właściciela, a także okres działania podmiotu
gospodarczego na rynku.
CHARAKTERYSTYKA BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW
Właścicielami małych i średnich podmiotów gospodarczych w województwie podkarpackim są przede wszystkim mężczyźni (rysunek 1). Stanowią oni 77,6% ogółu badanych przedsiębiorców. Kobiet w tym zestawieniu jest znacznie mniej, niewiele ponad 22%. Należy zaznaczyć, że większa
liczba kobiet-właścicieli występuje w firmach zatrudniających od 10 do 49
pracowników (23,9%). W przedsiębiorstwach, gdzie pracuje od 50 do 249
osób panie to zaledwie 8,2% ogółu właścicieli. Przyczyn tego zjawiska można
upatrywać w tradycji prowadzenia działalności gospodarczej przez mężczyzn
i większej chęci podejmowania przez nich ryzyka. Dodatkowo prowadzenie
własnej działalności gospodarczej zajmuje znacznie więcej czasu niż praca
w normowanych godzinach pracy. Kobiety w większym wymiarze oprócz kariery zawodowej poświęcają się obowiązkom domowym i wychowaniu dzieci
(Szepelska 2013, s. 140-142). Powoli zmieniają się jednak normy kulturowe,
według których przedsiębiorczość ma formę męską. Kobiety wykazują coraz
większą determinację i zaangażowanie w inicjowanie i prowadzenie własnego
biznesu (Szepelska 2013, s. 140).
Rysunek 1. Podział ze względu na płeć właściciela i wielkość przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Istotną sprawą podczas próby charakteryzowania małych i średnich
przedsiębiorstw w województwie podkarpackim jest poziom wykształcenia respondentów, do których został skierowany kwestionariusz ankietowy
(rysunek 2). Zdecydowana większość ankietowanych ukończyła studia wyższe (65,30%), blisko 1/3 badanych posiada wykształcenie średnie (30,60%),
a tylko 4,10 % osób ukończyła szkoły zawodowe. Należy jednak mieć na
uwadze, że w tej ostatniej, najmniej licznej grupie znajdują się osoby powyżej
56 roku życia.
Rysunek 2. Poziom wykształcenia wśród badanej grupy

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Wiek podkarpackich przedsiębiorców jest kolejnym elementem opisujących ich zachowania na rynku i podejście do tematyki konkurencyjności
i innowacyjności (rysunek 3). Najbardziej liczną grupą są właściciele pomiędzy 46 a 56 rokiem życia, co stanowi 40,8% badanej populacji. Osoby
w wieku 36-45 lat to niewiele ponad 1/5 badanych, tj. 20,4%. Powyżej 56 lat
osiągnęło ponad 16% ankietowanych, a od 26 do 35 lat 14,3 % respondentów. Najmniej liczną grupę właścicieli stanowią osoby poniżej 25 roku życia.
Przyczyn takiego zróżnicowania należy doszukiwać się w tym, że osoby przed
25 rokiem życia wciąż często studiują, podejmują swoje pierwsze, mniej lub
bardziej udane próby rozpoczęcia kariery zawodowej, wyjeżdżają za granicę
w celach zarobkowych lub turystycznych, zdobywają doświadczenia, które
w kolejnych latach mogą przełożyć się na realizację swoich celów zawodowych,
w tym podjęcie działalności gospodarczej.
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Rysunek 3. Podział ze względu na wiek przedsiębiorcy

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Podejmując zagadnienie wielkości przedsiębiorstwa trzeba mieć na uwadze, że w omawianym badaniu większą częścią były małe przedsiębiorstwa,
które stanowią 81,6% badanych podmiotów gospodarczych względem dużych firm 18,4% (rysunek 4).
Rysunek 4. Podział ze względu na wielkość przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Wśród pytań odnoszących się do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, prawie 60% ankietowanych wskazała, że prowadzi swoją firmę dłużej
niż 10 lat (rysunek 5). Od 6 do 10 lat własny biznes posiada 27,6% respondentów. Można uznać, że te podmioty gospodarcze mają już ugruntowaną
pozycję wśród podkarpackich przedsiębiorstw. Ponad 11% ankietowanych
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działa na własny rachunek przez okres od jednego do pięciu lat, a poniżej
jednego roku właścicielami przedsiębiorstw jest 1,4% badanych. Pozycja tych
organizacji jest znacznie słabsza i mniej stabilna niż tych, które funkcjonują na rynku dłużej. Nie zmienia to jednak faktu, że w działalności gospodarczej liczy się pomysł na biznes i umiejętności dostosowania się do zmian
w otoczeniu.
Rysunek 5. Okres prowadzenia działalności na rynku

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Wykres 6 przedstawiający formę prawną przedsiębiorstw, wskazuje, że
najwięcej podmiotów gospodarczych posiada status jednoosobowej działalności gospodarczej (42,9%). Należy zwrócić uwagę, że to rozwiązanie jest najprostszą pod względem prawnym formą prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejne miejsca odnośnie formy prawnej przedsiębiorstw zajmują:







spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16,3%
spółka jawna 12,2%
spółka cywilna 10,2%
spółka komandytowa 10,2%
spółka partnerska 4,4%
spółka akcyjna 3,8%.
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Rysunek 6. Podział ze względu na formę prawną przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Wśród badanych przedsiębiorstw najwięcej prowadzi działalność produkcyjno – handlowo – usługową, jest to 40,8% podmiotów (rysunek 7).
Profil usługowy ma w swoim statucie odnotowanych 26,5% ankietowanych.
Mniejszą grupę stanowią podmioty wyłącznie produkcyjne, tj. 20,5% badanych. Na Podkarpaciu najmniej jest firm handlowych - zaledwie 12,2%.
Rysunek 7. Podział we względu na profil prowadzonej działalności

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Podejmując się opisu przedsiębiorstw funkcjonujących w województwie
podkarpackim szczególną uwagę należy zwrócić na zasięg prowadzonej przez
nie działalności (rysunek 8). Ta perspektywa pozwala ocenić efektywność
lokalnych przedsiębiorców i ich wpływ na rynek regionalny, krajowy, czy
międzynarodowy.
Istotą silnej i nowoczesnej gospodarki nie jest podejmowanie działań
innowacyjnych tylko i wyłącznie na szczeblu państwowym. O wiele istotniejsze wydają się zabiegi prowadzone na szczeblu regionalnym (Baruk 2009,
s. 12-18). Konkurencyjność, w tym konkurencyjność regionów to zagadnienie bardzo złożone. Należy analizować je w sposób kompleksowy, uwzględniając poszczególne czynniki, które kształtują poziom konkurencyjności na
danym obszarze, a także ich przełożenie na atrakcyjność inwestycyjną regionu
(Filipiak i in. 2005, s. 264).
Konkurencyjność regionów to proces wynikający z faktu podnoszenia
konkurencyjności gospodarki (Bałtromiuk 2003, s. 77). Proces ten postrzegany jest jako „zdolność do produkowania oraz oferowania dóbr i usług ao
takich parametrach techniczno-użytkowych, cenach, jakości oraz warunkach
sprzedaży, które znajdują nabywców na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych” (Markowski 1999, s. 42-44), a także umiejętność przyciągania
środków finansowych i zdolność do utrzymania na terenie regionu posiadanych czynników produkcji (Czyżewska 2012, s. 203-205).
Rysunek 8. Podział ze względu na zasięg przedsiębiorstwa na rynku

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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Najwięcej przedsiębiorstw w województwie prowadzi działalność międzynarodową (36,7%). Jest to o tyle zaskakujące, że wciąż funkcjonuje stereotyp, że podkarpaccy przedsiębiorcy zamykają się na rynki zagraniczne i skupiają się na klientach lokalnych. Zasięgiem regionalnym może pochwalić się
32,7% ankietowanych. Podmioty lokalne w badanej grupie zajmują 16,3%,
natomiast firmy wprowadzające dobra i usługi na rynek krajowy to 14,3%
spośród badanych przedsiębiorstw (rysunek 8).

INNOWACJE I INNOWACYJNOŚĆ W OPINII PODKARPACKICH PRZEDSIĘBIORCÓW
Innowacje są wynikiem przekształcania pewnych założeń, pomysłów, czy
idei w produkty, technologie albo usługi. Innowacyjność to szereg działań
wielowymiarowych mających podłoże badawcze, organizacyjne i personalne.
Wykorzystuje wiedzę z zakresu finansów, zarządzania i marketingu. Niezależnie od tego jaki jest stopień rozwoju przedsiębiorstwa, zasięg terytorialny, zakres usług czy szerokość i głębokość asortymentu, innowacje pozwalają
mu utrzymać się na rynku i sprostać konkurencji (Michalski 2014, s. 78-87).
Większość ankietowanych definiuje innowację jako „wprowadzenie nowych
lub ulepszonych wyrobów/procesów” (56%), znacznie rzadziej wskazywano,
że jest to zastosowanie w praktyce nowego produktu, procesu, metody organizacyjnej lub marketingowej – 14%. Pozostałe definicje innowacji wskazywane
przez właścicieli przedsiębiorstw przedstawiono na rysunku 9.
Rysunek 9. Definicja innowacji według respondentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Badani przedsiębiorcy odpowiedzieli także, czym według nich jest innowacyjność (rysunek 10). Zestawiając treści otrzymane w kwestionariuszach
ankietowych wyraźnie dostrzec można było znacznie bogatszy wachlarz odpowiedzi niż podczas definiowania przez ankietowanych samego pojęcia innowacji. Dla podkarpackich przedsiębiorców innowacyjność to:
 38% - potencjał do stwarzania nowych pomysłów, których efektem
są nowe produkty i usługi,
 30% - potencjał do ciągłego poszukiwania, zastosowania i promowania innowacji w celu poprawy pozycji konkurencyjnej,
 16% - tworzenie przemian w każdym obszarze życia społeczno-gospodarczego przedsiębiorstwa,
 16% - potencjał do wytworzenia i skutecznego wdrażania nowych
pomysłów.
Rysunek 10. Definicja innowacyjności według respondentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Analizując i porównując dwie definicje - innowacji i innowacyjności, można sformułować tezę, że przedsiębiorcy mają świadomość, czym tak
naprawdę są innowacje i innowacyjność. Potrafią je zdefiniować i powiązać
z konkretnymi działaniami teoretycznymi i praktycznymi. Rozbieżności
pomiędzy odpowiedziami udzielonymi przez konkretnych przedsiębiorców prawdopodobnie zostały spowodowane odmiennymi praktykami
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stosowanymi w trakcie wdrażania konkretnych innowacyjnych rozwiązań
i skutkami jakie to ze sobą niosło (rysunek 11).
Dla badanej grupy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw innowacje kojarzą się głównie:






ze wzrostem atrakcyjności przedsiębiorstwa - 72%,
z szansą na rozwój - 68%,
z pozyskiwaniem nowych rynków zbytu - 40%,
z wysokimi nakładami finansowymi - 30%,
z zadowalaniem potrzeb konsumenta - 26%.

Rysunek 11. Podział ze względu na czynniki z jakimi kojarzą się respondentom innowacje

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Przedsiębiorcy, podejmując decyzje dotyczące opracowywania i wdrażania innowacji, obserwują otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne. Głównym
utrudnieniem w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jest bardzo ograniczony dostępu do informacji, w szczególności w zakresie strategii rozwoju
rynku lokalnego, systemu doradztwa i szkoleń, zmian przepisów prawnych,
pojawiających się nisz rynkowych, czy wdrożeniu nowych rozwiązań technologicznych (Krakowiak 2004, s. 217-218).
Tylko holistyczne podejście do zagadnień innowacyjności i kreatywności
pozwala bowiem racjonalnie i perspektywicznie wybrać kierunek wdrażanych
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innowacji. W czasie procesu podejmowania decyzji respondenci największą
uwagę przywiązują do podniesienia atrakcyjności swojego przedsiębiorstwa
i możliwości jego dalszego rozwoju. Właściciele przedsiębiorstw postrzegają swoje firmy jako innowacyjne. Twierdzą że w ciągły sposób wprowadzają
i generują innowacje (50%). Kolejnymi najczęściej wybieranymi argumentami było prowadzenie przez firmy badań rozwojowych i posiadanie znacznego
udziału w nowościach na rynku (odpowiednio 40% i 34%). Najistotniejszymi przeszkodami w przygotowywaniu innowacji według ankietowanych były:
 brak środków finansowych (34%)
 brak infrastruktury technologicznej (28%)
 brak wykwalifikowanej kadry (28%).
Właściciele przedsiębiorstw, który nie wprowadzali w swoich przedsiębiorstwach innowacji odpowiedzieli, że w przeciągu najbliższych 5 lat zamierzają wprowadzić innowacje, głównie: nowe produkty lub usługi (78%),
nowe technologie (10%) i dokonać zmian organizacyjnych (8%). Wdrożyć
innowacje planuje 96% ankietowanych. Zaledwie 4% badanych przedsiębiorców nie chce albo nie przewiduje w okresie kolejnych pięciu lat podniesienia
swojej konkurencyjności i innowacyjności (rysunek 12).
Rysunek 12. Podział ze względu na możliwość wprowadzenia innowacji w okresie
najbliższych 5 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Dla badanego sektora małych i średnich przedsiębiorstw, respondenci
w odpowiedzi na pytanie: jaki kierunek mają wdrożone innowacje w przedsiębiorstwie, wskazują na kierunek strategiczny (48%), modyfikacyjny (22%),
zachowawczy (10%), ryzykowny (6%), wymuszony (6%), usprawniający
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(4%) i imitacyjny (4%). Tak dominujący kierunek wdrażanych innowacji
może być kluczowy dla przedsiębiorstw. Wprowadzanie innowacji długoterminowych jest prawidłowym kierunkiem działań (rysunek 13).
Rysunek 13. Podział ze względu na kierunek wdrażanych innowacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Przeprowadzone badania pokazały, że większość przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w województwie podkarpackim finansuje
wprowadzone innowacje za pomocą środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej (48% podmiotów). Kolejnym źródłem finansowania innowacji
jest kapitał własny i kredyt bankowy (32% badanych firm) oraz leasing (14%
podmiotów) - rysunek 14.
Rysunek 14. Podział ze względu na źródła finansowania innowacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Fundusze unijne są istotnym wsparciem dla sektora małych i średnich
przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Znaczna część podmiotów,
rozumiejąc konieczność opracowywania i wdrażania innowacji, inwestuje
w tym celu środki własne albo korzysta z kredytu bankowego. Wśród barier
z jakimi wzmagają się przedsiębiorcy sektora małego i średniego, podczas wrażania innowacji są m.in.:











brak środków finansowych na wprowadzenie zmian - 20%,
długi okres oczekiwania na efekty innowacji - 20%,
długi okres wdrażania innowacji - 18%,
brak wiedzy o nowych technologiach - 18%,
słaba pomoc ośrodków doradczych - 14%,
trudności techniczno – badawcze - 12%,
obawa przed niepowodzeniem działań innowacyjnych - 12%,
brak odpowiedniej kadry dla rozwoju innowacji - 10%,
krótkie cykle życia nowego produktu - 10%,
wysokie koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu - 8%.

Największym problemem w trakcie budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o opracowywane i wdrażanie innowacji jest brak odpowiednich środków finansowych. Ponadto efekty prowadzonych działań nie zawsze są widoczne od razu, często wymagają od właścicieli cierpliwości. Brak
wiedzy na temat technologii i słaba pomoc doradcza instytucji sprawia, że
część przedsiębiorców rezygnuje i odkłada opracowywanie nowych rozwiązań
w czasie. Gdyby instytucje w większym stopniu wspierały przedsiębiorców
(w szczególności małe podmioty), właściciele firm częściej próbowaliby inicjować i wdrażać innowacje, a to przełożyłoby się na zwiększenie ich szans na
przetrwanie na rynku (rysunek 15).

WYBRANE PROBLEMY ROZWOJU SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

59

BOGUSŁAW ŚLUSARCZYK, ANNA BEM

Rysunek 15. Podział ze względu na szanse dla przedsiębiorstw sektora MŚP

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Ankietowani wymieniają kilka najważniejszych czynników, które
wzmacniają nastawienie innowacyjne i stymulują powstawanie innowacji.
Znaczna grupa respondentów (48%) odpowiedziała, że zapewnienie stałego
i stabilnego finansowania przez minimum pięcioletni okres, byłoby korzystnym działaniem dla rozwoju firm. Dla 26% badanych wymiana doświadczeń
z innymi przedsiębiorstwami funkcjonującymi w regionie i kraju, stanowiłaby dodatkowy czynnik wzmacniający aktywność przedsiębiorstw w zakresie
podejmowania przedsięwzięć innowacyjnych. Na trzecim miejscu znalazły
się dwie odpowiedzi z 20% wskazaniem, dotyczące działań, które spowodują
podniesienie kompetencji pracowników i zwiększenie środków przeznaczanych na finansowanie innowacji (rysunek 16).
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Rysunek 16. Podział ze względu na działania jakie skłonią przedsiębiorców do wdrożenia innowacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Innowacyjność przekłada się na konkurencyjność przedsiębiorstw. Wdrażanie innowacji jest czynnikiem niezbędnym aby przetrwać na rynku, zbudować przewagę konkurencyjną, zdobyć nowe rynku zbytu i pozyskać lojalność
klientów. Wiedza i innowacje są ze sobą powiązane. Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, iż 79% ankietowanych uważa, że brakuje im wiedzy
na temat źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych. Respondenci dostrzegają także konieczność zintensyfikowania i dostępu do wiedzy na temat
programów UE wspierających wprowadzanie innowacji (38%), ponad 1/3
przedsiębiorców (34%) wyraża potrzebę pozyskania wiedzy na temat instytucji pomagających przy wdrożeniu innowacji, a także (32%) sądzi, że wiedza
o przedsiębiorcach konkurencyjnych jest niewystarczająca.
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Rysunek 17. Podział ze względu na rodzaj wiedzy potrzebnej przy wdrożeniu innowacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Podkarpaccy przedsiębiorcy znacznie częściej podejmowaliby próby
wdrażania innowacji jednak tego typu decyzje wymagają znacznych nakładów finansowych. Koszty są zbyt duże by właściciele podmiotów gospodarczych mogli je realizować bez zewnętrznych źródeł finansowania. Jest to jedna z głównych barier innowacyjności wśród podkarpackich przedsiębiorców.
Może to niekorzystnie wpływać i wiązać się z mniejszą ilością wprowadzanych
innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstwach. Innymi najczęściej wskazywanymi przez przedsiębiorców pochodzących z województwa
podkarpackiego zagrożeniami jest niekorzystna polityka gospodarcza rządu
i duża konkurencja na rynku. Wśród istotnych zagrożeń z jakimi borykają
się firmy jest również trudna przewidywalność i szybka zmienność rynków,
restrykcyjne przepisy prawne oraz brak wsparcia innowacyjnego (rysunek 18).
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Rysunek 18. Podział ze względu na zagrożenia w przedsiębiorstwach sektora MŚP

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Przedsiębiorcy muszą zmagać się także ze swoimi wewnętrznymi ograniczeniami i słabymi stronami swoich firm. Słabe strony przedsiębiorstwa,
w opinii badanych przedstawiają się następująco (rysunek 19):
 złożoność problemów operacyjnych - 46%,
 przestarzałe urządzenia - 34%,
 wysokie koszty jednostkowe - 34%,
 brak środków na finansowanie strategiczne - 28%,
 brak wykwalifikowanej kadry kierowniczej - 20%,
 niska rentowność - 18%,
 wadliwy i przestarzały program wdrożeniowy - 18%,
 słaby wizerunek firmy - 16%,
 ograniczona linia produkcyjna - 16%,
 niedostateczna sieć dystrybucji - 16%,
 niewykorzystywanie zdolności i umiejętności - 8%,
 brak słabych stron w przedsiębiorstwie - 6%,
 brak sprecyzowanej strategii opracowywania i
innowacji- 6%.
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Rysunek 19. Podział ze względu na słabe strony przedsiębiorstwa w sektorze MŚP

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Przedsiębiorstwa, w trakcie swojej działalności, borykają się z pewnymi
barierami i słabościami, które skutkują (Lachiewicz, Matejun 2012, s. 37):
 budowaniem przewagi konkurencyjnej nie na wysokiej jakości usług
lecz w oparciu o niskie ceny,
 niezadowalającym obszarem rozwiązań nowatorskich i innowacji
wdrażanych przez firmy,
 ograniczonymi możliwościami ekonomicznymi, brakami w zasobach
ludzkich, finansowych i rzeczowych,
 ograniczoną zdolnością eksportową, niewielką internacjonalizację
działania, funkcjonowaniem głównie na rynku lokalnym,
 brakiem strategii działania jak również brakiem skupienia się na bieżącej działalności,
 niewłaściwym wykorzystaniem potencjału intelektualnego pracowników, niedostrzeganiem ich zdolności w zakresie kreowania i realizacji nowych
pomysłów.
Właściciele podmiotów gospodarczych z województwa podkarpackiego
powinni dołożyć wszelkich starań, aby podnieść poziom swojej innowacyjności
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i poprawić pozycję konkurencyjną względem innych przedsiębiorstw na rynku krajowym i zagranicznym. Zestawienie mocnych i słabych stron dla poszczególnych firm różni się, każdy właściciel zmaga się z innymi przeszkodami,
wyzwaniami i przeciwnościami. Natomiast szanse i zagrożenia związane są
z otoczeniem firmy i uzależnione od burzliwości i różnych fluktuacji regionu,
na którym znajduje się podmiot gospodarczy. Przedsiębiorcy musza ocenić
szanse i zagrożenia jakie niesie ze sobą każda podejmowana przez nich decyzja, bacznie obserwować zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym
i prawnym, dostrzegać możliwości jakie stawia przed nimi nawiązywanie relacji
z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi i przewidywać konsekwencje podjętych decyzji (Kochmańska 2007, s. 59-64).
WNIOSKI
Tempo zmian jakie zachodzą we współczesnej gospodarce wymusza
na przedsiębiorcach umiejętność tworzenia i wprowadzania innowacji. Innowacyjność jest znaczącym miernikiem sukcesu, który determinuje pozycję rynkową przedsiębiorstw. Tylko właściwie opracowany, skoordynowany
i wdrożony plan aktywności innowacyjnej pozwala na realizację wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych firmy, warunkuje jej dalszy rozwój
i kreuje wizerunek.
Podjęta w niniejszym rozdziale próba zweryfikowania i scharakteryzowania najważniejszych czynników jakie wpływają na innowacyjność w sektorze
małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego w sposób
negatywny, bądź pozytywny, jest trudna i skomplikowana, a czasem wręcz
niemożliwa. Wśród podkarpackich przedsiębiorstw występuje szereg ograniczeń, które hamują działania innowacyjne. Zdecydowana część podmiotów
gospodarczych dąży do podniesie poziomu swojej innowacyjności, a ich wysiłki zmierzają w kierunku absorpcji i dyfuzji innowacji, a w małym stopniu
na działalności badawczo – rozwojowej.
Dobrą alternatywą dla MSP, może tutaj być model innowacji otwartych. Innowacje otwarte w połączeniu z innymi zasobami przedsiębiorstwa
pozwoliłyby na przezwyciężenie typowych dla małych i średnich przedsiębiorstw trudności i stanowiłyby korzystny czynnik w dalszym funkcjonowaniu. Przeprowadzone badania pozwoliły na potwierdzenie założonej na początku hipotezy. Innowacyjność w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
w województwie podkarpackim pozytywnie wpływa na ich rozwój, dostęp do
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nowych rynków zbytu, pozyskiwanie lojalności kolejnych klientów, a także
poprawę konkurencyjności.
Na harmonijny rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw wpływają odpowiednie warunki techniczne, społeczne, dostęp do rynków zbytu,
środków finansowych, specjalistycznych usług, odpowiednio powiązane ze
sobą decyzje władz centralnych i lokalnych itp. MŚP to ważny element regionalnej gospodarki, który zaspokaja potrzeby społeczności lokalnych, stwarza
kolejne miejsca pracy, stymulowanie wdrażanie innowacji, zwiększa wpływy
do budżetów lokalnych oraz poprawia konkurencyjność regionu.
O dalszym rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim zadecydują nie tylko podejmowane indywidualnie wysiłki regionalnych przedsiębiorców, ale także skoordynowane z nimi
działania władz państwowych oraz polityka prowadzona na szczeblu lokalnym
we wszystkich jej aspektach. W przedsiębiorstwie XXI wieku wciąż kluczowe
znaczenie odgrywa człowiek, zarówno ten który przedsiębiorstwem zarządza,
jak i ten który jest w nim zatrudniony. Wiedza, zdolności, kompetencję, właściwa reakcja na zmieniające się otoczenia i chęć dalszego rozwoju są szansą na
przetrwanie, pozyskanie lojalności klientów i rozwój.
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WYDATKI NA B+R JAKO
DETERMINANTA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Abstrakt:

Coraz większe znaczenie gospodarki opartej na wiedzy wiąże się z koniecznością zwiększania wydatków na działalność badawczo-rozwojową. Wydatki te stanowią istotny składnik działalności innowacyjnej,
która z kolei napędza wzrost gospodarczy. Wśród jednostek aktywnych badawczo szczególną rolę odgrywają przedsiębiorstwa. W najbardziej innowacyjnych gospodarkach największy udział w finansowaniu
działalności badawczo-rozwojowej ma właśnie sektor przedsiębiorstw,
w krajach mniej innowacyjnych wydatki te finansowane są głównie ze
środków publicznych. Biorąc pod uwagę znaczenie wydatków na działalność badawczo-rozwojową, uzasadnionym wydaje się poddanie ich
analizie zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych regionów. W pracy szczególną uwagę zwrócono przy tym na województwo podlaskie,
jako region, w którym niski poziom przedsiębiorczości przekłada się
na ograniczone działania w zakresie B+R, a tym samym i niski poziom
rozwoju gospodarczego.

WPROWADZENIE
Innowacje to jeden z najistotniejszych czynników wzrostu gospodarczego. We współczesnej gospodarce podnoszenie poziomu innowacyjności
oznacza wykorzystywanie przez państwa, regiony i przedsiębiorstwa zdobyczy
nauki i zaawansowanych technologii. Przekształcenie Polski w gospodarkę innowacyjną to wyzwanie, którego realizacja tworzy możliwość konkurowania
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z najbardziej rozwiniętymi krajami (Dworak, Grzelak 2017, s. 255-256).
Istotnym składnikiem działalności innowacyjnej są wydatki na B+R.
Rosnąca konkurencja oraz coraz większe znaczenie gospodarki opartej na
wiedzy wymusza również pewne zmiany w przedsiębiorstwach. Wiążą się one
nie tylko z poprawą jakości oferowanych produktów, ale także większymi nakładami właśnie na działalność badawczo-rozwojową. Bez prowadzenia takich
badań trudno mówić o potencjale rozwojowym podmiotów gospodarczych
(Ostraszewska, Tylec 2016, s. 30).
Na podstawie wielkości i struktury tych wydatków można określić zdolność przedsiębiorstw, regionów i całych gospodarek do bycia innowacyjnymi
i konkurencyjnymi. Biorąc pod uwagę znaczenie działalności badawczo-rozwojowej uzasadnionym wydaje się poddanie jej analizie zarówno w skali kraju,
jak i poszczególnych regionów. W pracy szczególną uwagę zwrócono przy tym
na województwo podlaskie, w którym niski poziom przedsiębiorczości przekłada się na ograniczone działania w zakresie działalności B+R, a tym samym
i niski poziom rozwoju gospodarczego.
ZNACZENIE WYDATKÓW NA B+R
W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Działalność badawczo-rozwojowa definiowana jest jako praca twórcza
oparta na systematycznych podstawach, której celem jest zwiększenie oraz
wykorzystanie zasobu wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań (Tylec 2015,
s. 243). Na aktywność tą składają się badania podstawowe, podejmowane
w celu uzyskania nowej wiedzy o zjawiskach i faktach; badania stosowane
ukierunkowane na zdobycie wiedzy o praktycznym zastosowaniu oraz badania rozwojowe związane z produkcją nowych lub ulepszaniem istniejących
dóbr i usług. Każda z tych kategorii z różną siłą wpływa na przedsiębiorczość
i innowacyjność danego regionu (Tylec 2015, s. 243).
Wydatki na działalność B+R są istotnym składnikiem wydatków związanych z działalnością innowacyjną. Innowacje natomiast napędzają wzrost
gospodarczy przyczyniając się do poprawy jakości życia (Atkinson, Ezell 2014,
s. 130). Nie pozostają one również bez wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw, a tym samym i sytuację gospodarczą regionów, w których przedsiębiorstwa te są zlokalizowane. Przedsiębiorstwa innowacyjne korzystają nie
tylko z innowacji opracowanych przez inne podmioty, ale także prowadzą
własną działalność badawczo-rozwojową, której intensywność korzystnie
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wpływa na ich rentowność i produktywność (Grabińska, Grabiński 2018,
s. 58-59, t.96 -152).
Na innowacyjność danego regionu wpływa nie tylko wielkość wydatków
na B+R, ale także ich struktura. W najbardziej innowacyjnych gospodarkach
(np. Japonia) największy udział w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej ma sektor przedsiębiorstw, środki publiczne odgrywają niewielką rolę
w tym zakresie. W krajach mniej innowacyjnych sytuacja jest odwrotna, wysokim wydatkom ze środków publicznych towarzyszą niewielkie nakłady przedsiębiorstw na działalność badawczo-rozwojową (Tylec 2015, s. 246-247).
Z punktu widzenia efektywności aktywności B+R, niezwykle istotna
jest także struktura przedmiotowa środków przeznaczanych na ten cel. Kraje
mniej zamożne, na niższym poziomie rozwoju technologicznego, przeznaczają więcej środków na badania podstawowe, a mniej na badania stosowane
i rozwojowe, które mogą szybciej przekładać się na innowacje. Państwa te,
przeznaczają także mniejszą część PKB na działalność badawczo-rozwojową,
co w efekcie prowadzi do tego, że uzyskana głównie w ramach badań podstawowych wiedza, nie jest z sukcesem wykorzystywana i nie przekłada się
na większą innowacyjność gospodarki, która jest kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego decydującym o konkurencyjności przedsiębiorstw (Tylec
2015, s. 248-249).
Podstawową miarą nakładów na działalność B+R są nakłady krajowe
brutto na B+R (GERD-Gross Expenditure on Research and Development). Jest
to łączna kwota nakładów wewnętrznych na B+R wykonana na terytorium
danego państwa we wskazanym okresie sprawozdawczym (www.stat.gov.pl).

WYDATKI NA B+R W POLSCE
Wzmacnianie innowacyjności jest warunkiem budowania dobrobytu również w Polsce. Realizacja tego celu wymaga podjęcia szeregu działań.
Z jednej strony ważne jest przyciąganie innowacyjnych firm z innych krajów,
z drugiej strony należy zadbać o rozwój krajowych innowacji oraz utrzymanie innowacyjnych firm w Polsce. Istnieje szereg narzędzi służących realizacji
polityki rozwoju innowacji. Można je podzielić na te wpływające na podaż
innowacji (np. ulgi podatkowe) oraz na popyt (np. zamówienia publiczne).
Elementem systemu wsparcia innowacji jest także współpraca między przedsiębiorstwami mająca na celu rozwój innowacji (Święcicki 2019, s. 5-7).
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W 2017 roku, udział wydatków na badania i rozwój w polskim PKB
wyniósł 1,03%. Od 2006 roku można zaobserwować ich wzrost, przy czym
około 65% tych wydatków jest generowanych przez sektor przedsiębiorstw
(rysunek 1).
Rysunek 1. Wydatki na badania i rozwój w Polsce (% PKB)

Źródło: Święcicki I. 2019: Polskie B+R. Dostępne narzędzia wsparcia i nowe możliwości. Wyd. Polski Instytut Ekonomiczny, s. 26.

W 2018 roku nakłady wewnętrzne na działalność B+R (GERD) wyniosły 25,6 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 24,6%. Wskaźnik intensywności prac B+R stanowiący udział nakładów krajowych brutto na
działalność B+R w PKB wyniósł 1,21% (w 2017 roku-1,03%). Średnia wartość nakładów wewnętrznych na działalność B+R przypadająca na 1 mieszkańca wyniosła 668 zł i wzrosła rok do roku o 24,6%. Liczba podmiotów
w działalności B+R wzrosła w skali roku o 13,3% (tabela 1) (Analiza nakładów...2018, www.pmgconsulting.eu).
Tabela 1. Dane z zakresu działalności B+R
Wyszczególnienie
Liczba podmiotów
w działalności B+R
Nakłady krajowe brutto
na działalność B+R

2014

2015

2016

2017

2018

3 474

4 427

4 871

5 102

5 779

16 168

18 061

17 943

20 578

25 648

(GERD; mln zł)
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Relacja nakładów
krajowych brutto na
0,94
1,00
0,96
działalność B+R do
PKB (GERD; w %)
Źródło: Działalność badawcza...2018, www.stat.gov.pl.

1,03

1,21

Rysunek 2. Zmiany udziału nakładów GERD w PKB w latach 2007-2016 z prognozą
do 2023 roku

Źródło: Analiza nakładów...2018, www.pmgconsulting.eu.

Z danych wynika (rysunek 2), że w latach 2007-2016 średnioroczne
tempo wzrostu nakładów GERD wyniosło 11,6%. Dzięki tej dynamice wzrostu Polska zbliża się do średniej UE, wynoszącej w 2016 roku-2,03% (rysunek
2). Aby osiągnąć założenia polityki UE dotyczącej wysokości nakładów na
B+R w Polsce, w 2020 roku powinno to być 1,7%, a pod koniec realizacji obecnej perspektywy w 2023 roku prognozuje się-1,4% PKB. Osiągnięcie średniej unijne wymaga zatem jeszcze szeregu działań prowadzących do
zwiększenia nakładów na B+R. W tym celu konieczne są nie tylko zmiany
w ustawodawstwie ułatwiające przedsiębiorstwom pozyskiwanie środków, ale
także ich koncentracja w obszarze B+R (Analiza nakładów...2018, www.pmgconsulting.eu).
Kondycja danego kraju może być opisywana na wiele sposobów, przez
różne firmy i instytucje badawcze. Do najbardziej znanych należy chociażby przygotowywany przez Światowe Forum Gospodarcze-Światowy Indeks
Konkurencyjności (Global Competitiveness Index-GCI), czy też raport Banku
Światowego (Doing Business). Rankingi te, dają możliwość porównywania
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warunków panujących w danym kraju w skali międzynarodowej, jak również
ocenić poziom ich innowacyjności. W Światowym Rankingu Konkurencyjności (GCI) Polska zajmuje obecnie 37. pozycję na 140 badanych krajów.
Dany kraj oceniany jest w 12 filarach- od instytucji, przez stabilność makroekonomiczną do możliwości innowacyjnych. Z punktu widzenia innowacyjności gospodarki, a zwłaszcza przyciągania inwestycji na badania i rozwój,
najważniejsze wydają się dwa ostatnie filary: dynamika biznesowa oraz możliwości innowacyjne (rysunek 3). Równie ważna jak pozycja w rankingu jest
także jej zmiana na przestrzeni lat. Pozycja Polski w rankingu GCI zmieniła się z 41 w 2012 roku, przez 43 w 2014 roku, do 36 w 2016 roku i 37
w 2019 roku. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że na przestrzeni lat zmieniała się metodologia rankingu, co może utrudniać porównywanie wyników
danego kraju w czasie. W efekcie, część tych pozytywnych zmian może być
wynikiem modyfikacji metodologii tworzenia rankingu (Święcicki 2019, s.
11-15).

Rysunek 3. Pozycja Polski w poszczególnych filarach rankingu Global Competitiveness Index w latach 2018-2019

Źródło: Schwab and World Economic Forum [W:] Święcicki I. 2019: Polskie B+R.
Dostępne narzędzia wsparcia i nowe możliwości. Wyd. Polski Instytut Ekonomiczny,
Warszawa s. 12.
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Z kolei w rankingu Banku Światowego (Doing Business 2019), Polska
zajęła 33 pozycję, oraz 25 miejsce w rankingu innowacyjności krajów UE
(EU Innovation Scoreboard 2018). W pierwszym przypadku ocenie podlega
10 elementów takich jak procedury otwierania firm, czy uzyskiwanie kredytu. Najwyższe noty Polska otrzymała w ocenie łatwości handlu zagranicznego, procedurach upadłościowych i dostępie do kredytu. Najsłabsze dotyczyły
otwierania firm, płacenia podatków i ochrony inwestorów. Pod względem
zmiany pozycji w rankingu Doing Business Polska jest obecnie na tym samym
miejscu, na którym była w 2015 roku. Również Komisja Europejska zbiera
dane dotyczące innowacyjności gospodarek UE (European Innovation Scoreboard). W badaniu brane są pod uwagę czynniki sprzyjające innowacjom, takie
jak infrastruktura, czy zasoby ludzkie, inwestycje firm, działania innowacyjne,
eksport, czy sprzedaż innowacji. Polska w tym rankingu zajmuje 25 miejsce wśród krajów UE i zaliczana jest do grona umiarkowanych innowatorów.
Od 2010 roku największy postęp nastąpił w kategorii „otoczenie sprzyjające
innowacjom”. Biorąc jednak pod uwagę wyniki w UE można zauważyć, że
Polska nie poczyniła jednak większych postępów-53,6 % średniego wyniku
dla UE w 2017 roku wobec 53,5% w 2010 roku (Święcicki 2019, s. 12-16).
Oprócz oceny konkurencyjności danego kraju istotne znaczenie dla działalności B+R mają zachęty inwestycyjne, które przyjmują różne formy. Są to
m.in. granty finansowe, ulgi i zwolnienia podatkowe, jak i działania wspierające otoczenie biznesu, zachęcające firmy do pogłębiania współpracy badawczej. Do instrumentów wsparcia działalności badawczo-rozwojowej, oprócz
bezpośredniej pomocy finansowej dostępnej w ramach rządowego Programu
wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 20112023, zalicza się także środki pochodzące z funduszy europejskich. Ocena
rezultatów wymaga zapewne jeszcze czasu, chociaż można wskazać już mocne
i słabe strony podejmowanych działań. I tak, pod względem wysokości zachęt
fiskalnych dla działalności B+R, zajęliśmy 11 miejsce wśród krajów OECD.
Wprowadzono i systematycznie zwiększano ulgę podatkową związaną z wydatkami na B+R, wprowadzono preferencyjną stawkę podatkową dla zysków
z praw własności intelektualnej (IP Box), rozszerzono na obszar całego kraju
możliwość wystąpienia o granty i ulgę w podatku CIT z terenu specjalnych
stref ekonomicznych. Polscy przedsiębiorcy mogą również liczyć na znaczące
preferencje dotyczące skali pomocy publicznej (Święcicki 2019, s. 5-6).
Słabe punkty to zmienność systemu prawnego, niski poziom innowacyjności oraz skomplikowane przepisy podatkowe. Jedynie 15% polskich firm
z sektora high-tech prowadzi współpracę międzynarodową w obszarze B+R,
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36% mikroprzedsiębiorstw wskazuje na trudności w znalezieniu partnerów do
współpracy przy innowacjach. Odsetek innowacyjnych MSP, podejmujących
współpracę z innymi, jest w Polsce niemal pięciokrotnie niższy niż przeciętnie
w UE (Święcicki 2019, s. 4-6 i 17-19).
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE
POZIOMU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I WYDATKÓW NA B+R
Z analizy liczby podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w latach 2005-2017 wynika, że w 2005 roku funkcjonowało w
Polsce 3 615 621 jednostek, a w 2017 było ich-4 309 800. Najwyższa dynamika przyrostu miała miejsce w latach 2009-2013 i wyniosła 8,8% (Paszkowski, Brzozowska, Iwacewicz-Orłowska 2019, s. 27).

Kujawsko-Pomorskie

Dolnośląskie Polska

Województwo

Tabela 2. Podmioty gospodarki narodowej ogółem wpisane do rejestru REGON
w województwach w Polsce w latach 2005, 2009, 2013 i 2017
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2005

%

2009

%

2013

%

2017

%

3615621

100

3742673

100

4070259

100

4309437

100

302615

8,37

316811

8,46

347561

8,54

368811

8,56

187231

5,18

182031

4,86

191252

4,70

195717

4,54
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Lubelskie

4,12

156180

4,17

169762

4,17

177365

4,12

Lubuskie

102070

2,82

101406

2,71

109840

2,70

112910

2,62

Łódzkie

249459

6,90

220706

5,90

237915

5,85

245855

5,70

289712

8,01

314017

8,39

351074

8,63

380020

8,82

601721

16,64

646696

17,28

724997 17,81

809369

18,78

90597

2,51

95481

2,55

100038

2,46

100590

2,33

139059

3,85

144999

3,87

159627

3,92

171070

3,97

Podlaskie

88915

2,45

89578

2,39

96517

2,37

101202

2,35

Pomorskie

226421

6,26

249262

6,66

271784

6,68

293704

6,81

426266

11,79

430578

11,50

460350

11,31

469927

10,90

Podkarpackie Opolskie

Mazowieckie

Małopolskie

149019

Śląskie
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Wielkopolskie Warminsko-Mazurskie

Świętokrzyskie
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104416

2,89

105678

2,82

109882

2,70

112296

2,61

110087

3,04

114821

3,07

122226

3,00

125377

2,91

341257

9,44

359350

9,60

397855

9,77

422094

9,79

206776

5,72

215079

5,75

219579

5,39

223130

5,18

Źródło: Paszkowski J., Brzozowska E., Iwacewicz-Orłowska A. 2019: Ewolucja stanu
i struktury sektora MŚP w województwie podlaskim. Wyd. Politechnika Białostocka,
Białystok, s. 28.

Z danych wynika (tabela 2), że województwo mazowieckie to region
z największą liczbą podmiotów wpisanych do rejestru REGON. W analizowanym okresie ich liczba systematycznie rosła i stanowiła w 2017 roku
18,78% ogółu podmiotów zarejestrowanych w Polsce. Wśród województw
z najmniejszą liczbą takich podmiotów znalazło się: świętokrzyskie, opolskie,
lubuskie oraz podlaskie. W województwach tych, liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON w latach 2005-2017 nie przekroczyła 3% ogółu
funkcjonujących przedsiębiorstw w Polsce i systematycznie malała (Paszkowski, Brzozowska, Iwacewicz-Orłowska 2019, s. 29).
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W latach 2005-2013 województwo podlaskie było regionem o najniższej
liczbie podmiotów gospodarki narodowej. Jest to region o niskim poziomie
przedsiębiorczości o czym świadczy również liczba podmiotów gospodarki
narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON przypadających na 10 000
mieszkańców oraz dynamika jej zmian. Wprawdzie dane statystyczne świadczą o systematycznym wzroście liczby tych podmiotów w województwie podlaskim, to zauważalne jest wyraźne osłabienie tempa tych zmian. Przewiduje
się, że do 2023 roku wskaźnik ten w regionie wzrośnie o 5,3% przy średniej
dla kraju-7,4% (Dąbrowska i in. 2019, s. 10).

Lubelskie

Kujawsko-Pomorskie Dolnośląskie Polska

Województwo

Tabela 3. Podmioty gospodarki narodowej ogółem na 10 tys. mieszkańców w wieku
produkcyjnym w województwach w Polsce w latach 2005, 2009, 2013 i 2017

2005

%

1481,50 100

2009

%

2013

%

2017

%

1519,90

100

1666,60

100

1832,60 100

1597,20 107,81 1673,20

110,09 1861,30

111,68

2076,60 113,31

1408,50 95,07

1360,00

89,48

1434,60

86,08

1526,80

1105,50 74,59

1147,40

75,49

1255,20

75,32

1365,30 74,50

WYBRANE PROBLEMY ROZWOJU SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

83,31

79

100,25

1800,30 98,24

1515,20 102,27 1358,30

89,37

1516,60

91,00

1654,10 90,26

98,41

1655,70

99,35

1821,80 99,41

1415,60 95,55

1837,50 124,03 1942,60

127,81 2183,80

131,03

2501,40 136,49

1337,40 90,27

1408,60

92,68

1538,70

92,33

1622,40

1068,40 72,12

1080,80

71,11

1177,60

70,66

1287,20 70,24

1201,00 81,07

1187,90

78,16

1270,60

76,24

1373,70 74,96

88,53

Pomorskie

1495,80

1600,20 108,01 1731,60

113,93 1868,00

112,08

2074,50 113,20

Śląskie

Podlaskie Podkarpackie

Małopolskie

100,39 1670,70

Mazowieckie

1547,00 104,42 1525,90

Opolskie

Łódzkie

Lubuskie
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1391,60 93,93

93,35

94,14

1692,30 92,34

80

1418,90

1568,80
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Świętokrzyskie

1309,60

86,16

1377,20

82,64

1474,20

1202,80 81,19

1234,80

81,24

1306,20

78,38

1398,70 75,32

Zachodnio-pomorskie Wielkopolskie

1301,30 87,84

Warminsko-Mazurskie
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80,44

1566,00 105,70 1622,70

106,76 1803,20

108,20

1973,00 107,66

1861,40 125,64 1929,70

126,96 1982,10

118,93

2125,80 116,00

Źródło: Paszkowski J., Brzozowska E., Iwacewicz-Orłowska A. 2019: Ewolucja stanu
i struktury sektora MŚP w województwie podlaskim. Wyd. Politechnika Białostocka,
Białystok, s. 40.

W analizowanym okresie (tabela 3), największą liczbę przedsiębiorstw w
relacji do liczby mieszkańców zanotowały województwa: zachodniopomorskie i mazowieckie, najmniejszą-województwo podkarpackie. W 2005 roku
w województwie podlaskim funkcjonowało 1 201 podmiotów na 10 tys. ludności, co stanowiło 81,07% średniej dla Polski ogółem. W roku 2017 liczba
ta wzrosła do 1 373,7, ale w relacji do wszystkich podmiotów gospodarki
narodowej funkcjonujących w Polsce nastąpił jej spadek do 74,96% ogółu podmiotów gospodarki narodowej na 10 tys. mieszkańców (Paszkowski,
Brzozowska, Iwacewicz-Orłowska 2019, s. 40).
W 2017 roku województwo podlaskie znajdowało się na 15 miejscu
pod względem liczby nowych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 000 mieszkańców, co oznaczało spadek o 3 pozycje w stosunku
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do 2010 roku. Wprawdzie w 2017 roku nastąpił wzrost tego wskaźnika, to
tempo jego zmian nie zapewnia zmniejszenia istniejącego dystansu między
tym regionem a resztą kraju (Dąbrowska i in. 2019, s. 10).
Ponieważ w strukturze polskiej gospodarki dominują mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób), to ich liczba oraz dynamika przyrostu znacząco pokrywają się z liczbą przedsiębiorstw ogółem. W latach 2005-2017 ich
liczba w skali kraju systematycznie rosła. W 2017 roku najwięcej mikroprzedsiębiorstw w stosunku do liczby mieszkańców funkcjonowało w województwie mazowieckim (2 401,3 podmiotów na 10 000 mieszkańców). Wśród
województw z najmniejszą liczbą tych przedsiębiorstw, obok podkarpackiego
i lubelskiego, znalazło się także województwo podlaskie (1 320,9 podmiotów
na 10 000 mieszkańców). Sytuacja ta przekłada się na słabą pozycje województwa w rankingu przedsiębiorczości w Polsce (Paszkowski, Brzozowska,
Iwacewicz-Orłowska 2019, s. 41-43).
Mimo, że dominującą grupą rodzajów działalności PKD 2007 w województwie podlaskim był przemysł i budownictwo (liczba podmiotów wzrosła
z 18 828 w 2009 roku do 22 281 w 2017 roku) (Paszkowski, Brzozowska,
Iwacewicz-Orłowska 2019, s. 60), to produkty nowe i ulepszone w sektorze
przemysłu w 2017 roku stanowiły zaledwie 4,6% przychodów ze sprzedaży
ogółem. Był to wynik prawie dwukrotnie niższy od średniej krajowej wynoszącej 8,8%. W sektorze usług wskaźnik ten wyniósł zaledwie 0,1% przy średniej krajowej 3% (Dąbrowska i in. 2019, s. 15).
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Rysunek 4. Struktura jednostek aktywnych badawczo według województw w 2016
roku

Źródło: Działalnośćtr badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016 roku [W:] Dąbrowska i
in. 2018, s. 132.

Analizując strukturę jednostek aktywnych badawczo (rysunek 4) można
zauważyć, że w województwie podlaskim w 2016 roku było to 114 podmiotów, co stanowiło 2,3% ogółu jednostek w Polsce (11 miejsce w kraju), które
w celu sfinansowania innowacji wykorzystywały głównie środki własne, co
można uznać za poważną barierę rozwoju innowacyjności w regionie. Niski
poziom współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowo – badawczym również świadczy o niskim poziomie innowacyjności województwa podlaskiego.
Niekorzystna jest również struktura nakładów na działalność B+R, w której dominują wydatki na działalność bieżącą (84,5% nakładów na B+R ogółem). Na wydatki inwestycyjne pozostaje zatem 15,5% wydatków ogółem.
W finansowaniu tej działalności przeważa sektor rządowy, który posiada
63,1% udziału w wydatkach na B+R w województwie podlaskim. Zgromadzone środki przeznaczana są głównie na finansowanie prac podstawowych
(67,0%). Pod względem wysokości środków przeznaczanych na badania
stosowane, województwo podlaskie zajmuje 16 miejsce w kraju. Analizując
strukturę prowadzonych prac w okresie 2010-2017 można stwierdzić, że region nie nadąża za zmianami dokonującymi się w kraju, gdzie dominują środki przeznaczane na prace rozwojowe (Dąbrowska i in. 2019, s. 15-17).
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Liczba jednostek aktywnych badawczo w województwie podlaskim
przekłada się na wielkość nakładów na B+R. Ich wysokość w relacji do PKB
w latach 2010-2016 charakteryzowała się zmiennością. Do 2015 roku nastąpił ich wzrost do poziomu 0,8% PKB, po czym nastąpił spadek do 0,4% PKB,
zapewniając regionowi 10 pozycję wśród wszystkich województw. Analizując
zmiany jakie nastąpiły w porównaniu z rokiem poprzednim, w 2016 odnotowano spadek nakładów na B+R o 0,4 pkt.% (tabela 4).
Tabela 4. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w relacji do PKB (ceny bieżące) w latach 2010-2016
Wyszczególnienie

Miara

2010

2011 2012 2013 2014 2015

2016

Wartość dla woj.
podlaskiego

%

0,3

0,4

0,4

0,6

0,6

0,8

0,4

Zmiana w porównaniu z rokiem
poprzednim

pkt.
proc.

0,1

0,1

0,0

0,2

0,0

0,2

-0,4

Wartość dla Polski

%

-0,4

-0,4

-0,5

-0,3

-0,3

-0,2

-0,6

Pozycja dla województw

Miejsce

12

11

12

10

9

7

10

Źródło: Dąbrowska i in. 2018, s. 131.

Rysunek 5. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w relacji do PKB (ceny
bieżące) w latach 2005-2016 z trendem do roku 2020

Źródło: Dąbrowska i in. 2018, s. 131.
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W 2018 roku, układzie regionalnym, największa część nakładów na
działalność badawczo-rozwojową przypadała na województwo mazowieckie
(37,0% w 2018 roku), a następnie małopolskie (14,4% w 2018 roku), natomiast najmniejsza-na województwo lubuskie (0,9%). Największy udział
finansowania działalności badawczej i rozwojowej ze środków sektora przedsiębiorstw odnotowano w województwach podkarpackim i pomorskim (odpowiednio 68,9% i 68,7%), a ze środków sektora rządowego, w województwach lubelskim i warmińsko-mazurskim (odpowiednio 62,5% i 60,0%)
(Działalność badawcza...2018, www.stat.gov.pl). Województwo podkarpackie jest przy tym regionem, który charakteryzuje się dużą skutecznością firm
w pozyskiwaniu unijnego dofinansowania, chociaż większa część inwestycji
to nadal środki własne przedsiębiorstw (Wyrzykowska 2017, s. 6-7). W 2018
roku na województwo podlaskie przypadało niespełna 1,3% ogólnych nakładów na działalność badawczo-rozwojową, która była finansowana głównie
ze środków sektora rządowego (prawie 60%) (Działalność badawcza...2018,
www.stat.gov.pl). Mimo tych niekorzystnych tendencji zakłada się wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową w relacji do PKB do 2020 roku
dla tego regionu (rysunek 5).
ZAKOŃCZENIE
Nie ulega wątpliwości, że działalność badawczo-rozwojowa odgrywa
istotną rolę w rozwoju gospodarczym. Analiza wielkości i struktury tych wydatków pozwala stwierdzić, że mimo poczynionych postępów, polska gospodarka powinna kontynuować działania, które poprawią jej pozycję na światowej mapie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Można również
zauważyć, że znaczna część tych wydatków generowana jest przez sektor
przedsiębiorstw, co można również uznać za zjawisko pozytywne i pożądane
ze względu na rolę tego sektora w aktywności B+R. Porównanie pozycji Polski
z innymi krajami wyraźnie pokazuje jednak jaki dystans dzieli nas od liderów
B+R. Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez Komisję Europejską (European Innovation Scoreboard), Polska zaliczana jest do grona umiarkowanych
innowatorów.
W układzie regionalnym największa część nakładów na działalność badawczo-rozwojową przypadała na województwo mazowieckie (37,0% w 2018
roku), natomiast najmniejsza na województwo lubuskie (0,9%). W 2018 roku
na województwo podlaskie przypadało niespełna 1,3% ogólnych nakładów na
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działalność badawczo-rozwojową, która była finansowana głównie ze środków
sektora rządowego (prawie 60%). Jest to region o niskim poziomie przedsiębiorczości o czym świadczy zarówno liczba podmiotów gospodarki narodowej
zarejestrowanych w rejestrze REGON przypadających na 10 000 mieszkańców, jak i dynamika jej zmian. Sytuacja ta przekłada się na słabą pozycje województwa w rankingu przedsiębiorczości w Polsce. Biorąc pod uwagę niski
poziom współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz
fakt, że zgromadzone środki przeznaczana są głównie na finansowanie prac
podstawowych można stwierdzić, że region nie nadąża za zmianami dokonującymi się w kraju.
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POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
TRANSPORTOWYCH

Abstrakt:

W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z rozwojem polskich przedsiębiorstw transportowych w oparciu o zachodzące
zmiany w otoczeniu prawnym tych podmiotów. Opracowanie zawiera
zagadnienia związane z wpływem wprowadzenia Pakietu mobilności na
funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw transportowych. Autorzy
na podstawie badań własnych wyjaśniają typowe zależności związane
z funkcjonowaniem polskich przewoźników w aspekcie ich otoczenia
prawnego oraz zmian w nim zachodzących, identyfikując tym samym
potencjalne trudności związane z funkcjonowaniem polskich przedsiębiorstw transportowych w branży transportu drogowego.

WPROWADZENIE
Transport towarzyszy ludzkości praktycznie od samych początków rozwoju naszej cywilizacji, zaś etymologia tego pojęcia pochodzi z łacińskiego transportare – przenieść, przewieźć. Potrzeby transportowe należą do grupy
wtórnych potrzeb człowieka i są związane z faktem różnego rozmieszczenia
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przestrzennego zasobów, skupisk ludzkich oraz ich miejsc pracy, a także
odpoczynku i rozrywki (Habis, Rydzkowski, Wojewódzka-Król 2008, s. 34).
Rynek usług transportowych jest klasyfikowany na podstawie wielu
różnego rodzaju kryteriów. Zasadniczy podział dokonywany jest w oparciu
o gałęzie transportu. Istotne znaczenia ma w tym obszarze transport drogowy. Gałąź ta charakteryzuje się wieloma możliwościami obsługi różnych
potrzeb przewozowych o zróżnicowanym poziomie bez zbędnego ponoszenia dodatkowych nakładów o charakterze inwestycyjnym. Przyjmuje się, że
transport drogowy charakteryzuje się dużą szybkością przewozu (Rydzkowski
i Wojewódzka-Król 2007, s. 38). Jest to szczególne widoczne na krótkich
i średnich odległościach. Wskazana gałąź transportu charakteryzuje się również stosunkowo dużą terminowością i punktualnością wykonywania usług.
Atrybuty te wynikają głównie z możliwości realizacji przewozów zgodnie ze
ściśle sprecyzowanym harmonogramem, który najczęściej jest ustalany wspólnie przez sprzedawcę usługi transportowej oraz jego odbiorcę (Andrzejczyk,
Fajfer 2016, s. 84-110).
W związku z powyższym stan rozwoju sektora transportowego często
określa poziom rozwoju danej społeczności, jej gospodarki, co z kolei przekłada się na określony poziom jakości życia danego społeczeństwa. Od wieków,
to właśnie transport determinował stopień komunikacji społeczeństw oraz
warunkował ich rozwój. Brak dobrze rozwiniętego sektora transportowego
był jednoznaczny z brakiem odpowiedniego skomunikowania, co przekładało
się w danym rejonie na stagnację w rozwoju gospodarczym. Należy zauważyć,
że tempo rozwoju każdej gospodarki, zarówno kiedyś jak i obecnie, pozostaje silnie skorelowane z intensywnością zmian zachodzących w technicznych oraz organizacyjnych formach przemieszczania. Dlatego też w historii
transportu można zauważyć bardzo ścisłą korelację pomiędzy stanem rozwoju
infrastruktury transportowej, a rozwojem określonych gospodarek (Kruszyński, Andrzejczyk 2018, s. 85-98). Należy zauważyć, że transport na przestrzeni
wieków zmieniał swoje formy oraz zasięg; w początkowych fazach jego istnienia miał on charakter prymitywny. Pierwotny rozwój człowieka w cywilizacjach koczowniczych, później rolniczych charakteryzował się transportem
prymitywnym oraz niezmechanizowanym, opartym głównie na sile ludzkich
mięśni, a następnie na sile pociągowej zwierząt. W kolejnej fazie człowiek poznał zalety sił naturalnych i zaczął wykorzystywać je do napędu środków transportu (mowa tu o wykorzystaniu nurtu rzek, wiatru itp.). Nie bez znaczenia
dla rozwoju transportu było istnienie konfliktów zbrojnych, które zmuszały człowieka do znajdowania coraz to nowszych rozwiązań transportowych,
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a te następnie znajdowały zastosowanie w transporcie wojskowym. Pierwsza w
historii zmiana w sposobie organizowania transportu miała miejsce w okresie
rewolucji przemysłowej, która wprowadziła nową erę transportu zmechanizowanego. W czasie tej rewolucji ludzkość zaczęła masowo wykorzystywać
skomplikowane maszyny do transportu. Dlatego też, moment ten często
uznaje się za prawdziwy początek rozwoju transportu drogowego, który jest
nam znany współcześnie (Wiktorowska-Jasik 2016, s. 15).
Obecnie transport definiuje się najczęściej jako celowy, odpłatny przewóz osób i/lub towarów odpowiednim środkiem transportu, przy wykorzystaniu dostępnej infrastruktury. W innym podejściu określany jest jako „wyposażenie materialne służące realizacji czynności transportowych, (…) czyli
infrastruktury i taboru” (Tomanek, 2004 s. 13-14). W słowniku terminologii
logistycznej transport definiuje się jako „zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych przy użyciu odpowiednich środków
(Fertsch 2016 s. 218).
Mówiąc o transporcie oraz przedsiębiorstwach transportowych nie sposób pominąć obszaru nazywanego spedycją, która odgrywa kluczową rolę,
zwłaszcza w handlu międzynarodowym, a tym samym ma wpływ na rozwijanie przedsiębiorczości polskich firm transportowych. Janusz Neider określił
ją słowami: „spedycja jest to usługa, polegająca na zorganizowaniu przemieszczania ładunku przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych dróg, środków
i sposobów transportu, w wyniku czego następuje dostarczenie towaru od
nadawcy do odbiorcy” (Neider 2008, s. 242). Aby mógł zajść proces spedycyjny niezbędna jest osoba, która wszystko będzie organizowała, koordynowała
i kontrolowała; będzie miała baczenie na cały proces przemieszczania ładunku
od dostawcy, aż do finalnego odbiorcy. Osoba, która jest odpowiedzialna za
ciąg wyżej wymienionych działań najczęściej nazywana jest spedytorem. Należy mieć świadomość, że od profesjonalizmu spedytora zależy to, czy dany
ładunek zostanie dostarczony w odpowiednim czasie i w określone miejsce.
Neider, w swoich publikacjach trafnie określił istotę spedycji wskazując, iż:
„istotą spedycji jest działanie na korzyść tych klientów, którzy powierzają mu
swoje ładunki w celu zorganizowania i przemieszczania między miejscami nadania i miejscami odbioru” (Neider 2008, s. 242-244). Natomiast Słownik
terminologii logistycznej, hasło to określa krótko: „organizacja przewozu ładunków oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych” (Fertsch 2016, s.189). Dużo dokładniej słownik definiuje spedytora,
jest to: „jednostka gospodarcza zajmująca się organizowaniem przemieszczania towaru na trasie od dostawcy do odbiorcy. Do funkcji spedytora należą:
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przygotowanie ładunku do przewozu, sporządzenie dokumentacji transportowych, ubezpieczenie ładunku oraz załatwienie formalności celnych” (Fertsch
2016, s.189).
Taki stan rzeczy wskazuje, że funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych opiera się o podmioty spedycyjne, które umożliwiają łatwiejsze pozyskiwanie zadań transportowych.
Wracając do transportu, w najogólniejszym znaczeniu, jest to działalność,
której celem jest pokonywanie przestrzeni. Przyglądając się tej działalności
bardziej dokładnie, można zauważyć, że polega ona na odpłatnym świadczeniu usług, dających efekt w postaci przemieszczania osób i ładunków oraz
świadczenia dodatkowych usług bezpośrednio z tym związanych. Z ekonomicznego punktu widzenia „transport jest procesem produkcyjnym, poprzez
który ludzie – w warunkach ograniczoności zasobów – dokonują przemieszczania osób, rzeczy i energii w przestrzeni, po to, aby zaspokoić swoje różnorodne potrzeby i pragnienia” (Szczepaniak 2002, s. 16). Ponieważ transport
jest procesem produkcyjnym, to w jego następstwie musi powstawać produkt,
którym w tym przypadku jest oferowana przez podmioty usługą transportową. Aby w ogóle doszło do zrealizowania usługi transportowej, bardzo ważne jest, aby mieć świadomość, iż do jej wykonania niezbędnych jest wiele
czynności, takich jak choćby na przykład: środki transportu, infrastruktura,
człowiek oraz odpowiedni zbiór zasad, zgodnie z którymi dane usługi transportowe są/będą realizowane. Wszystkie powyżej wymienione elementy tworzą system transportowy, rozumiany jako całokształt wzajemnie powiązanych
ze sobą czynników, do których zalicza się: środki transportu, infrastrukturę
transportową, osoby odpowiedzialne za właściwe funkcjonowanie transportu,
przedsiębiorstwa transportowe oraz spedycyjne, a także obowiązujące zasady
i wytyczne warunkujące przemieszczanie osób i ładunków z punktu nadania
do punktu odbioru (Stajniak 2007 s. 9-10).
Obecnie potrzeby transportowe w transporcie drogowym są realizowane
przez producentów usług transportowych, przedsiębiorstwa przewozowe lub
spedycyjne oraz logistyczne. Można więc powiedzieć, że podaż usług transportowych to możliwość wyprodukowania danej usługi w celu zaspokojenia
popytu, wynikającego z potrzeb transportowych. Popyt i podaż są pojęciami,
które definiuje się nie tylko w odniesieniu do rynku usług transportowych,
ale również spedycyjnych oraz logistycznych, które są w rzeczywistości bardzo mocno ze sobą powiązane. Ogólnie popyt można zdefiniować jako ilość
towaru, jaki nabywcy są skłonni zakupić po danej cenie w określonym czasie
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i na określonym rynku, przy założeniu, że inne czynniki (niż cena) pozostają
stałe (Kolińska 2011, s. 24).
Pamiętając, że źródłem popytu na usługi transportowe w transporcie
drogowym zawsze są potrzeby konsumentów, pośród podstawowych czynników wpływających na popyt wyróżniamy przede wszystkim:
 wysokość dochodów realnych pośród konsumentów,
 cenę dóbr substytucyjnych i komplementarnych,
 indywidualne preferencje konsumentów,
 oczekiwanie na zmianę cen,
 oczekiwanie zmian poziomu osiąganych dochodów (Andrzejczyk,
Pawłowski 2013, s. 40).
Po drugiej stronie występują producenci usług transportowych, którzy
oferują swoje produkty. Chęć ich zbycia znamy pod pojęciem podaży, które
oznacza ilość dóbr i usług oferowanych do sprzedaży na danym rynku, przy
założonej cenie i w określonym czasie. Do ogólnych czynników wpływających
na podaż towarów lub usług na rynku zaliczane są głównie:








zmiana wielkości kosztów produkcji,
zmiana cen towarów lub usług w danym asortymencie,
rozwój technologii,
zmiany klimatyczne,
subsydia,
liczba producentów działających na rynku,
zmiana podatków (Kacperczyk 2010, s.145).

Każde opisywane zjawisko ekonomiczne charakteryzuje się tym, iż może
być albo jest opisane prawem ekonomicznym. Tak jest również i w przypadku popytu i podaży na usługi transportowe. W odniesieniu do rynku usług
transportowych dodatkowo możemy wyróżnić inne czynniki, które wpływają
na popyt i podaż. Podstawowymi czynnikami determinującymi podaż usług
transportowych są:
 czynniki techniczne, tzn. ilość, dostępność i jakość infrastruktury
oraz taboru,
 czynniki ekonomiczne – opłacalność świadczenia usług,
 czynniki organizacyjne – system sprzedaży,
 czynniki administracyjne – czyli wynikające z ograniczeń administracyjnych licencje na wykonywanie zawodu przewoźnika, różnego rodzaju zezwolenia, ograniczenia dostępu do określonych rynków, podatki.
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Należy zauważyć, że w transporcie drogowym popyt będzie kształtował
się różnie dla przewozów towarowych i pasażerskich. Rozpatrując zagadnienie
przewozu osób, należy uwzględnić popyt realny, czyli rzeczywistą liczbę osób
korzystających z danej usługi transportowej. Czynnikami mającymi wpływ na
popyt pasażerskiego transportu samochodowego są m.in.:
 wielkość skupisk ludzkich w odniesieniu do miejsc pracy oraz pobierania nauki,
 lokalizacja ośrodków szkolnictwa i nauki oraz kulturalnych,
 lokalizacja ośrodków konsumpcji, centrów dystrybucji oraz centrów
logistycznych,
 miejsca nawiązywania kontaktów gospodarczych,
 miejsca aktywności i atrakcyjności turystycznej,
 zasięg oraz dostępność określonych ofert przewozowych firm transportu pasażerskiego oraz towarowego.
W związku z powyższym każdy przewoźnik musi pamiętać, że opracowanie odpowiedniej oferty przewozowej jest czynnikiem decydującym o wielkości przewozów, a co za tym idzie stanowi o jego przetrwaniu na rynku, bądź
nie. Dlatego też, podczas przygotowania oferty przewozowej należy wziąć pod
uwagę następujące czynniki:
 wielkość konkurencji na rynku. Obecnie praktycznie w każdym segmencie przewozów pasażerskich oraz towarowych działają firmy konkurujące
ze sobą. Dotyczy to zarówno przewozów krajowych jak i międzynarodowych,
 jakość świadczonych usług. Należy zauważyć, iż każdy klient podróżujący za pomocą transportu drogowego zwraca uwagę na standard pojazdu,
który obecnie musi zapewniać odpowiedni komfort i bezpieczeństwo podróży,
punktualność oraz szybkość świadczonych usług. Nie jest łatwo to osiągnąć,
zważywszy na coraz intensywniejsze powracanie na rynek środków transportu
kolejowego. Podobnie sytuacja przedstawia się, jeżeli chodzi o transport towarów transportem drogowym. Koleje ostrzą sobie apetyt na powrót do gry
w transporcie ładunków i czynią to coraz skuteczniej,
 koncesje i pozwolenia na świadczenie danego typu usług oraz obciążenia podatkowe.
Dlatego też, celem pracy jest syntetyczne zaprezentowanie możliwych scenariuszy rozwoju polskich firm transportowych oferujących usługi w transporcie drogowym w aspekcie wprowadzenia Pakietu mobilności
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w odniesieniu do możliwych scenariuszy rozwoju polskich przedsiębiorstw
w sektorze transportu drogowego.
Opracowanie powstało na podstawie analizy dokumentów formalno-prawnych oraz aktów normatywnych obowiązujących w opisywanym obszarze, przeglądu literatury oraz w oparciu o przeprowadzone wywiady z polskimi przedsiębiorcami oferujące usługi w transporcie drogowym.
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH
A OTOCZENIE PRAWNE
Współczesny rynek usług transportowych w sektorze transportu drogowego obejmuje funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych, a także
spedycyjnych oraz logistycznych, które świadczą usługi na rzecz użytkowników transportu zainteresowanych zakupem usług. Rynek ten jest więc miejscem, gdzie dochodzi do konfrontacji popytu na usługi transportowe z podażą
tychże usług. Rynek usług transportowych jest więc kategorią ekonomiczną
o charakterze przestrzennym i dynamicznym (Tomanek 2004, s. 80). Obecnie, jednym z najważniejszych czynników determinujących egzystencję gospodarczą ludzkości i poziom jakości realizowanych usług, jest sektor TSL, czyli
Transport – Spedycja – Logistyka. Branża transportu, spedycji i logistyki od
lat cieszy się ustabilizowaną pozycją na polskim rynku, ponieważ podstawową
dziedziną napędzania gospodarki jest wysyłanie wytworzonych dóbr z miejsca wytworzenia do nabywcy. Decyduje o tym m.in. odpowiednio zorganizowany transport drogowy, który stanowi jeden z podstawowych elementów
w działalności logistycznej wielu przedsiębiorstw. Współczesne procesy transportowe charakteryzują się znaczną spójnością i będąc zintegrowane ze sobą,
stanowią podstawę funkcjonowania krajowych jak i międzynarodowych łańcuchów dostaw (Kulińska, Rutt 2009, s. 4342).
Biorąc pod uwagę przepływowy charakter działalności logistycznej, nie
jest zaskakującym fakt, że proces transportu odgrywa w nich rolę podstawową. Dane statystyczne mówią, że ok. 80% wszystkich funkcji logistycznych
generuje problemy transportowe, czyli przewóz wyrobów gotowych lub produktów, lokalizacje centrów zaopatrzeniowych czy dystrybucyjnych i ich dostępność oraz wykorzystanie określonych środków transportowych, a także
zastosowanie prawidłowych technologii transportowych czy jednostkowanie
ładunków.
W związku z powyższym rozwój przedsiębiorstw transportowych uzależniony jest od dwóch rodzajów uwarunkowań – wewnętrznych i zewnętrznych.
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Uwarunkowania wewnętrzne związane są z funkcjonowaniem rynku transportowego oraz ilościowych i jakościowych zmian na nim zachodzących. Determinanty zewnętrzne natomiast dotyczą tych czynników i zjawisk, które
znajdują się niejako poza sferą transportu. Określane są przez zmiany zachodzące w życiu społeczno–gospodarczym, do których należy zaliczyć:




s. 229).

postępujący proces globalizacji i rozwój handlu światowego,
tworzenie sieci powiązań w celu racjonalizacji procesów gospodarczych,
rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju (Koźlak 2009,

Transport jest jednym z ważniejszych elementów determinujących
koszty w gospodarce. Im udział kosztów transportu jest mniejszy, tym
kraj jest bardziej konkurencyjny wobec innych uczestników globalnego
rynku. Obniżają się jednostkowe koszty produkcji, zwiększa się stopień
jej specjalizacji, wydajność, a tym samym zadowolenie społeczeństwa.
Transport kształtuje zdolności konkurowania podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorstwa o niższych kosztach transportu będą posiadać
większe szanse rozwojowe i z powodzeniem lokować swoją produkcję
na rynku globalnym (Liberadzki 1999, s. 114).
Należy podkreślić, że transport, w tym transport drogowy stanowił,
stanowi i będzie stanowił podstawę każdego rozwoju gospodarczego
i odwrotnie. Dlatego też punktem wyjścia do rozpoczęcia jakichkolwiek
rozważań w obszarze zmian, rozwojowych na rynku transportowym
powinno być zagadnienie obrotów handlowych. Zauważa się, iż kraje
znajdujące się w Unii Europejskiej są najważniejszymi partnerami handlowymi Rzeczpospolitej Polskiej. Pośród krajów Europejskich liderem wymiany handlowej z Polską jest Republika Federacyjna Niemiec
(27,8 %), następnie Republika Czeska (6,6 %) oraz Wielka Brytania
(6,3 %), Republika Francuska (Obroty towarowe … 2018). W związku
z powyższym można wnioskować, że do tych państw polscy przewoźnicy jeżdżą z największą intensywnością. Większość tych przewozów realizują polscy przedsiębiorcy oferujący usługi w transporcie drogowym.
Na przestrzeni ostatnich dekad, a dokładniej w okresie od 1996
do 2018 roku wartość towarów eksportowanych z Polski wzrastała
bardzo dynamicznie; szczególnie wyraźny wzrost można zauważyć po
2004 roku. Trzeba zauważyć, iż od momentu przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wzrostowi polskiego importu
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oraz eksportu, towarzyszy także wzrost ilości przewożonych towarów
przez polskie drogowe podmioty transportowe. Wobec powyższych danych można stwierdzić, że transport drogowy w polskiej gospodarce
odgrywa bardzo ważną rolę i generuje spore przychody. Jest to duża
i rozbudowana branża, która zatrudnia wielu pracowników. Rysunek 1,
przedstawia liczbę przedsiębiorstw transportowych w latach 2004-2017.
Warto zauważyć, iż w 2006 roku, kiedy to wchodziły nowe regulacje
prawne związane z wprowadzeniem w życie Rozporządzenia 561/2006,
liczba firm świadczących usługi transportowe w Polsce wynosiła 8980,
a w 2017 podmiotów tych było już 34 633. W związku z powyższym
obserwuje się wciąż rosnący udział przedsiębiorstw transportowych
w rynku. Dużo bardziej ciekawe zjawisko przedstawia rysunek 2., który
obrazuje istotny spadek liczby wydanych licencji na przewóz międzynarodowy rzeczy pomiędzy rokiem 2004 a 2005. Taki stan był ściśle
powiązany z otoczeniem prawnym, przedsiębiorstw transportowych,
które w tamtym czasie uległy bardzo istotnym przeobrażeniom. Ponieważ rynek spodziewał się wprowadzenia nowych regulacji, duża część
podmiotów zrezygnowała z wchodzenia na rynki transportowe, inne
natomiast nie były w stanie sprostać nowym regulacjom prawnym. Należy zwrócić również uwagę, że obecnie nadal nie został osiągnięty poziom wydawanych licencji sprzed roku 2004.
Rysunek 1. Liczba przedsiębiorstw transportowych w Polsce na przestrzeni lat 2004 –
2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Rysunek 2. Liczba wydanych licencji na przewóz międzynarodowy rzeczy na przestrzeni lat 2004 – 2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Głównego
Inspektoratu Transportu Drogowego, http://www.gitd.gov.pl [dostęp: 30. 10. 2020].

Rosnąca liczba podmiotów jest ściśle powiązana z rosnącą pracą przewozową (rysunek 3). Pomimo spadku wydawanych licencji usługi transportowe
należy realizować. Liczba firm która je obsługuje jest uzależniona od wielkości
zapotrzebowania na tego typu usługi oraz od otoczenia prawnego.
Rysunek 3. Przewozy ładunków transportem drogowym w tonokilometrach, na przestrzeni 2000 – 2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS, https://stat.
gov.pl [dostęp: 30. 10. 2020].

Otoczenie prawne polskich firm transportowych w sektorze transportu drogowego stanowi istotny element rzeczywistości, w której
przedsiębiorcy transportowi prowadzą działalność gospodarczą. Nie
ulega wątpliwości, że bez odpowiedniego prawa oraz sprawnego aparatu państwowego, które będzie nadzorować jego egzekwowanie, nie ma
żadnych szans na powstanie stabilnego i efektywnego rynku wymiany
98

WYBRANE PROBLEMY ROZWOJU SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WPŁYW WPROWADZENIA PAKIETU MOBILNOŚCI ...

dóbr i usług transportowych. Działalność przedsiębiorstw przewozowych jest bardzo mocno uwarunkowana systemem prawnym obejmującym czas pracy kierowców oraz systemem podatkowo-prawnym.
W obecnych czasach istnieje wrażenie, iż zarówno prawodawstwo polskie, jak i stanowione w ramach struktur wspólnoty europejskiej jest
zbyt restrykcyjne, niejasne, a co za tym idzie trudne do przestrzegania
przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Państwo polskie
oraz wspólnota europejska działają często wbrew logice przy stanowieniu regulacji prawnych, które zamiast pomagać kierowcom, przewoźnikom, w rzeczywistości utrudniają im działalność. Dziś, aby przedsiębiorstwo transportowe mogło przetrwać, musi „lawirować” na krawędzi
prawa, opłacalności, w bardzo trudnym otoczeniu prawno-ekonomicznym. Obecnie każdy przewoźnik drogowy musi elastycznie dopasowywać się do realiów, które otaczają go na rynku usług transportowych
(Sudoł 2007, s. 21).
Cechą charakterystyczną polskiego systemu prawnego są często
następujące zmiany. W tym miejscu należy podkreślić, iż interwencjonizm państwa, mimo że potrzebny to nie zawsze jest wskazany do zastosowania w tym obszarze gospodarki. Rynek transportowy potrafi sobie
doskonale radzić z otoczeniem gospodarczym - bez zbyt dużego udziału
aparatu państwowego. Państwo co prawda poprzez swoje organy (parlament, organy administracji gospodarczej i finansowej), powinno mieć
wpływ na różne sfery działalności przedsiębiorstwa transportowego, ale
tylko w obszarach, gdzie to jest niezbędne (Smoleń, Górniak, 2007,
s. 6).
To, jak bardzo jest istotne otoczenie prawne i jaki ma ono wpływ
na rozwój polskich przedsiębiorstw transportowych, niech będzie zilustrowane sytuacją związaną z wprowadzeniem tzw. Pakietu mobilności w transporcie. Pakiet ten wprowadza zmiany w prawodawstwie
wewnątrz wspólnotowym, a tym samym finalnie i w polskim systemie
prawnym. Od momentu, gdy zaczęły się rozmowy o Pakiecie mobilności
polskie podmioty prowadzące usługi w transporcie drogowym, zaczęły
spowalniać oraz hamować z inwestycjami w swój rozwój. Sytuacja ta
jest analogiczna do tej, która zaistniała pomiędzy rokiem 2004 a 2005.
Nastąpił wówczas istotny spadek liczby wydanych licencji na przewóz
międzynarodowy rzeczy. Wtedy - jak i teraz - taki stan rzeczy był ściśle powiązany z otoczeniem prawnym przedsiębiorstw transportowych,
które poddawane było przeobrażeniom legislacyjnym. Podobnie, tak
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jak w latach 2004-2005 – również obecnie, rynek spodziewa się, że po
wprowadzeniu nowych regulacji, duża część podmiotów będzie musiała zrezygnować z wchodzenia na rynki transportowe, inne natomiast
nie będą w stanie sprostać nowym regulacjom prawnym. Znajduje to
w Polsce potwierdzenie m.in. w notowanej od czerwca 2019 roku tendencji spadkowej w rejestracjach „ciężarówek”. W szóstym miesiącu
spadku – tj. w grudniu 2019 roku, zarejestrowano o prawie 20% mniej
pojazdów ciężarowych niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
W związku z powyższym pojawia się pytanie. Czym jest Pakiet mobilności i jaka jest jego funkcja? Najprościej rzecz ujmując Pakiet mobilności
jest nowym europejskim zbiorem przepisów, który teoretycznie ma za zadanie
wyrównać szanse na rynku usług transportowych w Europie poprzez właściwe uregulowanie zasad międzynarodowego transportu drogowego. Należy
podkreślić, że jego głównymi zwolennikami są tzw. kraje zachodniej Europy, gdzie usługi transportowe są mniej konkurencyjne ze względy na wyższe
koszty prowadzenia działalności i tym samym wyższą cenę oferowanych usług.
Coraz częściej polskie przedsiębiorstwa transportowe wskazują, że finalny kształt uchwalonego w lipcu 2020 roku, przez Parlament Europejski, tzw.
Pakietu mobilności już rodzi dodatkowe zagrożenia dla polskich przewoźników
drogowych, którzy przewidują zachwianie stabilności tych podmiotów. Przedsiębiorcy wskazują, że już wprowadzone regulacje prawne oraz te wprowadzone w przyszłości, mogą wpłynąć na podwyższenie kosztów funkcjonowania
tych przedsiębiorstw, a to z kolei może zmniejszyć intensywność prowadzonej
przez nie działalności.
W oparciu o przepisy, które weszły już w życie, Polscy przedsiębiorcy oraz
analitycy prawni, stwierdzają, że największy wpływ na działalność krajowych
przedsiębiorstw będzie miał obowiązek odbioru regularnego tygodniowego
odpoczynku przez kierowcę poza kabiną oraz powrotu kierowcy do kraju zamieszkania lub siedziby firmy co cztery tygodnie. Kolejne regulacje, które wejdą w życie od 2022 roku spowodują, że konieczny będzie powrót pojazdu do
bazy co osiem tygodni; ponadto zaczną też obowiązywać nowe limity kabotażu oraz nowe zasady delegowania. Na podstawie rozmów z przedstawicielami
polskich przedsiębiorstw oferującymi usługi w sektorze transportu drogowego oraz analityków rynku z różnych agencji badających tendencje rynkowe,
w tym analiz sporządzanych na zlecenie czołowych banków funkcjonujących
w Polsce, można zauważyć, że znaczna część przedsiębiorców branży TSL zaczyna rysować scenariusze o zabarwieniu pesymistycznym. Podmioty te spodziewają się, że możliwym skutkiem wprowadzenia Pakietu mobilności może
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być spadek pracy przewozowej o 20%, co przełoży się na spadek przychodów
branży od 1,3 do 2,0 mld euro. To z kolei ograniczy możliwość rozwoju
polskich przedsiębiorstw transportowych, co wpłynie na trwałe zmniejszenie miejsc pracy u krajowych przewoźników w przewozach międzynarodowych. Poza pesymistami są również optymiści, którzy przewidują, że negatywna sytuacja rynkowa po wprowadzeniu Pakietu mobilności będzie miała
charakter przejściowy, a upływ czasu sprawi, że część zjawisk uważanych za
niebezpieczne dla branży stanie się jej szansami rozwojowymi. Scenariusze
optymistyczne, wskazują, że spadki pracy przewozowej mogą mieć charakter
przejściowy. Wynika to z faktu, iż w Europie brakuje obecnie około 500 tys.
kierowców, a wprowadzenie Pakietu mobilności może zwiększyć popyt na
usługi polskich przedsiębiorstw transportowych1.

PODSUMOWANIE
Stosowanie się przedsiębiorstw do wytycznych normujących ich funkcjonowanie, zarówno w zakresie regulacji krajowych jak i międzynarodowych,
jest niezwykle trudnym wyzwaniem, które niekoniecznie pozytywnie wpływa
na ich rozwój. Regulacje omawiane w opracowaniu mają z założenia służyć zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego w Polsce oraz Europie, a także stworzyć jednolity rynek usług transportowych w obrębie całej Unii Europejskiej. Zakłada się, że przedsiębiorca, który stosuje się
do wytycznych prawa będzie prowadził w pełni bezpieczne przedsiębiorstwo z
równym dostępem do rynków europejskich. Osiągnie to choćby poprzez dbanie o sprawność psychofizyczną kierowców oraz eliminowaniu nieuczciwej
konkurencji na rynku. Nie zmienia to faktu, iż polskie przedsiębiorstwa inaczej postrzegają rzeczywistość rynkową oraz warunki funkcjonowania w tych
realiach, niż kraje tzw. starej unii. Polscy przewoźnicy drogowi na przestrzeni
ostatnich 30 lat wyrobili sobie doskonałą renomę. W związku z powyższym
przewoźnicy w krajach, w których polskie podmioty transportowe zdobyły
przewagę konkurencyjną, zaczęły lobbować w kierunku wprowadzenia takich zmian, które zrównoważą możliwość rozwoju przewoźników wszystkich
krajów funkcjonujących w ramach Unii Europejskiej. Polskie przedsiębiorstwa transportowe postrzegają wdrażanie takich zmian jako szkodliwe dla ich
rozwoju. Polski przewoźnik twierdzi, że Pakiet mobilności jest wprowadzony
Na podstawie przeprowadzonych wywiadów z polskimi przewoźnikami drogowymi
oraz analiz dostępnych na stronach www.
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w celu ograniczenia rozwoju polskich firm transportowych, twierdząc wręcz,
że regulacje wprowadzane tym pakietem, mają za zadanie wyeliminowanie
polskiego przewoźnika na europejskim rynku usług transportowych.
Niezwykle istotną rolę w omawianym kontekście odgrywają przepisy
normujące czas pracy kierowców. W imię polepszania warunków pracy systematycznie zmniejsza się możliwość efektywnego wykorzystania samego kierowcy jak i pojazdu. Praca kierowców jest bardzo trudna, a regulacje normujące jego czas pracy są skomplikowane; sprawia to, że obszar ten stwarza spore
pole do nadużyć, które niejednokrotnie prowadzą do tragedii. Pomimo, że
obecne regulacje prawne związane z czasem pracy teoretycznie uwzględniają
potrzeby bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie są one proste w interpretacji,
co powoduje, że podmioty które są zobligowane do ich przestrzegania zwyczajnie nie respektują ich w pełni. W związku z powyższym należy zastanowić
się czy obecne systemy prawne w tym obszarze nie powinny zostać na nowo
przewartościowane w kierunku ich uproszczenia.
Tworzone prawo, w tym to zawarte w Pakiecie mobilności stwarza dla
polskich przedsiębiorców z sektora transportu drogowego więcej barier
w rozwoju ich przedsiębiorstw, niż korzyści. To z kolei wymusza na tych podmiotach podjęcie decyzji o wycofaniu się z rynku usług transportowych lub
o poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju, które będą uwzględniały ograniczenia narzucane przez międzynarodowe regulacje prawne w tym zakresie.
Obserwując rozwój polskich przewoźników na przestrzeni ostatnich trzech
dekad można założyć, że duża część polskich przedsiębiorstw sprosta temu
zadaniu, budząc przy tym niepokój w krajach Unii Europejskiej.
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WPŁYW KONKURENCJI
RYNKOWEJ NA ZARZĄDZANIE
PRZEDSIĘBIORSTWEM SPEDYCYJNYM

Abstrakt:

Praca podejmuje próbę zobrazowania wpływu konkurencji rynkowej
na proces zarządzania przedsiębiorstwem spedycyjnym, a także określa istotę konkurencji w branży podmiotów spedycyjnych. Ponadto
dokonuje identyfikacji roli spedycji w gospodarce rynkowej. W pracy
przyjęto założenie, iż przedsiębiorstwo spedycyjne nieustannie winno
zwracać uwagę na zachowania podmiotów konkurencyjnych tak, by
właściwie i skutecznie prosperować na rynku, tzn. przynosić oczekiwane dochody. Przeprowadzone badania naukowe dowodzą, że osoby
zarządzające w badanych przedsiębiorstwach posiadają duże kompetencje zawodowe w obszarze spedycji oraz konkurencji rynkowej. Ich
doświadczenie umożliwia właściwe i skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem spedycyjnym w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu
biznesowym.

WPROWADZENIE
Konkurencja na rynku gospodarczym ma istotny wpływ ma sposób zarządzania przedsiębiorstwami. To właśnie konkurencja jest często motywatorem i nośnikiem koniecznych zmian w przedsiębiorstwach, aby mogły one
funkcjonować sprawniej, wydajnej, osiągać lepsze wyniki finansowe, rozwijać
się, a niekiedy pozwala im po prostu przetrwać.
Specyfika działalności spedycyjnej nie pozwala przedsiębiorstwom na
skupianiu uwagi tylko na sobie oraz na bierne obserwowanie otaczającej ich
konkurencji. Realizacja zadań spedycji polega na świadczeniu usług, a więc
przedsiębiorstwa spedycyjne muszą finalnie dążyć do możliwości zaoferowania
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klientom atrakcyjnych, czyli konkurencyjnych cen za wykonywane usługi.
Konkurencja zmusza przedsiębiorstwa spedycyjne do wzajemnej rywalizacji, minimalizacji kosztów działalności, optymalizacji działań operacyjnych,
poszerzania i uatrakcyjniania swojej oferty handlowej, spojrzenia na klienta w perspektywie niezbędnego i cennego podmiotu handlu oraz własnych
interesów.
Celami pracy są: przedstawienie wpływu konkurencji rynkowej na
zarządzanie przedsiębiorstwem spedycyjnym, określenie istoty konkurencji
wśród przedsiębiorstw spedycyjnych oraz identyfikacja roli spedycji
w gospodarce. Z tego względu autor postawił pytanie badawcze: w jakim
stopniu konkurencja rynkowa wpływa na zarządzanie przedsiębiorstwem
spedycyjnym? W pracy przyjęto tezę, że przedsiębiorstwo spedycyjne powinno ciągle zwracać swoją uwagę na poczynania konkurencji (innych przedsiębiorstw spedycyjnych), aby właściwie i skutecznie prosperować na rynku, tzn.
przynosić oczekiwane dochody. Osiągnięcie założonych celów i weryfikacja
przyjętej tezy zostały odzwierciedlone w strukturze pracy i oparte na procedurze badawczej, która obejmowała: przegląd literatury polskiej i zagranicznej
oraz aktów prawnych, badania ankietowe, analiza treści dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstw spedycyjnych, metodę analizy i syntezy, studium
przypadku, metody wnioskowania indukcyjnego i dedukcyjnego, rozumowanie przez analogię. Bodźcem intelektualnym do przedstawienia w niniejszej
pracy przedmiotowego tematu jest identyfikacja luki poznawczej z obszaru
konkurencji rynkowej w sektorze działalności spedycyjnej.
KONKURENCJA PRZEDSIĘBIORSTW
NA RYNKU USŁUG SPEDYCYJNYCH
Początek XXI w. to szczególny okres w rozwoju usług spedycyjnych.
W gospodarce europejskiej i światowej pojawiły się nowe zjawiska rynkowe,
tj. intensyfikacja międzynarodowych obrotów towarowych, dynamizacja
procesów gospodarczych, sprawniejsza implementacja osiągnięć techniki oraz
nauki do działalności gospodarczej. Dla Polski był to również czas wielu istotnych zmian, polegających na dalszym dostosowywaniu szeregu dziedzin gospodarki, w tym spedycji i transportu, do wymogów Unii Europejskiej. To
okres kontynuacji procesów stopniowego ujednolicania procedur prosperowania podmiotów na tym rynku. Zmiany te stały się przyczyną ważnych modyfikacji sposobu postrzegania konkurencyjności na rynku usług spedycyjnych.
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Pojęcie „konkurencja” pochodzi od łacińskiego słowa concurrentia, co
można tłumaczyć jako „biec razem” w rozumieniu współzawodnictwa (Stankiewicz 2002, s. 17-18). Termin ten jest ściśle powiązany z ekonomią jako
nauką. Już od samych początków literatury ekonomicznej poczesne miejsce
zajmowała w niej idea konkurencji, a więc rywalizacji wielu jednostek lub
grup o osiągnięcie tego samego celu (Gorynia 2002, s. 26). Konkurencyjność jest z jednej strony atrybutem (cechą) skutecznie działającego przedsiębiorstwa, a z drugiej procesem w którym przedsiębiorstwa ze sobą rywalizują.
W pierwszym znaczeniu konkurencyjność jest wynikiem osiągania zakładanego (uzyskanego) stanu. Można więc rozumieć konkurencyjność jako
posiadanie zdolności do umiejętności konkurowania, osiągnięcia pozycji
rynkowej - przewagi konkurencyjnej, do budowania bogactwa. W drugim
aspekcie konkurencyjność jest procesem, w którym przedsiębiorstwa rywalizują budując zdolność do osiągania konkurencyjności, zabiegając o jak najlepsze wyniki na rynku. Konkurencyjność procesowa prowadzi więc do osiągania konkurencyjności atrybutowej (Adamik 2011, s. 16-17; Liao i in. 2015,
s. 469-470), a to może z kolei prowadzić do innych sukcesów przedsiębiorstw,
tj. rozwój i wzrost, produktywność i rentowność (Audretsh i Walshok 2013,
s. 5). Konkurowanie na rynku oznacza rywalizację, której celem jest pokonanie lub osiągnięcie przewagi nad przedsiębiorstwami zmierzającymi do realizacji identycznych lub podobnych dążeń. W obszarze ekonomicznym mogą
ze sobą konkurować pojedyncze osoby, grupy ludzi, przedsiębiorstwa, sektory,
miasta, regiony, czy kraje. Rywalizacja taka może być związana z dostępem
do szeroko rozumianych zasobów, kapitału, dóbr i usług, uznania, władzy,
prestiżu, pozycji (Dzikowska i Gorynia 2012, s. 23).
Zdolności niewielkich przedsiębiorstw, które mają kluczowe znaczenie
dla ich konkurencyjności, występują zarówno na poziomie organizacyjnym
jak i strategicznym (Chaston 2010, s. 93). Istotnym terminem rozwijającym
znaczenie konkurencyjności przedsiębiorstw jest potencjał konkurencyjny,
który jest określany jako ogół zasobów materialnych i niematerialnych (Kunasz 2006, s. 33). W literaturze przedmiotu definiuje się szeroką skalę zasobów
organizacyjnych, tych o charakterze materialnym i niematerialnym: aktywa
trwałe, maszyny, urządzenia, zapasy, zasoby finansowe, pracownicy wraz z ich
kompetencjami, procedury, wiedza o procesach techniczno-technologicznych,
wiedza o rynku, kontakty handlowe, powiązania rynkowe, kompetencje, marka firmy itp. Przy pewnym uproszczeniu, zasoby te można podzielić na trzy
zasadnicze grupy, jako zasobu kapitału (Barney 1991, s. 105):
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 fizycznego (zasoby materialne),
 ludzkiego (zasoby ludzkie),
 organizacyjnego (zasoby niematerialne).
Zgodnie z koncepcją zasobową, przedsiębiorstwa różnią się między sobą
w sposób zasadniczy ze względu na posiadane zasoby, których użytkowanie
ma kluczowy wpływ na efektywność ich funkcjonowania, co w rezultacie
przekłada się na ich wyniki (Bednarz 2011, s. 119). Przyjmuje się, że przedsiębiorstwa mają przewagę konkurencyjną, jeżeli są w stanie zaoferować produkty wysokiej jakości, po cenach niższych niż ich konkurenci i oferują najlepsze
usługi. Jednak zasadnicze znaczenie ma wtedy posiadanie unikalnych zasobów
i zdolności, które są trudne do naśladowania i uzyskania. Cechy te pozwalają
jednostkom gospodarczym osiągnąć przewagę konkurencyjną, co odróżnia
je od konkurentów (Sipa 2008, s. 73). Rozszerzeniem spojrzenia zasobowego jest koncepcja dynamicznych zdolności, która została skonstruowana
w związku z dynamizmem konkurencyjnego środowiska, w którym prosperują organizacje. Im bardziej turbulentne (dynamiczne) jest otoczenie rynkowe
oraz technologiczne, tym zauważa się silniejszy stymulator do kreowania dynamicznych zdolności, ich poszczególnych składników, co jest odpowiedzią
na zewnętrzne zmiany. Rozwój w czasie poszczególnych zdolności (podobnie jak zasobów przedsiębiorstwa), znajduje się również pod wpływem jej
strategii rozwoju. Jeżeli poszczególne zdolności dynamiczne przedsiębiorstw
są rozwijane zgodnie z ich strategicznym wyborem, to może to prowadzić
do lepszych wyników takich organizacji (Ambrosini i in. 2009, s. 22; Wang
i Ahmed 2007, s. 43-44). Brak orientacji marketingowej przedsiębiorstwa
oraz niewielki wpływ na rynek, to zewnętrzne czynniki osłabiające pozycję
konkurencyjną (Sobczak 2011, s. 36). Tradycyjne modele handlu międzynarodowego wskazują, iż przewaga komparatywna przedsiębiorstwa zdeterminowana jest kosztami produkcji, które zależą od względnej obfitości poszczególnych czynników oraz wydajnością ich wykorzystania (Wyszkowska-Kuna
2016, s. 225). Przyczyny konkurencyjności nazywane są często jej determinantami, źródłami, czynnikami, zdolnością czy potencjałem, natomiast skutki
– wynikami, przejawami, efektami, produktywnością, pozycją (Jagiełło 2014,
s. 11). Zarządzając przedsiębiorstwem spedycyjnym w warunkach gospodarki rynkowej, lider dąży do osiągnięcia celów określonych przez właściciela.
Jednym z podstawowych celów jest zysk, który powinien istnieć nie tylko
na papierze, ale również w kasie. Aby móc wypracowywać zysk, to należy
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dbać m.in. o systematyczną obniżkę kosztów funkcjonowania własnej działalności (Sikorski 2008, s. 9).
Rysunek 1. Istota konkurencji wśród przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 1 przedstawiono autorską, graficzną istotę konkurencji
wśród przedsiębiorstw, gdzie każdy podmiot rynku, wspólnie rywalizując, stara się jak najszybciej zwiększyć swoją pozycję konkurencyjną (przewagę) i osiągnąć zamierzony cel. Każdy chce być pierwszy, szybszy w swoich działaniach
od pozostałych, ponieważ czasu jest mało, natomiast „wygrana” zapewni lepsze wyniki przedsiębiorstwa, a więc zysk (pieniądze).
Konkurencyjność przedsiębiorstw prosperujących na rynku usług spedycyjnych charakteryzuje się dużą zmiennością otoczenia i koniecznością jego
bieżącej analizy, dążeniem do pozytywnego wyróżnienia się spośród innych
usługodawców, ciągłym zwiększaniem atrakcyjności świadczonych usług,
„elastycznym” podejściem do klienta poprzez personalizowanie ofert, dużą
znajomością specyfiki działalności spedycyjnej, profesjonalizmem działania,
wysokim współczynnikiem rywalizacji, jak również dynamizacją działań skierowanych na poszerzanie portfela nowych klientów.
DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW SPEDYCYJNYCH
W ostatnich latach zauważa się w obrocie gospodarczym szczególny
wzrost roli spedycji zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Coraz częściej
pojawia się potrzeba, aby importer lub eksporter wysłał małą ilość ładunku,
WYBRANE PROBLEMY ROZWOJU SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

109

PAWEŁ BEŁCH

co jest dla niego nieopłacalne. Dlatego ważnym działaniem w spedycji jest
organizacja przemieszczenia ładunków nie tylko w ruchu całopojazdowym,
ale również w spedytorskim ruchu zbiorowym. W szczególności pozwala to
na uniknięcie wysokich kosztów transportu przesyłki w relacji do jej wagi.
Transport przyczynia się do generowania narodowego dochodu, wpływając
na dynamikę rozwoju produkcji przedsiębiorstw oraz gwarantując realizację
obrotu towarowego. Ma znaczący wpływ na rozwój gospodarki w każdym
segmencie produkcji materialnej oraz usług (Bełch 2019, s. 18).
Spedycja jest to zorganizowanie przemieszczenia ładunków przy zastosowaniu odpowiednio dobranych środków transportu i sposobu przewozu,
w wyniku czego następuje przesłanie ładunku od dostawcy do odbiorcy (Wasilewska-Marszałkowska 2014, s. 9). Działalność spedycyjna obejmuje wszystkie czynności niezbędne do bezpiecznego, ekonomicznego i terminowego
przesłania ładunku, z wyjątkiem samego przewozu odpowiednio dobranym
środkiem transportu (Szczepaniak 1996, s. 301-302). Usługi spedycyjne są
swego rodzaju bardzo specyficznym, ale jednak towarem. Zawierają one konkretny katalog czynności (Januła, Truś i Gutowska 2011, s. 15):
 przyjmowanie zleceń spedycyjnych,
 dobór środka transportu,
 udzielanie porad związanych z prawem przewozowym, sprawami
celnymi,
 zawieranie umów o przewóz (w imieniu własnym lub w imieniu
zlecającego),
 ubezpieczenie przesyłki (na zlecenie),
 regulowanie należności dotyczących procesów spedycyjnych,
 sporządzanie instrukcji wysyłkowych,
 przygotowanie przesyłki do przewozu,
 sporządzanie dokumentacji transportowej,
 organizowanie odprawy celnej,
 nadawanie przesyłki na środek transportu z dokumentacją
transportową,
 odbieranie przesyłki ze środka transportowego z właściwą
dokumentacją,
 przekazywanie przesyłki odbiorcy.
Art. 794 par. 1 i 2 Kodeksu cywilnego określa obszar definicyjny spedycji
oraz precyzuje, iż spedytor to osoba, która zawodowo, komercyjnie oraz we
własnym imieniu, ale na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się zorganizować
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wysyłkę lub odbiór przesyłki towarowej oraz przeprowadzić wszystkie inne
czynności związane z jej obsługą i przewozem. W szerszym znaczeniu spedycja obejmuje wykonanie wszelkich czynności, które składają się na zorganizowanie transportu oraz przesłanie ładunku z wyłączeniem samego przewozu.
Natomiast w węższym znaczeniu, spedycja zajmuje się wykonywaniem tylko
takich czynności, które mają charakter organizacyjno-doradczy lub organizacyjno-prawny, a więc takich czynności, które nie polegają na fizyczno-technicznej manipulacji przesyłanym ładunkiem (Krasucki 2000, s. 290).
Spedytor, a więc osoba, która zajmuje się organizacją przemieszczania
ładunków pomiędzy nadawcą a odbiorcą, podejmuje się funkcji pośrednika
między zleceniodawcą dysponującym towarem a przewoźnikiem (oraz innymi
instytucjami i przedsiębiorstwami). Wykonuje te działania po to, aby dany
towar, w interesie zleceniodawcy i zgodnie z jego życzeniem, został dostarczony do miejsca przeznaczenia. Spedytor więc wobec zleceniodawcy, który
dysponuje towarem, występuje w roli usługodawcy, oferując swój potencjał
organizacyjny, w celu sprawnego procesu transportu ładunku (Salomon 2012,
s. 7). Stronami umowy są spedytor oraz zleceniodawca, czyli dający zlecenie.
Zleceniodawcą może być sprzedający lub kupujący towar, ale również strony
umowy dostawy lub inne osoby, które wykazują interes w tym, aby towar
został przemieszczony z punktu A do punktu B.
Spedytor powinien być specjalistą, który doskonale zna rynek przewoźników, zakładów ubezpieczeń i składowników. Zna też przepisy regulujące
czynności, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przemieszczenia
przesyłki (np. umowy przewozu, przepisy ubezpieczenia, celne, sanitarne itp.).
Za swoją pracę i wiedzę pobiera prowizję spedytorską (Sikorski 2013, s. 136).
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego spedytor ma prawo do:
 wynagrodzenia (art. 794 k.c.),
 zaliczki (art. 742 i 796 k.c.),
 zwrotu wydatków (z odsetkami) – zleceniodawca powinien zwolnić
spedytora od zobowiązań, które ten zaciągnął we własnym imieniu w celu
realizacji zlecenia (art. 742 i 796 k.c.),
 zastawu na przesyłce (art. 802 k.c., korzystniejsze niż dla przewoźnika).
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KONKURENCJA RYNKOWA
A ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM SPEDYCYJNYM –
WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH
Zarządzanie to robienie rzeczy właściwie,
przywództwo to robienie właściwych rzeczy
(Drucker 1963, s. 54).
W celu określenia wpływu konkurencji rynkowej na sposób zarządzania
przedsiębiorstwem spedycyjnym, przeprowadzono badania ankietowe w polskich przedsiębiorstwach z całego kraju, które prowadzą działalność spedycyjną. Projekt badań empirycznych skierowanych na realizację założonego celu
pracy oraz weryfikację sformułowanej tezy wymagał zastosowania zróżnicowanego instrumentarium badawczego. Dlatego wykorzystano kwestionariusz
ankiety oraz studium przypadku. Pierwszy etap to badanie pilotażowe, które zostało przeprowadzone na podstawie kwestionariusza ankiety na próbie
5 przedsiębiorstw. Dzięki temu badaniu dokonano weryfikacji narzędzia badawczego oraz uzyskano informacje metodyczne, które niewątpliwie usprawniły przebieg procesu badawczego. Kolejny etap zawierał badania ankietowe,
które miały zasadnicze znaczenie dla rozpoznania obszarów badawczych, będących w sferze zainteresowań autora. Kwestionariusze ankiet wypełnione
były w okresie czerwiec - lipiec 2020 r. przez osoby decyzyjne w badanych
przedsiębiorstwach spedycyjnych (właściciel, prezes, dyrektor, menedżer, kierownik), które na co dzień zajmują się zarządzaniem. Kwestionariusze ankiety z pismami przewodnimi rozesłano do 53 przedsiębiorstw. Grupę (próbę badawczą) dobrano w sposób nielosowy celowy. Ostatecznie wypełnione
kwestionariusze ankiety uzyskano od 15 przedsiębiorstw, co daje odsetek
odpowiedzi na poziomie 28,3%. Najważniejsze wyniki badań przedstawiono na rysunkach 1 i 2 oraz tabeli 1. W pierwszej części ankiety respondenci
odpowiedzieli na ogólne pytanie: „Jaki jest wpływ konkurencji rynkowej na
zarządzanie w Pani/Pana przedsiębiorstwie spedycyjnym”?
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Rysunek 2. Wpływ konkurencji rynkowej na zarządzanie przedsiębiorstwem spedycyjnym

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2 przedstawia, iż 53,3% badanych przedsiębiorstw ocenia zdecydowanie duży wpływ konkurencji rynkowej na zarządzanie ich przedsiębiorstwem spedycyjnym, 20% wskazuje ten wpływ jako duży, kolejne 20 %
ankietowanych określiło wpływ średni, natomiast zaledwie 6,7% sądzi, że
jest on zdecydowanie mały. Nie pojawiła się odpowiedź o braku opisywanego wpływu. Wynika z tego, że łącznie aż 73,3% badanych przedsiębiorstw
dostrzega wysoki poziom wpływu konkurencji rynkowej na zarządzanie ich
przedsiębiorstwem spedycyjnym. Świadczy to o dużej roli, jaką odgrywa konkurencja w obszarze spedycyjnych jednostek gospodarczych oraz o wysokiej
świadomości osób zarządzających, że otoczenie konkurencyjne silnie oddziałuje na ich przedsiębiorstwo.
Na rysunku 3 przedstawiono cztery najczęściej wskazywane czynniki
opisujące konkurencję, które według respondentów w największym stopniu
wpływają na sposób zarządzania i podejmowane decyzje (operacyjne, taktyczne, strategiczne) w badanych przedsiębiorstwach spedycyjnych.
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Rysunek 3. Czynniki opisujące konkurencję, które w największym stopniu wpływają
na sposób zarządzania i podejmowane decyzje w przedsiębiorstwie spedycyjnym

Źródło: opracowanie własne.

Według opinii ankietowanych, czynnikiem opisującym konkurencję,
który w największym stopniu wpływa na sposób zarządzania i podejmowane
decyzje w ich przedsiębiorstwie spedycyjnym jest spadek lub obawa przed
spadkiem zamówień na usługi spedycyjne spowodowany atrakcyjniejszą ofertą innych przedsiębiorstw spedycyjnych (46,7% odpowiedzi spośród czterech
z największą wagą).
W tabeli 1 przedstawiono decyzje zarządcze, które zostały podjęte
w badanych przedsiębiorstwach w celu zwiększenia pozycji konkurencyjnej
na rynku usług spedycyjnych (w ostatnim roku działalności, tj. czerwiec
2019 r. – czerwiec 2020 r.).
Tabela 1. Decyzje zarządcze podjęte w celu zwiększenia pozycji konkurencyjnej na
rynku usług spedycyjnych
Ilość
przedsiębiorstw
(spośród
15 badanych)

Udział
procentowy

Strategia ciągłego pozyskiwania nowych
klientów (również od konkurencji)

15

100%

Obniżenie cen za świadczone usługi

14

93%

Decyzje zarządcze
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Zwiększenie portfela podwykonawców
usług oraz kontaktów biznesowych

14

93%

Reklama (oferta) w mediach,
na bilbordach oraz imprezach
kulturalnych

13

87%

Zakup nowoczesnych urządzeń
teleinformatycznych

13

87%

Szkolenia zewnętrzne dla spedytorów

11

73%

Zaciągnięcie kredytu na rozwój firmy

11

73%

Pozyskanie środków zewnętrznych
z funduszy samorządowych i europejskich

10

67%

Optymalizacja kosztów działalności,
m.in. niższe opłaty za media (montaż
instalacji fotowoltaicznych,
zmiana operatora)

8

53%

Zakup samochodu/ów dla spedytorów-handlowców

6

40%

Zakup nowych gadżetów dla potencjalnych oraz obecnych klientów

5

33%

Wydłużone godziny pracy przedsiębiorstwa w celu zwiększenia dostępności
usług

4

27%

Zakup ciężarowych pojazdów transportowych w celu własnego przewozu towarów w ramach usługi spedycyjnej

4

27%

Wdrożenie systemu badania bieżącej
oceny satysfakcji klienta (ankiety, wywiad
tel., rozmowa u klienta przez osoby
przełożone)

3

20%

Wydłużenie odroczonego terminu płatności za świadczone usługi spedycyjne

3

20%

Zatrudnienie nowych pracowników
(specjalistów ds. spedycji)

3

20%

Udoskonalenie systemu marżowego
(za wyniki) dla spedytorów

2

13%

Udział w akcjach charytatywnych
(chęć pomocy innym oraz „ocieplanie”
wizerunku przedsiębiorstwa)

1

7%

Źródło: opracowanie własne.
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Wszystkie badane przedsiębiorstwa (100%) podjęły w ostatnim roku decyzję dotyczącą strategii ciągłego pozyskiwania nowych klientów (również od
konkurencji), 14 przedsiębiorstw (93%) obniżyło ceny za świadczone usługi oraz zwiększyło portfel podwykonawców usług i kontaktów biznesowych.
Zaledwie jedno badane przedsiębiorstwo spedycyjne podjęło decyzję o udziale
w akcjach charytatywnych.

PODSUMOWANIE
Konkurencja to atrybut gospodarki rynkowej, który stanowi jednocześnie siłę napędową jej rozwoju. Przedsiębiorstwa dążą do osiągnięcia przewagi
konkurencyjnej poprzez rywalizację o dostęp do kapitału, surowców, kanałów dystrybucji, rynków zbytu. Przedsiębiorstwa spedycyjne, aby przedstawiać swoim potencjalnym klientom atrakcyjne oferty i kontynuować bieżącą
współpracę z klientami, konkurują ze sobą ceną i jakością świadczonych usług,
ich zakresem, szybkością realizacji oraz dostępnością, profesjonalnym doradztwem, fachową wiedzą, doświadczeniem, infrastrukturą logistyczną, portfelem podwykonawców i kontaktów. W związku z tym właściwe zarządzanie
przedsiębiorstwem spedycyjnym jest procesem bardzo złożonym i wymaga
od menedżera dużego zaangażowania w bieżące funkcjonowanie jednostki gospodarczej oraz wielkiej sprawności decyzyjnej w celu realizacji wyznaczonych
planów rozwoju.
Z przeprowadzonych badań naukowych wynika, że osoby zarządzające
w badanych przedsiębiorstwach spedycyjnych mają dużą świadomość oraz
wiedzę na temat otaczającej ich konkurencji. Wskazują na silne oddziaływanie innych przedsiębiorstw konkurencyjnych na prosperowanie ich jednostek
gospodarczych. Dostrzegają duży wpływ konkurencji rynkowej na zarządzanie przedsiębiorstwem spedycyjnym. Na co dzień podejmują wiele decyzji
zarządczych, których celem jest zwiększenie pozycji konkurencyjnej swojego
przedsiębiorstwa lub jej utrzymaniu na tym samym poziomie. Wyniki badań
potwierdzają słuszność przyjętej tezy, że przedsiębiorstwo spedycyjne powinno ciągle zwracać uwagę na poczynania konkurencji (innych przedsiębiorstw
spedycyjnych), aby właściwie i skutecznie prowadzić swoją działalność gospodarczą, tzn. przynosić oczekiwane dochody.
Sprawni i mądrzy menedżerowie nigdy nie lekceważą konkurencji, ponieważ ma ona duży wpływ na funkcjonowanie organizacji, na wybór odpowiedniej strategii oraz może również stać się bodźcem do poszukiwania coraz
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to lepszych rozwiązań i dążenia w kierunku doskonałości gospodarczej. Dlatego właściwe i skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem spedycyjnym, przy
ciągle rosnącej konkurencji, jest tak ważne w kontekście bieżącego funkcjonowania oraz realizacji wyznaczonych celów biznesowych.
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BEATA DETYNA,
AGNIESZKA MROCZEK-CZETWERTYŃSKA
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU

POTENCJAŁ GOSPODARCZY
ORAZ POLITYKA GMIN
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
W ZAKRESIE WSPIERANIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I NOWYCH INWESTYCJI

Abstrakt:

W publikacji zaprezentowane zostały wyniki badań (przeprowadzonych w latach 2017-2018), dotyczące potencjału gospodarczego oraz
polityki gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (AW) w zakresie wspierania
przedsiębiorczości i nowych inwestycji. Celem pracy jest przedstawienie opinii przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze
AW, na temat wykorzystania potencjału gospodarczego Aglomeracji,
a także podejmowanych przez samorządy terytorialne działań na rzecz
rozwoju społeczno-gospodarczego. Dla porównania, opinie i rekomendacje przedsiębiorców zestawiono z wynikami badań ankietowych
przeprowadzonych wśród mieszkańców oraz pracowników gmin AW.

WPROWADZENIE
Współcześni mieszkańcy, w tym przedsiębiorcy oczekują, że ich funkcjonowanie w wymiarze społecznym i gospodarczym, w ramach struktur miast,
wsi i całych regionów będzie dostarczało satysfakcji, a jakość życia będzie coraz
wyższa. Dlatego jednym z celów funkcjonowania gmin powinno być tworzenie dobrych warunków do życia, jak i prowadzenia działalności gospodarczej
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(rozwijania przedsiębiorczości) (Detyna i Mroczek-Czetwertyńska 2017b,
s. 89). Realizacja tego celu wymusza na jednostkach samorządu terytorialnego (JST) podejmowanie działań w kierunku ciągłego doskonalenia spójności
społecznej, unikania podziałów obywateli, a także zapewnienia dostępu do informacji. Kluczowym działaniem jest jednak realizacja inwestycji, które służą
tworzeniu warunków do poprawy jakości życia, w tym prowadzenia działalności gospodarczej (Szołtysek 2016, s. 33-36). Władze jednostek samorządów terytorialnych (JST) stoją wobec nieustannych wyzwań, wynikających
z relatywnie szybko zmieniających się warunków mikro i makro-otoczenia
(Kogut-Jaworska 2010, s. 161-171; Szewczuk 2016, s. 13-26). Zmianom ulegają nie tylko warunki ekonomiczne, techniczne, społeczno-kulturowe, polityczno-prawne, ale także międzynarodowe oraz przyrodnicze. Wyzwaniem
jest zatem planowanie i realizowanie strategii zrównoważonego rozwoju oraz
koncepcji społecznej odpowiedzialności organizacji, przy zmieniających się
potrzebach mieszkańców, wynikających m.in. ze zmian wskaźników makroekonomicznych, demograficznych, dotyczących starzenia się społeczeństwa,
migracji itp. (Kwaśny 2009, s. 151-164; Krodkiewska-Skoczylas i Żarlicka,
2015, s. 283-292; Detyna i Mroczek-Czetwertyńska 2017c, s. 79-90; Detyna
2017, s. 33-45; Szołtysek i Trzpiot 2017, s. 74-85). Rozwój społeczno-gospodarczy miast i całych regionów zdeterminowane są m.in. przez stan infrastruktury dostępnej na danym obszarze: system dróg lądowych, wodnych, portów
lotniczych, portów morskich oraz sieci telekomunikacyjnych znajdujących się
na określonym terenie (Witkowski, Starościc 2008, s. 177-192; Kaźmierski
2010, s. 84-91; Szołtysek 2013, s. 61-92; Kauf i Tłuczak 2014,). Przy tym, do
kluczowych elementów świadczących o atrakcyjności danego miejsca można
zaliczyć: dostępność komunikacyjną, korzystne warunki dla osób prowadzących działalność gospodarczą, zróżnicowaną bazę ekonomiczną oraz warunki
życia na danym terenie (Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku); Skobrtal 2016, s. 119-127).
Przesłanki te skłoniły Autorki do przeprowadzenia badań, dotyczących
potencjału gospodarczego oraz polityki gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (AW)
w zakresie wspierania przedsiębiorczości i nowych inwestycji. Celem pracy
jest przedstawienie opinii przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność
na obszarze AW i uczestniczyli w latach 2017-2018 w badaniu ankietowym.
Ich opinie i rekomendacje zaprezentowano na tle wyników, dotyczących opinii mieszkańców oraz pracowników gmin AW.
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METODYKA BADAWCZA

Realizacja celu pracy wymagała przeprowadzenia badań literaturowych, a także badań mieszanych (jakościowo-ilościowych), w skład
których weszły przede wszystkim badania informacji publicznej (m.in. badania stron
internetowych gmin AW) i socjologiczne (ankiety oraz wywiady zognisko-

wane i pogłębione).

Obserwację statystyczną z wykorzystaniem formularzy ankietowych (dostępnych online) wśród przedsiębiorców AW przeprowadzono w okresie od
01.04.2017 r. do 30.03.2018 r. Jej celem było poznanie opinii m.in. na temat
potencjału gospodarczego gmin AW, jego wykorzystania, zmian zachodzących na obszarach gmin, warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
a także oceny wsparcia działań przedsiębiorczych i inwestycyjnych przez JST.
Grupę respondentów stanowiło 40 firm, wśród których niemal połowa reprezentowała przemysł (49%), 24% usługi, 18% sektor MŚP, a 9% handel
(rysunek 1).
Rysunek 1. Struktura przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej uczestniczących
w badaniach ankietowych (2017-2018) ze względu na reprezentowany sektor gospodarki

Źródło: opracowanie własne.

Wśród respondentów dominowały przedsiębiorstwa duże, zatrudniające

powyżej 250 osób (37%). Relatywnie liczną grupę stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 10 osób (26%). Średnie firmy (zatrudniające do
250 osób) stanowiły 21%, natomiast małe (zatrudniające do 50 osób) 16%.
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Niemal połowa badanych przedsiębiorców potwierdziła międzynarodowy zasięg prowadzonej działalności (49%). Krajowy zasięg swojej działalność zadeklarowało 28%, a 23 % regionalny. W badaniu nie uczestniczyły przedsiębiorstwa, których zasięg ograniczony jest lokalnie.
Część prowadzonych przez Autorki badań ankietowych dedykowana
była przedstawicielom 22 gmin, wchodzących w skład Aglomeracji. Badania te podobnie jak w przypadku przedsiębiorców przeprowadzono online
(w okresie od 26.02.2018 r. do 31.03.2018 r.). W tym przypadku pytania
skierowane zostały do pracowników gmin zajmujących stanowiska: burmistrzów, wójtów, ich zastępców, skarbników i sekretarzy. Celem tego badania było pozyskanie informacji m.in. na temat realizowanych przez JST
wspólnych inicjatyw (projektów i inwestycji, w tym infrastrukturalnych) na
rzecz rozwoju poszczególnych gmin i całego regionu. Formularze ankietowe
skierowano do 110 osób, uzyskując zwrot wypełnionych ankiet na poziomie
21,8%. Przy tym zdecydowana większość gmin AW aktywnie uczestniczyła
w badaniu (19 gmin, co stanowi 86,4%). Wśród uczestniczących w badaniu
gmin połowa posiada status gminy miejskiej (50%), 25% stanowią gminy
miejsko-wiejskie, a kolejne 25% gminy wiejskie.
Trzecią grupą respondentów stanowiło 1150 mieszkańców gmin
AW, którzy w badaniach (online) uczestniczyli w okresie od 01.04.2017 r.
do 30.03.2018 r. W tym przypadku celem Autorek było poznanie opinii na
temat obserwowanych na obszarze Aglomeracji trendów, dotyczących rozwoju infrastruktury, zmieniających się warunków życia, a także wpływu tych
zmian na rozwój gmin i całego regionu. W grupie badanych mieszkańców
52% stanowiły kobiety, a 48% mężczyźni. Strukturę ankietowanych ze względu na wiek i przedstawiono na rysunku 2.
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Rysunek 2. Struktura respondentów – mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej uczestniczących w badaniach ankietowych (2017-2018) ze względu na wiek

Źródło: opracowanie własne.

Najliczniejszą grupę wśród mieszkańców uczestniczących w badaniu stanowiły osoby w wieku 20-35 lat (70%). Osoby w wieku 36-50 lat stanowiły
23%, osoby w wieku powyżej 66 lat - 4%, a w wieku 51-65 lat – 3%.
Zaprezentowane w pracy wyniki badań stanowią jedynie niewielki wycinek realizowanego w latach 2017-2018 grantu wewnętrznego (finansowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu) pt. Wpływ rozwoju logistyki na konkurencyjność Aglomeracji
Wałbrzyskiej – analiza i ocena współczesnych trendów. Jego głównym celem
było „rozpoznanie realizowanych w Aglomeracji Wałbrzyskiej koncepcji rozwojowych, w kontekście społeczno-gospodarczych uwarunkowań rozwoju logistyki (w tym infrastruktury logistycznej) Wałbrzycha oraz gmin należących
do AW, a także wskazanie rekomendowanych działań prorozwojowych w wybranych obszarach”. W wyniku 2-letnich prac powstała monografia naukowa
(Detyna i Mroczek-Czetwertyńska 2019, s. 5-381).

AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA
Aglomeracja Wałbrzyska powstała 4 kwietnia 2012 r., na mocy podpisanej „Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej”, w której zapisano m.in. „Reprezentując mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej zamieszkujących obszary miejskie i wiejskie gmin (…) oraz mając na uwadze doświadczenia
dotychczasowej współpracy i tezy zawarte w „Założeniach Programu Rozwoju
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Aglomeracji Wałbrzyskiej do roku 2020” wyrażamy wolę kontynuacji wspólnych działań zmierzających do realizacji Deklaracji Wałbrzyskiej” (Deklaracja
Aglomeracji Wałbrzyskiej). Deklaracja ta została przyjęta przez przedstawicieli
14 gmin, wśród których znalazły się: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Kamienna Góra, Mieroszów, Nowa Ruda (gmina miejska),
Nowa Ruda (gmina wiejska), Radków, SzczawnoZdrój, Stare Bogaczowice,
Świebodzice, Walim oraz Wałbrzych. W dokumencie podkreślono m.in.,
że przystępujące do AW gminy podejmują wyzwania zawarte w Strategii Europa 2020. W Deklaracji zapisano, że stanowi ona świadectwo partnerstwa,
zdolności współpracy oraz określa normy integracji terytorialnej. Przyjęto
również, że liderem prac związanych z Aglomeracją jest Prezydent Wałbrzycha. Przystępując do AW gminy zobowiązały się do:
1. Zintensyfikowania wspólnych działań dla zapewnienia warunków
trwałego rozwoju na całym obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej.
2. Przyjęcia wspólnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej,
w której wskazane zostaną cele z podkreśleniem następujących wyzwań:
 Aglomeracja Wałbrzyska dostępna dla wszystkich,
 Aglomeracja Wałbrzyska lepszym miejscem pracy,
 Aglomeracja Wałbrzyska lepszym miejscem do życia.
3. Stosowania zasady partnerstwa, wzajemnego poszanowania dążąc do
zrównoważonego rozwoju całej Aglomeracji.
4. Opracowania Specjalnego Programu Operacyjnego Aglomeracji
Wałbrzyskiej na lata 2014-2020, który będzie uwzględniał cele strategiczne
AW oraz kierunki Polityki Spójności UE w okresie 2014-2020 – będzie stanowił plan działania, uwzględniający problematykę integracji terytorialnej
Aglomeracji.
5. Współpracy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w celu określenia finansowych narzędzi wsparcia przy realizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej.
6. Współdziałania, w celu uczynienia z Aglomeracji beneficjenta nowego europejskiego sposobu wspomagania szczególnych obszarów funkcjonalnych – jakim jest AW (ang. Integrated Territorial Investment) (Detyna
i Mroczek-Czetwertyńska 2019, s. 67-68).
Pół roku od powołania Aglomeracji (31 października 2012 r.) przyjęto do niej kolejne dwie gminy: Lubawkę i Kamienną Górę (gminę wiejską),
a w 2013 roku dołączyły: Świdnica (gmina miejska), Świdnica (gmina wiejska), Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz oraz Marcinowice.
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W 2014 roku wystąpiła z niej gmina Radków. Obecnie AW zrzesza 22 gminy
o łącznym obszarze 1748 km2 (tj. 9,46% obszaru województwa dolnośląskiego) (http://aglomeracja-walbrzyska.pl/aglomeracja-walbrzyska). Przy tym ok.
18,3% powierzchni Aglomeracji stanowią obszary miejskie (dla całego Dolnego Śląska wskaźnik ten wynosi ok. 11%). Formułując Strategię Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 przyjęto, że główne obszary jej rozwoju (cele strategiczne) będą wynikały z zdefiniowanych sześciu priorytetów:
1. dynamiczna gospodarka i innowacyjna przedsiębiorczość,
2. aktywna społeczność i atrakcyjne środowisko zamieszkania,
3. przyjazna przestrzeń turystyczna,
4. sprawna i efektywna infrastruktura,
5. nowy wizerunek miejsca,
6. trwałe partnerstwo (Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na
lata 2013-2020).
Przyjęto wiele ważnych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości
i inwestycji na obszarze AW priorytetów, celów i kierunków działania na najbliższe lata. Wśród kierunków znalazły się m.in.:
 współpraca sektora biznesu z sektorem nauki,
 inkubacja firm innowacyjnych,
 dążenie do zakorzeniania działalności firm zewnętrznych,
 tworzenie atrakcyjnych warunków inwestowania,
 pobudzanie aktywności lokalnych,
 poprawa parametrów technicznych dróg,
 zapewnienie szybkiego, bezpośredniego połączenia gmin AW z jej
otoczeniem,
 uzyskanie spójności terytorialnej w zakresie komunikacji publicznej,
 zwiększenie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych
(Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020).

POTENCJAŁ GOSPODARCZY AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
Odnosząc się do atrakcyjności lokalizacji nowych działalności gospodarczych można uznać, że potencjał gospodarczy, w tym oferta inwestycyjna
gmin AW cechują się przeciętnymi walorami. Poza korzyściami związanymi ze zwolnieniami z podatku dochodowego w ramach SSE i zwolnieniami
z podatku od nieruchomości gminy AW właściwie nie oferują dodatkowych
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zachęt dla inwestorów. W Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej wskazano, że pewne wyróżniki o charakterze endogenicznym mogą odnosić się do
gmin tj.:
 Świebodzice – posiadających lepszą dostępność do autostrady A4,
w porównaniu z pozostałymi gminami AW,
 Kamienna Góra (gmina miejska) – oceniana jako gmina posiadająca
dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości,
 SzczawnoZdrój, Jedlina-Zdrój, Mieroszów - Sokołowsko – wyróżniające się walorami klimatycznymi, korzystnymi dla prowadzenia działalności
uzdrowiskowej,
 Czarny Bór, Kamienna Góra (gmina wiejska), Lubawka, Mieroszów,
Nowa Ruda (gmina wiejska) – posiadające zasoby naturalne: złoża amfibolitu,
melafiru, piaskowca, diabazu, dolomitu oraz granitu (Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020, s. 25).
Wybrane elementy analizy SWOT - silnych i słabych stron oraz szans
i zagrożeń, dotyczących obszaru gospodarczego AW (zdiagnozowanych na
potrzeby Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej) przedstawiono tabeli 1.
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Tabela 1. Wybrane elementy analizy SWOT dla obszaru gospodarczego Aglomeracji Wałbrzyskiej
Silne strony
−

Zróżnicowany profil gospodarczy
skupiony
w głównych miastach Aglomeracji
- Wałbrzych, Kamienna Góra,
Nowa Ruda (gmina miejska),
Świebodzice

−

Skupienia firm branży motoryzacyjnych, przemysłu budowlanego
oraz przemysłu drzewnego

−

Liczne podmioty sektora otoczenia
biznesu,

−

Specjalizacja branżowa - dotycząca
usług uzdrowiskowych

−

Funkcjonowanie Rady Gospodarczej Aglomeracji Wałbrzyskiej,
ukierunkowanej na inicjatywy
integrujące środowiska samorządowe i gospodarcze

−

Znaczące inwestycje publiczne
związane
z podniesieniem atrakcyjności
turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej

Słabe strony
−

Niekorzystna dysproporcja liczby podmiotów gospodarczych w
relacji do skali demograficznej
Aglomeracji Wałbrzyskiej;

−

Niewielka liczba podmiotów
branż innowacyjnych

−

Dominacja branż gospodarki,
upatrujących przewagi konkurencyjnej w czynnikach kosztowych

−

Słaba kondycja ekonomiczna
przedsiębiorstw wyrażająca się
niskimi wpływami do budżetów
gmin z tytułu podatku CIT

−

Brak potencjału naukowo-badawczego zdolnego do komercjalizacji wyników badań;

−

Niski poziom sieciowania współpracy firm zlokalizowanych w
Aglomeracji Wałbrzyskiej;

−

Brak skutecznych działań na
rzecz inkubacji innowacyjnych
firm

−

Spadek potencjału przedsiębiorczości mieszkańców Aglomeracji

−

Przeciętne walory oferty inwestycyjnej gmin AW i mało skuteczny sposób ich promocji

−

Liczne tereny i obiekty poprzemysłowe będące w dyspozycji
różnych właścicieli

−

Niski poziom pakietyzacji istniejącej oferty kulturalnoturystycznej gmin AW
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Szanse
−

Zagrożenia

Wysoka dynamika tworzenia nowych miejsc pracy w woj. dolnośląskim i jego atrakcyjny inwestycyjnie wizerunek

−

Dostępność funduszy unijnych wspierających

−

przedsiębiorczość, tworzenie miejsc
pracy, innowacyjność przedsiębiorstw, współpracę sektora naukowo-badawczego z biznesem

−

Dobry wizerunek gospodarczy
Polski w Unii Europejskiej

−

Wytyczenie przebiegu Szlaków
Kulturowych Dolnego Śląska na
terenie AW

−

Wzrost znaczenia polityki miejskiej
w Polsce

−

Ograniczenia czasowe funkcjonowania SSE

−

Wyższy poziom rozwoju branży
turystycznej w Karkonoszach i
zachodniej części Kotliny Kłodzkiej (lepsza baza hotelowo-gastronomiczna i lepiej rozwinięte
usługi około-turystyczne

−

Wyższa ocena innowacyjności
przedsiębiorstw w podregionie
jeleniogórskim (wg raportu IBnGR)

−

Większa atrakcyjność inwestycyjna gmin wchodzących w
skład Wrocławskiego Obszaru
Metropolitalnego oraz innych
aglomeracji w Polsce - skutkująca małym zainteresowaniem
inwestorów obszarem AW

−

Krótki czas pobytu turystów
odwiedzających gminy AW oraz
niewielka ich liczba

−

Niewielka liczba hoteli sieciowych zainteresowanych lokalizacją na obszarze AW

−

Zaawansowana pakietyzacja produktów kulturalnoturystycznych
w konkurencyjnych ośrodkach
turystycznych, np. Kopalnia
Złota w Złotym Stoku

−

Niezadawalająca wielkość nowych inwestycji na obszarach
WSSE i SSEMP znajdujących
się w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz niewielka liczba
projektów gospodarczych wzbogacających profil branżowy jej
obszaru
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej
na lata 2013-2020, s. 37-38).
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Podsumowując przeprowadzone w latach 2017-2018 badania należy
odnieść się do zrealizowanych i podejmowanych nowych inwestycji na rzecz
rozwoju gospodarczego i społecznego AW. Respondenci najlepiej ocenili
gminę Wałbrzych, która jest liderem Aglomeracji Wałbrzyskiej i jednocześnie
największym miastem regionu. To tu bowiem realizowanych jest najwięcej
innowacyjnych rozwiązań w zakresie infrastruktury transportowej i to w tym
miejscu skupia się największy ruch transportowy i pasażerski. Odnosząc się
przykładowo do stanu dróg w gminach, wszystkie badane grupy interesariuszy (mieszkańcy, przedsiębiorcy, pracownicy JST) zgodnie uznają, że jest on
na poziomie dostatecznym lub dobrym. Dlatego, zdaniem Autorek jest to
jedno z największych wyzwań stojących przed JST Aglomeracji Wałbrzyskiej
na najbliższe lata (Detyna i Mroczek-Czetwertyńska, 2019, s. 274-279). Najlepiej stan dróg oceniany jest w Wałbrzychu (przez wszystkie ankietowane
grupy respondentów). Jeśli chodzi o samorządowców i przedsiębiorców, to
ich odpowiedzi są bardziej krytyczne niż mieszkańców - stan dróg oceniany
jest zdecydowanie słabiej, szczególnie jeżeli chodzi o gminy i całą Aglomerację
Wałbrzyską. Wyniki badań w tym zakresie (z podziałem na Wałbrzych, cały
obszar AW oraz poszczególne gminy) przedstawiono na rysunku 3.
Rysunek 3 Stan sieci dróg na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej – opinie mieszkańców, przedsiębiorców oraz pracowników samorządów
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Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowanie większym optymizmem wykazują się respondenci w przypadku działań inwestycyjnych, dotyczących rozwoju sieci dróg. Mieszkańcy,
pracownicy samorządów jak i przedsiębiorcy są zgodni i oceniają zmiany zachodzące w Wałbrzychu dobrze i bardzo dobrze – powyżej 75% (rysunek 4).
Nieco gorzej oceniane zostały inwestycje realizowane w gminach AW.
Rysunek 4 Rozwój sieci dróg na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej - opinie mieszkańców, przedsiębiorców oraz pracowników samorządu
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Źródło: opracowanie własne.

POTENCJAŁ GOSPODARCZY AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
W OPINIACH PRZEDSIĘBIORCÓW
Ocena potencjału gospodarczego przez różne grupy interesariuszy była
częścią wszystkich, przygotowanych przez autorki formularzy ankietowych.
Wśród respondentów, którzy wyrazili swoje opinie na ten temat byli zarówno
mieszkańcy, przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele JST, należących do AW. Ich
oceny różniły się nieco od siebie, co wydaje się być naturalnym, uwzględniając potrzeby tych grup i konieczność przezwyciężania na co dzień innych
problemów.
Potencjał gospodarczy gmin w opiniach ankietowanych mieszkańców
w 75% jest dobrze i bardzo dobrze oceniany. Jednak stopień jego wykorzystania budzi wśród respondentów zdecydowanie większe wątpliwości. Według
29% badanych jest on zły i bardzo zły, a 24% nie ma zdania na ten temat.
Tylko 2% respondentów ocenia go jako bardzo dobry. Przy tym niemal połowa ankietowanych (46%) ocenia stopień wykorzystania potencjału gospodarczego jako dobry, co przedstawiono na rysunku 5.
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Rysunek 5 Ocena potencjału gospodarczego Aglomeracji Wałbrzyskiej i jego wykorzystania - opinie mieszkańców

Źródło: opracowanie własne.

Wyższe oceny za potencjał gospodarczy AW przyznali przedsiębiorcy,
wśród których nie było osób oceniających potencjał jako bardzo zły i zły.
Ponad połowa ankietowanych przedsiębiorców (52%) uznała, że zasługuje
on na ocenę bardzo dobrą, 27% przyznała ocenę dobrą, a 21% dostateczna.
(rysunek 6).
Rysunek 6. Ocena potencjału gospodarczego Aglomeracji Wałbrzyskiej- opinie przedsiębiorców

Źródło: opracowanie własne.

Oceniając poziom wykorzystania potencjału gospodarczego przedsiębiorcy nie byli już tak optymistyczni. Co drugi ankietowany uznał, że poziom ten jest zły, według 25% dostateczny, a według kolejnych 25% dobry
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(rysunek 7). Nie było w tym przypadku przedsiębiorców, którzy ocenili by
ten aspekt bardzo dobrze. Widać zatem, że osoby najbardziej przedsiębiorcze
dosyć krytycznie oceniają stopień wykorzystania potencjału gmin AW. Jest to
zatem kolejny obszar (poza rozwojem sieci komunikacyjnej), który zdaniem
Autorek powinien skupiać szczególną uwagę decydentów, mających wpływa
na politykę lokalną i regionalną (Detyna i Mroczek-Czetwertyńska, 2019,
s. 184-188).
Rysunek 7. Ocena wykorzystania potencjału gospodarczego Aglomeracji Wałbrzyskiej - opinie przedsiębiorców

Źródło: opracowanie własne.

Ciekawe z punktu widzenia przyszłości i rozwoju gospodarczego AW są
przewidywania respondentów, dotyczące obszarów, które w najbliższym czasie będą się najmocniej rozwijały. Według przedsiębiorców będą to przede
wszystkim nowe technologie informacyjne (58%), produkcja (55%), transport (45%), logistyka (40%) oraz turystyka (35%) (rysunek 8).
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Rysunek 8. Obszary gospodarki mające w przyszłości największe perspektywy rozwoju w Aglomeracji Wałbrzyskiej - opinie przedsiębiorców

Źródło: opracowanie własne.

Podobnego zdania byli mieszkańcy, którzy wskazali: logistykę (60%),
produkcję (57%), turystykę (56%), a także transport (29%). Według samorządowców natomiast obszarami przyszłości będą w AW: turystyka (33%),
logistyka (20%), transport (20%) i produkcja (17%).

POLITYKA GMIN
W ZAKRESIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I NOWYCH INWESTYCJI
Oceniając działania JST w zakresie stwarzania korzystnych warunków
dla inwestorów, uczestniczący w badaniach mieszkańcy przyznali samorządom średnią ocenę 2,8 (w skali ocen 1-5). Rozkład odpowiedzi respondentów
przedstawiono na rysunku 9. Przy tym ocena 1 – to ocena bardzo zła, 5 –
bardzo dobra.
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Rysunek 9. Ocena działań JST w zakresie tworzenia korzystnych warunków
dla inwestorów – opinie mieszkańców

Źródło: opracowanie własne.

Ankietowani mieszkańcy wśród najczęściej zgłaszanych uwag i rekomendacji, dotyczących potencjału gospodarczego gmin, w tym wsparcia inwestorów przez JST wskazywali, że:
 inwestycji w gminach jest zbyt mało i konieczne są zachęty dla
inwestorów,
 należy powołać jednostki wspierające aktualnych i potencjalnych
inwestorów,
 należy obniżyć obciążenia podatkowe dla inwestorów,
 szczególnie wspierać mniejszych inwestorów,
 tworzyć na stronach internetowych gmin katalogi z firmami wg.
branż,
 wspierać nowych przedsiębiorców np. poprzez reklamę,
 dużym potencjałem AW są młodzi ludzie, których warto zachęcać do
pozostania na tym obszarze np. poprzez proponowanie konkretnych programów, ofert, zachęt,
 należy wzmocnić w gminach działania promujące, nie ograniczając
się przy tym tylko do najbliższej okolicy,
 potencjałem gmin AW są piękne tereny, bogate w zabytkową architekturę, ciekawą historię (np. tajemnicze podziemia budowane podczas
II Wojny Światowej), góry i lasy (często potencjał ten nie jest wykorzystany),
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 Aglomeracja ma bardzo duży potencjał turystyczno-kulturalny, który
wymaga jednak zdynamizowanych działań na rzecz rozwoju infrastruktury
oraz właściwej reklamy,
 wysoki potencjał turystyczny gmin AW potrzebuje jeszcze wielu inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną, co korzystnie wpłynie na rozwój
Wałbrzycha i całego regionu,
 należy stawiać w AW na inwestycje w energię odnawialną, ponieważ
korzystnie to wpłynie na potencjał gospodarczy obszaru (w tym na jakość
powietrza) (Detyna i Mroczek-Czetwertyńska, 2019, s. 189).
Warunki jakie stwarzają gminy AW dla rozwoju przedsiębiorczości zostały ocenione także przez samych przedsiębiorców, którzy zgodnie postulują
o większe wsparcie ze strony samorządów terytorialnych. Według zdecydowanej większości uczestniczących w badaniu przedsiębiorców, działania JST
w zakresie stwarzania warunków dla inwestorów są obecnie niewystarczające,
według 66% są złe i bardzo złe. Pozytywne opinie na temat działaniach gmin
w zakresie wspierania przedsiębiorczości i inwestorów wskazało łącznie 41%
respondentów: według 25% działania samorządów zasługują na ocenę dostateczną, a według 16% na dobrą i bardzo dobrą (rysunek 10).
Rysunek 10. Ocena działań JST w zakresie stwarzania korzystnych warunków dla
inwestowania w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej - opinie przedsiębiorców

Źródło: opracowanie własne.

Wśród postulowanego wsparcia dla działań przedsiębiorczych na obszarach gmin AW respondenci wymieniają m.in.:
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 tworzenie warunków sprzyjających wolnemu dostępowi do rynku
i konkurencji (równe traktowanie podmiotów gospodarczych działających na
danym obszarze),
 specjalne programy gospodarcze dla nowych inwestorów, w tym zachęty ekonomiczne,
 mniejsze obciążenia podatkowe dla przedsiębiorców, szczególnie dla
rozpoczynających działalność gospodarczą,
 oferowanie przedsiębiorcom konkretnych instrumentów finansowych, wspierających w realizacji nowych inwestycji,
 prowadzenie działań prorozwojowych w gminach, poprawiających
m.in. infrastrukturę logistyczną,
 oferowanie uzbrojonych terenów pod inwestycje,
 działalność edukacyjną, dedykowaną osobom zainteresowanym uruchomieniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej (np. oferowanie szkoleń, kursów),
 efektywne działania agencji rozwoju regionalnego, centrów wspierania biznesu, czy inkubatorów przedsiębiorczości,
 działalność promującą gminy – ich potencjał społeczno-gospodarczy,
 działalność informacyjną JST, które powinny komunikować się
z przedsiębiorcami, m.in. w zakresie planów strategicznych gmin i realizacji
inwestycji prorozwojowych,
 podporządkowanie bieżącej polityki gmin długoterminowym planom, np. strategiom rozwoju gospodarczego,
 maksymalny stopień wykorzystania posiadanych przez gminy instrumentów finansowych,
 wydatki inwestycyjne gminy na sferę socjalną, w tym oświatę, warunki bytowe mieszkańców, jakość ich życia (Detyna i Mroczek-Czetwertyńska,
2019, s. 189-191).
Zdaniem natomiast, uczestniczących w badaniach samorządowców warunki jakie stwarzają gminy dla rozwoju przedsiębiorczości i nowych inwestycji zasługują na uznanie (średnia ocena to 3,66). W tym przypadku zdecydowanie dominowały oceny dobre i dostateczne (łącznie 92%) – rysunek
11). Zdania zatem, ankietowanych przedsiębiorców i samorządowców w tym
aspekcie znacznie się od siebie różnią, co nie jest tak naprawdę zaskakujące.
Inne są bowiem potrzeby i oczekiwania osób prowadzących konkretną działalność gospodarczą, a inne osób odpowiadających za rozwój całej gminy. Pewne cele nie zawsze są zgodne. Niemniej jednak w świetle przeprowadzonych
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przez autorki badań, rekomenduje się, aby JST zrewidowały swoje aktywności
i rozwiązania dedykowane przedsiębiorcom (obecnym i potencjalnym).
Rysunek 11. Ocena warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w gminach – opinie
samorządowców

Źródło: opracowanie własne.

Integralną częścią polityki gmin w zakresie wspierania przedsiębiorczości
i nowych inwestycji powinna być również promocja gmin, czyli informowanie odbiorców o oferowanych przez nie produktach (turystycznych, inwestycyjnych i in.). Celem takich działań jest przede wszystkim budzenie potrzeby poznania oferty danej gminy oraz przekonanie potencjalnego inwestora
(a także mieszkańca, turysty) o szczególnych jej walorach. Jednak, o ile przedmiotem działań promocyjnych w kontekście turystyki jest przede wszystkim
wizerunek gminy i jej walory, to w przypadku przyciągania inwestorów działania te nie są wystarczające (chociaż istotne z punktu widzenia samego zainteresowania daną gminą, np. jej lokalizacją, historią, lokalnymi atrakcjami). Gminy świadome konieczności podejmowania działań promocyjnych (w różnych
obszarach) powinny podejmować walkę o klienta z wykorzystaniem różnych
narzędzi – adekwatnych do odbiorcy i celu promocji. Odpowiednio zaplanowana promocja jest bowiem pierwszym i najczęściej decydującym kryterium
o zainteresowaniu się daną gmina (Altkorn 2006, s. 145; Detyna, Mroczek-Czetwertyńska 2017a, s. 114-127; Detyna 2018, s. 101-118).
Podsumowując badania w tym obszarze można stwierdzić, że skupione
w ramach AW JST realizują działania promocyjne dwutorowo. Z jednej strony działają samodzielnie i są planowane w ramach budżetów gmin,
a z drugiej strony są beneficjentami działań promocyjnych realizowanych przez
całą Aglomerację, w tym także Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną
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„INVEST PARK”, która aktywnie współpracuje i wspiera gminy w tym zakresie. Wśród priorytetowych działań w zakresie promowania gmin warto
wskazać:
 rozwijanie oraz wzmacnianie usług świadczonych przez instytucje publiczne, w tym JST,
 dbanie o dobry wizerunek gminy oraz regionu,
 podnoszenie atrakcyjności gminy (dla różnych grup interesariuszy),
 poprawę stanu środowiska,
 poprawę jakości życia mieszkańców,
 wzmacnianie potencjału ekonomicznego poprzez aktywizację społeczności lokalnej, działania edukacyjne, tworzenie skutecznego systemu
wspierania przedsiębiorczości oraz innowacyjności na danym obszarze itp.,
 ochronę i ożywianie wartości, które odgrywają decydującą rolę
w tożsamości kulturowej (Obrębalski 1998, s. 28; Szromnik 2002, s. 41;).
Tak sformułowane priorytety (zadania), mają zdaniem Autorek swoje
odzwierciedlenie w bieżących działaniach podejmowanych przez gminy AW.
Jednak wszystkie one wymagają ciągłych działań adaptacyjnych i doskonalących, jako zadanie stałe, stojące przed zarządzającymi JST (w świetle zrównoważonego rozwoju gmin i całej Aglomeracji Wałbrzyskiej).

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Postawy przedsiębiorcze, wyrażające się m.in. w prowadzeniu działalności gospodarczej, działaniach inwestycyjnych, a także wdrażaniu innowacji
silnie wpływają na procesy rozwojowe gmin i całych regionów. Jednocześnie
kierunki rozwoju obszarów (w tym rozwoju infrastruktury) powinny wynikać
z potrzeb społeczeństwa, w tym przedsiębiorców. I tak, rosnące i stale zmieniające się potrzeby interesariuszy powinny determinować podejmowane przez
JST decyzje prorozwojowe. Przy tym gminy poprzez swoje inicjatywy i politykę powinny dbać nie tylko o rozwój gospodarczy obszaru na którym działają
(np. poprzez rozwój sieci dróg, inwestycje proekologiczne) i promować go, ale
także wzmacniać postawy przedsiębiorcze wśród swoich mieszkańców, wspierać działających inwestorów i wpływać zachęcająco na potencjalnych.
Opinie różnych grup interesariuszy na temat potencjału gospodarczego
AW, można wskazać, że relatywnie wysoko oceniają oni sam potencjał, a już
bardziej krytycznie odnoszą się do stopnia jego wykorzystania. Zdecydowana
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większość ankietowanych mieszkańców (75%) ocenia potencjał gmin jako
dobry i bardzo dobry. Podobny wynik uzyskano w grupie badanych przedsiębiorców. Przy tym na zły i bardzo zły stopień wykorzystania potencjału
gospodarczego wskazało 29% mieszkańców i 50% przedsiębiorców. Dlatego
JST powinny wzmocnić swoje działania w tym zakresie. Polityka gmin w zakresie wspierania przedsiębiorczości i nowych inwestycji była rożnie oceniana.
Zdecydowana większość uczestniczących w badaniach przedsiębiorców oceniła te warunki jako niezadowalające. Przedsiębiorcy zdecydowanie postulują
o większe wsparcie ze strony samorządów terytorialnych dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Podsumowując, stopień wykorzystania potencjału gospodarczego gmin
oraz warunki stwarzane przez JST dla rozwoju przedsiębiorczości mają decydujące znaczenie w rozwoju ekonomicznym całej AW. Czynniki te warunkują nie tylko przemiany gospodarcze dotyczące np. wzrostu produkcji,
zatrudnienia, inwestycji, rozmiarów dochodów, spożycia i innych wielkości
ekonomicznych, charakteryzujących gospodarkę od strony ilościowej, ale także towarzyszące im zmiany o charakterze jakościowym. Mogą one wpłynąć
nie tylko na podwyższenie standardu życia mieszkańców i poprawę ich sytuacji socjalnej, ale także na wzrost dostępności, bezpieczeństwa publicznego,
a także warunków środowiskowych - a to doskonale wpisuje się w koncepcję
zrównoważonego rozwoju.
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Abstract:

The paper describes the risk and supply chain risk management
(SCRM). It has been shown that supply chains may not fulfill their
functions through disasters, which are divided into big disasters and
small disasters. The proprietary model was built to allow to calculate
the number of days and their sequence in which such disasters may
occur. Additionally, the number of such days in selected time periods
is presented graphically. Literature analysis and the MATLAB software
environment were used in the research. In addition, three types of supply chains have been defined and the essence of recovery strategies
explained.

INTRODUCTION
Due to the prevailing pandemic, the conditions for doing business have
changed significantly, and the impending economic crisis may expose many
companies, those operating not only in Poland, to bankruptcy. The problem,
possibly also on a large scale, can be considered less important, if the company is not closely related to a group of other companies, that may expose them
to the risk through their activities. The more important problem, is the risk
of bankruptcy of a group of companies, that are cooperators of such an entity
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and whose existence depends on its financial condition. When these cooperators also belong to other groups of entities, that also cooperate with each other,
then we talk about a supply chain, that for the purposes of work, will be called
a classic one. In case of Poland and the entire European Union, the forecasts
do not seem to be optimistic. Well, the European Commission, while giving
its forecasts, mentioned that all European Union countries will enter a period
of recession. However, in 2020, Poland's GDP will decrease by as much as
4.3%, and the unemployment rate will increase from 3.3% to 7.5% %, that
means by over 100%. Moreover, GDP in the entire European Union in 2020,
is expected to fall by 7.4%, and the world’s GDP is prognosed to decrease
by 3.5% (European Economic Forecast 2020). Such conditions for conducting business activity by Polish companies, which are links in the supply chain,
are not favorable, they may also cause a loss of financial liquidity, and in the
most extreme cases - bankruptcy.
Although publications, devoted to the classic supply chain, mention various types of catastrophes and epidemics, emphasizing simultaneously the
impact on its functioning (Chen, Liu and Yang 2015, pp. 198–214), however, they do not analyze the number of days in which they may occur. These
publications present various supportive strategies in the event of a disaster,
which are designed to support the cells, in order to return to a state, that will
allow the proper functioning of the entire classic supply chain, using various
computer simulations (Chen, Liu and Yang 2015, pp. 198-214; Martınez
et al. 2017, pp. 21-30). However, it ignores the fact that due to the impossibility of predicting disasters, it is difficult to analyze the days of their occurrence. If a catastrophe affected a group of companies or even individual sectors
of the economy, which we are currently dealing with, due to the outbreak
of the so-called coronavirus pandemic, then the discussed problem could be
considered a very significant one and would require searching for innovative
methods supporting the risk management, also from the perspective of managing companies in Poland, which would also feel the coming crisis. With all
this in mind and in order to fill the cognitive gap, which is visible on the basis
of the conducted literature research, an attempt was made in the work to describe the general characteristics of modern strategies allowing for overcoming
catastrophes of classic supply chains in order to systematize the knowledge.
Moreover, a proprietary model has been proposed, which, also within such
strategies, can be used in various types of chains in the event of disasters. Such
an approach, despite strenuous attempts, has not been found in the literature
on the subject. This model can be considered a useful tool, used in the area
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of risk management in the supply chain, not only of Polish, but also of foreign
companies. The work uses a critical analysis of the literature as well as scientific reflection and the MATLAB program environment.

SUPPLY CHAIN AND ITS VARIANTS GENERAL CHARACTERISTICS
When characterizing supply chains, it must first be mentioned that
it is difficult to separate the classic supply chain from the project supply chain,
and even specifically from the construction supply chain. Another obstacle
is the fact that the literature focuses mainly on the subject of the supply chain,
which is called classical at work. On the other hand, since the 1990s, researchers (O'Brien et al. 2002, pp. 129-147) have focused their efforts on the
analysis of the construction supply chain, which is the supply chain built for
the implementation of a construction project. In addition to the above, in
the 21st century, it was understood that the supply chain can be built not
only for construction projects, but also for any other companies, and this is
what was called the project supply chain (Parrod et al. 2007, p. 139). In other
words, when analyzing the literature, it is difficult to precisely divide the classic supply chain from the construction supply chain and from the project supply chain, as these boundaries are not exposed in literature at all. Therefore,
it is easy to notice that there are obstacles to the exact description of the presented strings, because the literature is not precise and we are dealing with the
phenomenon of blurring of concepts. Despite the above-mentioned obstacles,
an attempt was made to present the most accurate definitions of these chains,
which is presented in Table 1.
Table 1. Definitions of different types of supply chain.
Type
of supply chain
Classic supply
chain

Definition
“« A supply chain consists of all parties involved, directly or indirectly, in fulfilling a customer request. Within each organization,
such as a manufacturer, the supply chain includes all functions
involved in receiving and filling a customer request. These functions include, but are not limited to, new product development,
marketing, operations, distribution, finance, and customer service »” (Chopra and Meindl 2007, p. 3).
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Construction
supply
chain

Construction supply chain “« consists of all the construction
business processes, from the demands by the client, conceptual, design and construction to maintenance, replacement
and eventual decommission of building, and organizations,
which are involved in the construction process, such as client/
owner, designer, general contractor (GC), subcontractor, supplier, consultant, etc. CSC is not a chain of construction businesses
with business-to-business relationships but a network of multiple organizations and relationships, which includes the flow
of information, the flow of materials, services or products, and
the flow funds between client, designer, contractor and supplier »”
(Xue et al. 2007, p. 151).

Project
supply
chain

Project supply chain is “« the global network used to deliver
a project from raw materials to the final project customer through
an engineered flow of information and physical distribution.
A project supply chain thus involves the principal contractor
who is in charge of the management of the project, the clients
and their own clients, the suppliers and their own suppliers and
subcontractors, the subcontractor and their own subcontractors
»” (Parrod et al., 2007, p. 139).

Source: own study based on literature research

The analysis of the literature leads to the view that the concept of project
supply chain goes beyond the boundaries of traditionally interpreted supply
chains, in which, although there is an increase in the value of goods through
processing and movement, and cooperation between companies, the structure seems to be completely different. Well, the project supply chain is a more
complicated entity than its classic form, because it consists of a much larger
number of links, counted in hundreds, and these links can be participants in
other classical chains. Despite the fact that supply chains can be divided into
various types, they always have a common feature, which is risk, because they
cannot be risk-free (Tummola and Schoenherr 2011, p. 474), which forces
the need to manage them, especially in times of economic crises.
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THE ESSENCE OF RISK MANAGEMENT
IN THE SUPPLY CHAIN
AND A SELECTED MODERN STRATEGY
Risk is an ambiguous concept, and therefore also a difficult one to define,
but it is always associated with supply chains. Moreover, it is examined not
only from a financial perspective, but also from a mathematical, psychological
and sociological perspective. Regardless of how the concept of risk is defined,
and at the same time considering uncertainty as immeasurable, it is usually
used (Dziawgo 1998, p. 13). when the outcome in the future is unknown,
and specific situations can be identified in the future, and the probability
of various future events is known.
A precise definition of risk is not the aim of the work, however, researchers always analyze two areas that may have tangential points: uncertainty and
risk. There is a very well-known approach under which uncertainty "«may
have a measurable or immeasurable form, while measurable uncertainty
is a risk, and non-measurable uncertainty is the uncertainty sensu strict »"
(Urbanowska-Sojkin 2013, p. 19). So it is easy to see that the risk is considered
to be measurable, so it can be measured with probability. However, based on
literature studies, it was found that there are no detailed risk definitions in the
area of supply

chain risk management (Heckmann, Comes and Nickel 2015,
p.120). In the case of risk management, many different definitions can be
found in the literature, and their review is also not for publication purposes.
Literature studies lead to the view that risk management in the broad sense
must be associated with the achievement of specific goals, otherwise there will
be no management. For work purposes, it can be assumed that "« the function of risk management is to control the effects of uncertain and generally
adverse external developments (or events) on firms' activities and projects
»" (Moles 2016, p. 1/1). In the case of the supply chain, the objective of risk
management is also the same, however, the area of activity of companies being
the focal point is different than for example for investment firms.
The subject of supply chain risk management (SCRM) has been more
and more frequently the subject of research for many years, while scientists
often rely on the works of Juttner et al. (2003), Tang (2006), Khan and
Burnes (2007), Manuj and Mentzer (2008). It can often be found that supply chain risk is defined as the expected result of an event that is uncertain
and leads to risk (Manuj and Mentzer 2008, p. 196). Despite the popularity
of the presented topic, one can encounter the problem of a clear definition
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of supply chain risk management, but it can be assumed that it includes the
implementation of a strategy for managing both everyday and exceptional
risks throughout the supply chain based on risk assessment, in order to reduce
vulnerability and ensure continuity. Thanks to this approach, SCRM constitutes an innovative approach to the risk management method, as it integrates
the partners' risk at various stages of the supply chain (Wieland and Wallenburg 2012, pp. 890-891).
Bearing in mind the above, it is worth trying to find a strategy that
will correspond to the idea of the presented definition of supply chain risk
management. Literature studies suggest that such a strategy may be more and
more frequently studied by scientists of recovery strategies, used to counteract unpredictable disasters that cause disruptions. They are caused by natural disasters and various other catastrophes, that result from human activities (Chen et al. 2015, pp. 198–214). The coronavirus pandemic is also one
of such disasters. This strategy examines the dynamics of the supply chain in
the event of large and small disasters, using cellular automata (CA) to build
a behavioral supply chain model. This model is designed to simulate interactions between neighboring entities (links) to determine the impact on the
entire supply chain (Chen et al. 2015, pp. 198–214). In addition, researchers
are introducing improvements to the above-presented model by using a new
measure, that allows for more accurate simulation, by combining the cost
of recovery with the production of a company (Martınez et al. 2017, pp. 2130). Despite the growing popularity of the matter in question, there is a lack
of analyzes related to the possible occurrence of the already mentioned small
and large disasters.
Therefore, an attempt was made to build such a model to fill the cognitive gap and as a proposal for use by companies in Poland. The problem is
that these catastrophes are unpredictable, therefore commonly known econometric models may not be sufficient for their analysis. Such disasters are detrimental to businesses in the chain as they disrupt the flow of goods and materials, and expose them to financial and operational risks (Chen et al. 2015,
pp. 198–214). In the literature on the subject, it is assumed that a big disaster
- with probability pf (17/365) - causes the company to get a zero state, whereas
a small disaster - with probability pg (134/365) - causes the company to reduce its state level in one unit. Additionally, one can assume that for a settled
t period, a member company with 2 units is fully operational, with 1 unit a company of the supply chain is not fully operational, but functions quite
well. Having the 0 unit, the company is scarcely operational (Martınez et al.
150

WYBRANE PROBLEMY ROZWOJU SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

SUPPLY CHAIN RISK MANAGEMENT AND THE MODERN STRATEGY ...

2017, pp. 21-30). Since disasters cannot be predicted in the future, based on
the above assumptions about probabilities, a different approach was used to
apply "A Gaussian Pseudo Random Number Generator" (PRNG) (Thomas et al. 2007, pp. 11:1-11:38) in the MATLAB development environment.
The number of trials corresponded to the number of days, i.e. 365, therefore
a random sampling trial was carried out for each day. The exemplary result
of the study was to obtain 19 big disasters and 126 small disasters, with the
probabilities pf and pg. Thanks to this approach, the number and sequence
of days on which disasters may occur was determined, because PRNG allows
the variable to be reduced to a standardized normal distribution with the
expected value equal to 0 and the standard deviation equal to 1 (Figure 1).
Figure 1. Gaussian distribution for big disasters and small disasters.

Source: own study based on MATLAB-simulations

The presented detail can be shown with appropriate probablilities pf
and pg (Picture 2) with two random variables with a Gaussian distribution
(0,05841 corresponds to pf and 0,47769 corresponds to pg).
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Figure 2. Gaussian distribution for big disasters and small disasters with two random

Source: own study based on MATLAB-simulations

The carried out simulations allowed to determine the number of big disasters in each selected 30-day period (Figure 3).
Figure 3. Number of big disasters in a selected 30-day period

Source: own study based on MATLAB-simulations
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Moreover, the simulations allow to determine the number of small disasters in any 30-day period (Figure 4).
Figure 4. Number of small disasters in a selected 30-day period

Source: own study based on MATLAB-simulations

The simulation study allowed for the conclusion, that on certain days
when small disasters occur, big disasters may also occur. Such a conclusion
can be considered desirable in the case of SCRM, as the company in the supply chain must be prepared for the fact that the occurrence of small disaster
may indicate inability to function in this chain. The presented conclusion
can also be considered valuable for managing the risk of the supply chain
of Polish companies.

CONCLUSIONS
Supply chain management is a field of knowledge, that is increasingly
becoming an area of interest

for theorists and practitioners. Regardless of
your point of view, to be able to manage risk effectively, you need knowledge without which you cannot make your supply chain stable and fulfilling
its role. Therefore, taking into account the upcoming economic slowdown,
which will also affect Polish companies, an attempt was made to build a model, aimed at determining the number and sequence of days when crises may
occur, reducing the level of efficiency of companies forming the supply chain.
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The presented approach, based on the assumptions of Gaussian distribution,
can be used not only by Polish, but also by foreign companies. Its advantage
is the ability to build chains in crisis periods, such as the present time, due to
the corona virus pandemic, which can be flexible as they adapt to the possibility of negative and unforeseeable events. Such a model can be built in the
MATLAB software environment. It also allows you to graphically present
the days when big disasters and small disasters can occur by analyzing different time periods. Such an approach has not been found in the literature on
the subject. In addition, it was shown in the work, that the literature distinguishes between three different types of supply chains, whose main features
make them separate entities. Their definitions are also presented. Additionally,
the concept of risk and supply chain risk management (SCRM), as well as the
idea of recovery strategies, were characterized.
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KATARZYNA DEMBOWSKA
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

RELACJE INWESTORSKIE
PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
W DOBIE KORONAWIRUSA

Abstrakt:

Praca przybliża istotę relacji inwestorskich zarówno w szerszym jak
i węższym ujęciu, przedstawia także ich charakterystykę oraz związaną
z tym problematykę. Celem rozdziału jest dokonanie przeglądu praktyk relacji inwestorskich w Polsce na podstawie wybranych i dostępnych badań. Dodatkowo w opracowaniu dokonano próby przedstawienia wpływu pandemii koronawirusa na relacje inwestorskie.

WPROWADZENIE
We współczesnych czasach niezwykle istotna, z punktu widzenia każdego podmiotu gospodarczego, jest prawidłowa komunikacja z otoczeniem rynkowym. Dotyczy to zwłaszcza spółek giełdowych, które w sposób szczególny
zobowiązane są wobec szerokiej grupy interesariuszy do prowadzenia właściwej polityki informacyjnej. Dynamiczny rozwój relacji inwestorskich mający miejsce w ostatnich lat jest konsekwencją zmian związanych z procesem
globalizacji i internacjonalizacji rynku kapitałowego. Procesy te, w dalszym
ciągu trwają i prowadzą do coraz większej mobilności kapitału i unifikacji
standardów raportowania co w konsekwencji daje dużo większe możliwości
m.in. w zakresie porównywania wyników spółek na różnych rynkach (Aluchna 2013). Podstawowe korzyści związane ze skutecznie prowadzonymi relacjami inwestorskim to przede wszystkim minimalizacja kosztów pozyskania
kapitału, wyższa płynność akcji, rzetelna wycena wartości spółki, wzrost poziomu zaufania czy osiągnięcie pożądanej wiarygodności przedsiębiorstwa.
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W pierwszej części pracy zaprezentowano teoretyczne podstawy relacji inwestorskich, natomiast w drugiej dokonano przeglądu najciekawszych badań dotyczących relacji inwestorskich.

RELACJE INWESTORSKIE
Pojęcie relacji inwestorskich pojawiło się w Stanach Zjednoczonych
w wyniku wprowadzenia ustawy o papierach wartościowych w 1933 roku
i ustawy o obrocie papierami wartościowymi w 1934 roku. Ustawy te miały
na celu umożliwić ochronę społeczeństwa przed nadużyciami w emisji oraz
obrocie papierów wartościowych (Seitel 2013, s. 503). W Polsce pojawienie
się relacji inwestorskich jest związane z powstaniem w 1991 roku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie, w związku z coraz większym
napływem inwestorów zagranicznych i dynamicznym rozwojem polskiego
rynku kapitałowego relacje inwestorskie stają się coraz bardziej profesjonalne co wpływa na budowanie zaufania pomiędzy spółkami a ich otoczeniem,
ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów (Bielecki i Pawłowicz 2015,
s. 350-352).
W szerokim ujęciu relacje inwestorskie stanowią element zarządzania
strategicznego, które łączy finanse, komunikacje, marketing oraz przestrzeganie prawa w zakresie papierów wartościowych. Umożliwiają najbardziej efektywną komunikacje pomiędzy przedsiębiorstwem, społecznością inwestorów
i otoczeniem, co w konsekwencji pozwala na bardziej rzetelną wycenę akcji
spółki przez rynek (NIRI 2018).
Rezultatem wprowadzenia efektywnego programu relacji inwestorskich
przez przedsiębiorstwo jest godziwa wycena rynkowa spółki, płynność akcji
oraz łatwiejszy dostępu do kapitału. Dwukierunkowa komunikacja w relacjach inwestorskich występuje z trzema głównymi grupami odbiorców tj.
inwestorami, analitykami oraz mediami (Mosiejko 2016, s. 9). Na rysunku
1 została przedstawiona struktura relacji inwestorskich.
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Rysunek 1. Struktura relacji inwestorskich

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Investor relations. A practical guide, London
Stock Exchange, London,2010,s.9,http://www.londonstockexchange.com/companiesandadvisors/mainmarket/documents/investor-relations.pdf [dostęp:16.04.2018].

Pierwszą z grup są inwestorzy instytucjonalni, którzy dzięki dużym kapitałom mogą odegrać znaczącą role w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
Należy dodać, że inwestorzy instytucjonalni charakteryzują się bardzo dobrą
znajomością branży oraz obecnie panującymi w niej trendami, tym samym
najczęściej wyróżniają się dużym profesjonalizmem oraz zaangażowaniem.
W związku z tym, iż posiadają znaczące zasoby finansowe i co więcej sami są
pod presją instytucji i osób, które przekazały im swoje oszczędności w celu
pomnożenia ich, konsekwentnie chcą otrzymywać zwrot z zainwestowanego
kapitału adekwatny do ponoszonego ryzyka.
Drugą grupę stanowią inwestorzy indywidualni, wśród których można ze
względu na sposób podejmowania przez nich decyzji wyróżnić trzy podgrupy.
Jedną z nich są inwestorzy, którzy bardzo dokładnie analizują wszelkie dane
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dotyczące spółki. Kolejna podgrupa charakteryzuje się mniejszą znajomość
rynku finansowego i dokonuje wyboru spółki na podstawie powierzchownej
analizy bądź pogłosek. Następna podgrupa, analizuje portfele inwestorów instytucjonalnych i naśladują ich. Warto zauważyć, że budując relacje z inwestorami indywidualnymi należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie wynikające
z rodzajów inwestowania oraz posiadanej przez nich wiedzy (Niedziółka 2008,
s. 46-48). Poniżej została zaprezentowana tabela 1 omawiająca charakterystykę inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
Tabela 1. Charakterystyka inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych
Wyszczególnienie
Kapitał zainwestowany
Zorientowanie na wyniki
Analiza informacji
Lojalność
Horyzont czasowy
Głębia (zakres) informacji

Inwestorzy
indywidualni

Inwestorzy
instytucjonalni

Niewielki

Duży

Niewielkie

Duże

Mało profesjonalna

Profesjonalna

Możliwa

Ograniczona

Długoterminowy

Krótkoterminowy

Niewielka

Duża

Źródło: Niedziółka D. A. 2008: Relacje inwestorskie. Wyd. PWN, Warszawa, s. 46.

Kolejną grupą są analitycy giełdowi, których głównym zadaniem jest
przetwarzanie danych obejmujących spółkę i jej otoczenie, a także dostarczanie na rynek finansowy danych w postaci prognoz, rekomendacji czy analiz.
W praktyce nie mają oni interesu w oddziaływaniu na działalność przedsiębiorstwa, ponieważ są oni podmiotem pomiędzy firmą a inwestorami, dlatego
też są oni określani jako niezależni odbiorcy relacji inwestorskich.
Ostatnią grupą są media masowe, które współcześnie zarówno w życiu
politycznym, społecznym jak i gospodarczym pełnią ogromną rolę. Sposoby
komunikacji masowej są zarówno składnikiem publiczności zewnętrznej oraz
istotnym kanałem przekazu informacji i tworzenia opinii publicznej. Media
poprzez spełnianie swoich głównych zadań, mają możliwość informowania
o wydarzeniach w firmie samodzielnie oraz za pomocą używanych przez firmę
pakietów informacyjnych (Niedziółka 2008, s. 50-52).
W wąskim podejściu relacje inwestorskie można podzielić na podejście
ekonomiczne i marketingowe. W podejściu ekonomicznym relacje inwestorskie pełnią ważną rolę zarówno w zarządzaniu jak i budowaniu wartości
przedsiębiorstwa. W krótkim horyzoncie czasu efektem prawidłowych relacji
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inwestorskich mogą być: zwiększenie informacji na temat przedsiębiorstwa
w zakresie ekonomiczno-finansowych podstaw, poprawa wizerunku firmy
w otoczeniu, możliwości rozwoju spółki oraz wzrost jej pozycji na rynku,
efektywna sprzedaż emisji akcji i promocja, oddziaływanie na zarząd i jego
akceptacja dotycząca stworzenia klimatu inwestycyjnego np. dywidendy.
W przypadku długiego horyzontu czasu, rezultatem właściwych relacji inwestorskich powinien być wzrost kursów akcji bądź ich stabilizacja. W ujęciu
ekonomicznym ważne jest, aby przedsiębiorstwo było skupione na minimalizacji kosztów własnych, wzroście wartości rynkowej akcji oraz obroną przed
wrogim przejęciem z powodu tzw. luki wartości na rynku pomiędzy wartością
postrzeganą a rzeczywistą. Negatywna ocena podstaw ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa przez inwestorów może mieć wpływ na spadek wartości akcji spółki.
W ujęciu marketingowym relacje inwestorskie są ważne ze względu na
budowę polityki informacyjnej mającej na celu zmniejszenie asymetrii informacji pomiędzy uczestnikami tych relacji. Przejrzysta i czytelna polityka
informacyjna oddziałuje na premię za ryzyko informacyjne, premię za zarządzanie oraz komunikację na rynku kapitałowym. W przypadku ujęcia marketingowego proces tworzenia odpowiednich relacji inwestorskich powinien
składać się nie tylko z prezentacji istotnych danych liczbowych, ale również
z ich interpretacji oraz publikacji ważnych faktów dotyczących życia spółki.
Celem utworzenia odpowiednich relacji inwestorskich jest wytłumaczenie
inwestorom trudnych sytuacji w zakresie kadr czy finansów, wstrzymania wypłat dywidend, symptomów kursów spadku akcji oraz właściwa prezentacja
kondycji finansowej firmy i opracowanych projektów przez zarząd dla spółki, które pozwalają w przyszłości na rozwój przedsiębiorstwa. Opiera się to
na permanentnym i konsekwentnym tworzeniu oraz podtrzymywaniu kontaktów pomiędzy uczestnikami relacji inwestorskich, objaśnianiu polityki
zarządu, a także poprawy zaufania do niej. Ponadto w ujęciu marketingowym
termin relacji inwestorskich można interpretować jako relację akcje spółki –
inwestorzy. W tych stosunkach szczególne oczekiwania mają spółki (zyskowna sprzedaż akcji na rynku pierwotnym jak i obrót nimi na rynku wtórnym)
oraz inwestorzy (wzrost kursów akcji oraz wypłata dywidend). Fundamentem tych relacji powinno być zaufanie, przejrzystość oraz spójność informacji
(Ostrowska 2007, s. 80-81).
Aktualnie, relacje inwestorskie koncentrują się nie tylko na możliwościach wzrostu wartości akcjonariuszy, ale mają również za zadanie przywrócić
zaufanie interesariuszy do współczesnego przedsiębiorstwa. Poniżej została
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zaprezentowana tabela 2 uwzględniająca cele i funkcje działania przedsiębiorstwa (Łukasik 2013, s. 16).
Tabela 2. Cele i funkcje relacji inwestorskich
Relacje inwestorskie jako element:
Strategii globalnej

Cele strategiczne, Funkcje zarządcze

Strategii marketingowej

Cele marketingowe, Funkcje marketingowe

Strategii komunikacji korporacyjnej Cele komunikacyjne, Funkcje informacyjne
Strategii prawnej

Cele prawne, Funkcje obowiązków
prawnych

Strategii finansowej

Cele finansowe, Funkcje finansowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Łukasik G. 2013: Relacje inwestorskie
spółek kapitałowych. Wyd. Difin, Warszawa, s. 16.

Zakres funkcji przeprowadzanych przez relacje inwestorskie w firmie
wynika z celów, jakie są im przypisane oraz jest powiązany z zadaniami wykonywanymi przez dział relacji inwestorskich we współpracy z innymi działami
zarządzania firmą. Celem relacji inwestorskich związanych z realizacją funkcji
zarządczej jest dostarczenie informacji zwrotnej z otoczenia, która jest podstawą przy planowaniu strategicznym oraz podejmowaniu decyzji. Natomiast
funkcja marketingowa polega na utrzymywaniu pozytywnego wizerunku oraz
promocji działalności przedsiębiorstwa w jego otoczeniu w celu wspierania
krótko- i długookresowych relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a jego interesariuszami. Z kolei funkcja komunikacyjna ma za zadanie realizować strategię
komunikacyjną pomiędzy przedsiębiorstwem a uczestnikami rynków finansowych w celu minimalizacji asymetrii informacji. Funkcja prawna jest zobligowana do spełniania wszystkich wymagań dotyczących funkcjonowania jako
spółka publiczna. Dodatkowo jest ściśle połączona z funkcją komunikacyjną.
Ostatnia, funkcja finansowa ma na celu uzyskanie jak największego kapitału pochodzącego ze źródeł zewnętrznych przy możliwie najniższym koszcie
kapitału oraz stabilizację wyceny rynkowej przedsiębiorstwa (Łukasik 2013,
s. 16-17).
Efektywne relacje inwestorskie powinny charakteryzować się takimi cechami jak otwartość, kompleksowość, ciągłość, dwukierunkowość oraz zgodność z przepisami. W praktyce do instrumentów używanych do relacji inwestorskich zalicza się (Bielecki i Pawłowicz 2015, s. 358-362):
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 przekazywanie zainteresowanym informacji bieżących, raportów,
sprawozdań finansowych, regulaminów, dokumentów korporacyjnych czy
newsletterów,
 przygotowanie i publikowanie analiz, prezentacji i innych materiałów
o bieżącej kondycji finansowej, strategii funkcjonowania, sposobach zarządzania czy nadzorze korporacyjnym (np. struktura własności, skład rady, polityka
wynagradzania najwyższej kadry menedżerskiej),
 wywiady z członkami zarządu pojawiające się w mediach,
 artykuły sponsorowane o przedsiębiorstwie,
 spotkania indywidualne czy rozmowy telefoniczne członków zarządu
z inwestorami, mediami,
 cykle spotkań z inwestorami (road-show),
 strona internetowa spółki,
 wyjazdy studyjne, wizyty analityków bądź doradców inwestycyjnych,
 umożliwienie akcjonariuszom wirtualnego uczestnictwa w konferencjach prasowych czy walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,
 decyzje przedsiębiorstwa związane m.in. z polityką dywidend, wykupem akcji z rynku czy emisją nowych akcji.
Obecnie, w relacjach inwestorskich zamiast biernego informowania
o wynikach przedsiębiorstwa, które są wymagane przez prawo, coraz większy
nacisk kładzie się na zaspokajanie potrzeb interesariuszy odpowiadając na ich
wymagania dotyczące komunikacji w zakresie nowoczesnego rynku kapitałowego. W związku z tym, cały czas można obserwować przebudowę modelu
relacji inwestorskich w zakresie ich działania. Aktualnie, można wyodrębnić
dwa główne rodzaje działań relacji inwestorskich określane jako tradycyjny
i nowoczesny oraz trzeci tzw. docelowy, który nabiera w dzisiejszych czasach
coraz większego znaczenia. (Dziawgo 2011, s. 61). Na rysunku 2 zostały zaprezentowane wzajemne powiązania pomiędzy modelami relacji inwestorskich w spółkach.
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Rysunek 2. Wzajemne powiązania pomiędzy modelami relacji inwestorskich w spółkach

Źródło: Dziawgo D. 2011: Relacje inwestorskie. Ewolucja-funkcjonowaniewyzwania, Wyd. PWN, Warszawa, s. 62.

Model tradycyjny (model bierny, model biernej komunikacji z rynkiem) jest już nieaktualny i nie odpowiada na współczesne wyzwania rynku
kapitałowego. Wyróżnia się dokładnym spełnianiem obowiązków zawartych
w wymaganiach prawnych relacji inwestorskich. Ma za zadanie wyeliminować
ryzyko prawne, czyli ograniczyć do minimum możliwość nałożenia na przedsiębiorstwo sankcji finansowych oraz pozafinansowych za nieprzestrzeganie
przepisów.
Model nowoczesny (model aktywnej komunikacji z rynkiem) oprócz
spełniania wymagań informacyjnych, koncentruje się również na zwrotnej,
aktywnej komunikacji z rynkiem. W modelu tym informacje otrzymywane
od uczestników rynku są przedstawiane i analizowane w przedsiębiorstwie.
Komunikacja pomiędzy firmą a rynkiem dotyczy sprawozdawczości i ma za
zadanie podtrzymywać zaufanie. Ponadto część informacji ujawnianych przez
spółkę ma charakter dobrowolny co oznacza, że nie są wymagane przez obowiązujące prawo. W modelu tym podkreśla się także zagadnienie stabilnej
polityki dywidend.
Model docelowy wywodzi się z modelu nowoczesnego i wykorzystuje
wszystkie jego składniki. Ma on za zadanie osiągnąć transparentność spółki
w jak najszerszej płaszczyźnie. Wskazuje on na dostosowywanie przedsiębiorstw do dynamicznych zmian dotyczących pozyskiwania kapitału z coraz
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bardziej rygorystycznego ewoluującego rynku kapitałowego. Dla modelu docelowego charakterystyczne jest (Dziawgo 2011, s. 62):
 informacje ujawniane przez przedsiębiorstwo mają charakter dobrowolny, nacisk na jak największą transparentność,
 komunikacja i utrzymywanie pozytywnych relacji ze społecznością
finansową, szczególnie z akcjonariuszami i innymi inwestorami,
 przekształcenie relacji inwestorskich w determinantę wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

PRAKTYKI RELACJI INWESTORSKICH W POLSCE
Najlepiej rozwinięte relacje inwestorski w ujęciu tradycyjnym mają kraje
anglosaskie gdzie gospodarki oparte są na giełdzie, a rynek kapitałowy ma
kluczowe znaczenie (Aluchna 2013). W tych krajach również występują najbardziej znaczący inwestorzy instytucjonalni, którzy ze względu na alokację
ogromnych środków finansowych przyczyniają się do transferu wysokich
standardów relacji inwestorskich oraz nadzoru korporacyjnego na inne rynki.
W konsekwencji kraje anglosaskie traktowane są jako wzór do naśladowania
dla Europy kontynentalnej i Azji w zakresie dobrych praktyk ładu korporacyjnego czy przejrzystości (Mallin 2016).
W efekcie fali kolejnych kryzysów w zakresie przekazywania na rynek
nierzetelnych informacji dla inwestorów (skandale związane z amerykańską spółką Enron) spowodowały, że ustawodawca narzucił przedsiębiorcom
większą przejrzystość oraz jakość w zakresie dostarczanych danych takich jak
standardy rachunkowości, transakcje z podmiotami powiązanymi czy też wyniki skonsolidowane) (Bainbridge 2013, s. 3-15). Ostatni kryzys finansowy
w latach 2008-2009 również ujawnił istotne niedoparzenia w zakresie przejrzystości i doprowadził do wprowadzenia kolejnych wymogów dotyczących
zakresu ujawnianych informacji (polityka wynagradzania kadry zarządczej,
sprawozdania dotyczące działania rady czy też wykonywanie praw akcjonariuszy). Wszystkie te działania mają na celu poszerzenie dostępu do informacji
publicznej i powodują większy monitoring przedsiębiorstwa w porównaniu
do systemu opartego na informacji prywatnej dostępnej tylko dla wybranych
grup interesariuszy (Pistor 2001, s. 249-287).
Wyniki przeprowadzonych analiz na grupie inwestorów indywidualnych
(badanie przeprowadzono na 216 inwestorach) wskazują, że (Dziawgo 2010):
 relacje inwestorskie są uznawane za istotne przez 78% inwestorów
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indywidualnych, a 66%, z nich twierdzi, że relacje inwestorskie na co najmniej średnim poziomie mają wpływ na decyzje inwestycyjne,
 47% inwestorów indywidualnych jest skłonnych zapłacić premię za
większą przejrzystość, a jej poziom waha się między 0,1 a 20% ceny akcji,
 41% badanych inwestorów indywidualnych uznaje poziom relacji
inwestorskich za niezadowalający, 26% nie wierzy w informacje, jakie są przekazywane za pośrednictwem narzędzi budowania relacji inwestorskich,
 Ponad 40% ankietowanych inwestorów indywidualnych uznaje, że
jakość relacji inwestorskich pogorszyła się w okresie kryzysu.
Odwołując się do raportu Złota Strona Emitenta (Kachniewski 2013)
lepsze wyniki dotyczące jakości relacji inwestorskich uzyskują większe spółki
wchodzące w skład ważnych indeksów giełdowych. W badaniu wzięto pod
uwagę następujące kwestie:
 Komunikację z inwestorem – (w tym czas odpowiedzi na e-mailowe
zapytania inwestorów),
 Zawartość informacyjną stron internetowych,
 Użyteczność serwisu.
Zbiorcze wyniki raportu zostały zaprezentowane w poniższej tabeli 3:

Ocena
maksymalna

Ocena
minimalna

47,00 pkt.

22,00 pkt.

(73,25%)

(75,00%)

(97,92%)

(45,83%)

30,46 pkt. 31,00 pkt. 33,00 pkt.

43,00 pkt.

7,00 pkt.

(63,46%)

(89,58%)

(14,58%)

Dominanta

35,16 pkt. 36,00 pkt. 36,00 pkt.

Mediana

Kategorie

Średnia arytmetyczna

Tabela 3. Wyniki oceny relacji inwestorskich w 2011 i 2012 roku

2011
Polskie spółki
giełdowe należące do indeksów WIG20 i
mWIG40
Polskie spółki
giełdowe należące do indeksu sWIG80

166

(75,00%)

(64,58%)

(68,75%)
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Polskie spółki
notowane na
GPW nienależące do ww.
indeksów
Polskie spółki
notowane na
rynku alternatywnym NewConnect

29,41 pkt. 30,00 pkt. 30,00 pkt.

45,00 pkt.

8,00 pkt.

(61,27%)

(62,50%)

(93,75%)

(16,67%)

21,21 pkt. 21,00 pkt. 23,00 pkt.

48,00 pkt

0,00 pkt.

(44,19%)

(47,92%)

(100,00%)

(0,00%)

8,00 pkt.

38,00 pkt.

1,00 pkt.

(16,67%)

(79,17%)

(2,08%)

32,92 pkt. 34,00 pkt. 34,00 pkt.

40,00 pkt.

18,00 pkt.

(78,38%)

(80,95%)

(95,24%)

(42,86%)

26,80 pkt. 27,00 pkt. 34,00 pkt.

39,00 pkt.

10,00 pkt.

(63,81%)

(80,95%)

(92,86%)

(23,81%)

25,75 pkt. 26,00 pkt. 29,00 pkt.

41,00 pkt.

1,00 pkt.

(61,31%)

(69,05%)

(97,62%)

(2,38%)

18,05 pkt. 18,00 pkt. 19,00 pkt.

41,00 pkt.

0,00 pkt.

(42,98%)

(45,24%)

(97,62%)

(0,00%)

6,00 pkt.

37,00 pkt.

0,00 pkt.

(14,29%)

(88,10%)

(0,00%)

(62,50%)

(43,75%)

Wszystkie
spółki zagraniczne noto16,42 pkt. 16,00 pkt.
wane na GPW
(43,21%) (33,33%)
w Warszawie
(w tym NewConnect)

2012
Polskie spółki
giełdowe należące do indeksów WIG20 i
mWIG40
Polskie spółki
giełdowe należące do indeksu sWIG80
Polskie spółki
notowane na
GPW nienależące do ww.
indeksów
Polskie spółki
notowane na
rynku alternatywnym NewConnect

(80,95%)

(64,29%)

(61,90%)

(42,86%)

Wszystkie
spółki zagraniczne noto13,95 pkt. 12,50 pkt.
wane na GPW
(33,21%) (29,76%)
w Warszawie
(w tym NewConnect)

Źródło: Kachniewski M. 2013: Złota strona emitenta VI. Stowarzyszenie Emitentów
Giełdowych, s. 7.
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Jak można zauważyć na podstawie tabeli 3, spółki notowane na GPW
różnią się pomiędzy sobą pod względem jakości relacji inwestorskich w zakresie 3 wyróżnionych przez autorów kryteriów raportu. Widać, że spółki większe
oraz wchodzące w skład indeksów notują średnio wyższe oceny w porównaniu
z pozostałymi spółkami, jednakże zróżnicowanie wyników nie jest tak wysokie jak można by się spodziewać, a dodatkowo zmniejsza się na przestrzeni
kolejnych lat. Warto w tym miejscu, nadmienić, że w ostatnim czasie polskie
spółki giełdowe istotnie poprawiły standardy przejrzystości oraz jakości relacji
inwestorskich co wynika m.in. z regulacji i kodeksów środowiskowych oraz
z rosnącej świadomości znaczenia komunikacji z rynkiem (Aluchna 2013).
W 2014 roku WarsawScan przeprowadziło badanie dotyczące opinii inwestorów na temat relacji inwestorskich spółek giełdowych. Okazuje się, że
zdecydowana większość uczestników badania uważa, że przestrzeganie zasad
ładu korporacyjnego i odpowiednia komunikacja z inwestorami może zwiększyć wycenę spółki nawet o 10%. W badaniu tym LPP, PKN Orlen oraz
Grupa Kęty zostały wskazane jako najlepsze spółki pod względem jakości prowadzonej polityki informacyjnej i przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
(WarsawScan 2014).
W 2020 roku została przeprowadzona kolejna już XIII edycja konkursu
Złota Strona Emitenta. Wśród najlepszych serwisów relacji inwestorskich wybrano (Złota Strona Emitenta 2020):
 W kategorii spółki małe (spółki notowane na rynku regulowanym
nienależące do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 oraz spółki notowane
na ASO NewConnect) XTPL Spółka Akcyjna,
 W kategorii spółki średnie (spółki giełdowe należące do indeksu
sWIG80) – Agora Spółka Akcyjna,
 W kategorii spółki duże (spółki giełdowe należące do indeksu WIG20
i mWIG40) CCC Spółka Akcyjna.
W kategorii „lider komunikacji online” wyróżniono (Złota Strona Emitenta 2020):
 W kategorii spółki małe (spółki notowane na rynku regulowanym
nienależące do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 oraz spółki notowane
na ASO NewConnect) - Unimot Spółka Akcyjna,
 W kategorii spółki średnie (spółki giełdowe należące do indeksu
sWIG80) -NEUCA Spółka Akcyjna,
 W kategorii spółki duże (spółki giełdowe należące do indeksu WIG20
i mWIG40) PKN Orlen Spółka Akcyjna.
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W 2012 roku zostały przeprowadzone badania przez Joannę Dyczkowską dotyczące istotności relacji inwestorskich na rynku polskim. Okazuje się,
że polskie firmy nie podążają za wszystkimi rekomendacjami, nawet jeśli są
świadome jak duże efekty daje otwarta i skuteczna komunikacja z inwestorami. Większość, bo aż 61% nie przekazuje w formie internetowej dorocznego
spotkania Walnego Zgromadzenia, a 31% nie publikuje odpowiedzi na zapytania akcjonariuszy dotyczące kwestii związanych z agendą Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki. Podobnie, bo aż 30% nie utrzymuje
strony spółki w języku angielskim (Caspar 2016, s. 202-222).
Wyniki badań nad jakością relacji inwestorskich oraz obserwacje praktyk
rynkowych wskazują, że wyższe standardy spotyka się wśród spółek większych
i budzących większe zainteresowanie inwestorów na rynku. Można stwierdzić,
iż jakość relacji inwestorskich 20-50 największych spółek (włączając wykorzystanie przez nich komunikacji internetowej) jest wysoka. Strony zawierają wszystkie rekomendowane elementy lub ich większość, prezentują raporty, wyniki finansowe oraz rynkowe, transmisje a także dokładne informacje
o spółkach. Wzorem do naśladowania pod względem jakości i treści prezentowanych informacji jest strona internetowa TVN. Strona ta dostarcza wiele
informacji o spółce, oferując bogaty zestaw dokumentów i narzędzi. Oprócz
zalecanych elementów uwagę zwracają zakładki poświęcone polityce dywidend oraz polityce emitowania obligacji korporacyjnych. Ciekawym rozwiązaniem jest także możliwość analizy bieżących notowań i konstruowania
różnych wykresów (uwzględniając różne okresy, wersje wykresu, możliwości
prezentacji graficznej czy uzyskania wyników analizy technicznej). Również
spółka posiada wiele materiałów wideo oraz prezentacji na stronie. Przedsiębiorstwo dysponuje także kalendarzem wydarzeń, możliwością zapisania
się do newslettera czy subskrypcji kanału RSS umożliwiającą lepszy kontakt
z działem relacji inwestorskich.
W tym miejscu warto wspomnieć o przykładach spółek, które w sytuacjach trudnych dla inwestorów nie spełniły oczekiwań w zakresie relacji
inwestorskich. Historycznym przykładem jest Mostostal Płock, w którym
w związku z konfliktem pomiędzy akcjonariuszem większościowym a mniejszościowym (brak efektywnej komunikacji) spowodował znaczący spadek
wartości akcji i dekapitalizacje spółki. Innym interesującym przykładem są
spółki Agroton czy Solar, które w związku z pogorszeniem wyników zaczęły
unikać kontaktu z akcjonariuszami, a informacje zamieszczane na ich stronach internetowych były znacząco ograniczone. W przypadku Agrotonu
nacisk ze strony inwestorów pozwolił przywrócić politykę informacyjną do
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odpowiedniego poziomu, natomiast w przypadku spółki Solar podobny efekt
został osiągnięty dopiero po interwencji inwestorów instytucjonalnych w Komisji Nadzoru Finansowego (Aluchna 2013).
W maju 2019 roku GPW w Warszawie przeprowadziła pierwszy etap
IR Excellence Programme, w którym zbadano jakość relacji inwestorskich
w spółkach publicznych. Programem objęto wszystkie spółki wchodzące
w skład WIG20, mWIG40, sWIG80 oraz 20 spółek z sektora „gier” –
w sumie 160 spółek, w ramach którego emitenci otrzymają indywidualne
rekomendacje i zestaw narzędzi, jak poprawić politykę relacji inwestorskich,
co pozytywnie powinno wpłynąć na cały rynek. Przedmiotem badania była
jakość relacji inwestorskich. IR Excellence Programme został stworzony do
zbadania działań IR pod względem dostępności informacji, szczególnie dla
inwestorów zagranicznych. Póki co giełda nie ujawnia wyników dla poszczególnych spółek, ponieważ najpierw daje możliwość indywidualnego zapoznania się z badaniami. W pierwszym etapie sprawdzano dostępność określonych
danych ze szczególnym zwróceniem uwagi na język angielski na stronach
internetowych emitentów. GPW w Warszawie uważa, że to właśnie strona
internetowa jest wizytówką przedsiębiorstwa oraz jednym z głównych źródeł
pozyskiwania informacji o firmie, szczególnie jeśli chodzi o inwestorów zagranicznych. W drugim etapie każde przedsiębiorstwo otrzyma indywidualny
raport zawierający podsumowanie wyników badań. Badanie zawierało dwie
części: kryteria podstawowe oraz nowe trendy w informacjach wyszukiwanych przez inwestorów. Podstawowe przeanalizowane kryteria to:
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Widoczny link do strony internetowej IR,
Dostępność strony internetowej IR w języku angielskim,
Opis działalności spółki,
Dostępność raportu rocznego spółki,
Dostępność prezentacji inwestorskiej,
Dostęp do aktualności/raportów spółki,
Dane finansowe spółki,
Struktura akcjonariatu spółki,
Noty biograficzne członków zarządu oraz rady nadzorczej,
Kontakt do osoby zajmującej się w IR w spółce,
Kalendarz IR,
Czas reakcji na zapytanie e-mailowe potencjalnego inwestora.
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Druga część dotyczyła nowych trendów wyszukiwania informacji na
stronach spółek. Giełda sprawdziła następujące kwestie:
 Zestawienie najczęściej zadawanych pytań dotyczących spółki (FAQs),
 Link do strony giełdy, na której notowane są akcje spółki,
 Fact Sheet,
 Możliwość zapisania się na listę mailingową,
 Informacje w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu (ESG),
 Kalendarz dostępności przedstawicieli spółki na konferencjach oraz
eventach typu roadshow.
W pierwszej części spółka mogła uzyskać maksymalnie 10 punktów –
taki wynik uzyskało 59 podmiotów, czyli niecałe 37% wszystkich ocenianych.
Kolejnych 96 spółek wahało się ze swoim wynikiem pomiędzy 9 a 10. Średnia
dla zbadanych 160 spółek wyniosła 8,9 pkt (GPW 2019). Najlepiej zostały
ocenione spółki z indeksu WIG20 oraz mWIG40. Co więcej, duże przedsiębiorstwa również zostały najlepiej ocenione za dodatkowe kryteria (można było otrzymać 3 pkt.) Średnia za te komponenty dla 160 firm wyniosła
1,64 pkt. Co ciekawe, najsłabiej w całym badaniu wypadły spółki gamingowe
(wyłączając spółki gamingowe z indeksów WIG20 i mWIG40). Żadna z 20
analizowanych firm nie uzyskała wyniku 9 albo 10 punktów na 10 punktów,
a dodatkowo aż 13 z 20 przedsiębiorstw uzyskało wynik niższy niż 8 pkt.
Ponadto, aż 16 stron internetowych firm nie posiadało pełnej informacji na
temat relacji inwestorskich w języku angielskim, a w 2 spółkach nie istniała
nawet sekcja relacji inwestorskich. W tym miejscu należy zaznaczyć, że szefowie bądź założyciele tych przedsiębiorstw nie mają problemów z językiem
angielskim, jednakże nie doceniają wartości jaką można uzyskać za pomocą
odpowiedniej komunikacji z inwestorami. Rekomendacje dotyczą takich informacji jak na przykład noty biograficzne członków zarządu i rady nadzorczej
czy link do raportu kwartalnego. Autorzy badania również podkreślają, że
spółki z WIG20 i mWIG40 za mało pokazują swoją aktywność w zakresie
społecznej odpowiedzialności biznesu w połączeniu z komunikacją relacji
inwestorskich. Warto zaznaczyć, że szczególnie dla inwestorów z zagranicy
zwłaszcza w przypadku firm energetycznych czy produkcyjnych te informacje
są bardzo ważne (Puls Biznesu 2019).
Początek 2020 roku zostanie również zapamiętany jako okres globalnej
walki z wirusem, który rozprzestrzenił się na niespotykaną skalę. W istotny
sposób również wpływ pandemii widać jeśli spojrzymy na indeksy giełdowe.
Indeks WIG20 spadł do poziomu obserwowanego ostatnio w czasach kryzysu
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finansowego z 2008 roku. Dzienne spadki indeksu sięgały ponad 13% (wgospodarce.pl 2020). Na GPW w Warszawie trwa okres publikacji wyników za
1 kwartał 2020 roku. Sezon szczególnie trudny, gdyż to właśnie w 1 kwartale
rozpoczął się „lockdown” związany z pandemią koronawirusa. Nawiązując
do raportu Nobli Partners, koronawirus odgrywa istotną rolę w dotychczas
opublikowanych raportach okresowych za 1 kwartał 2020 roku, jednakże nie
zdominował ich w pełni. Warto nadmienić, że próba wciąż jest niewielka, bo
tylko 18 spółek zdecydowało się opublikować dane za 1 kwartał 2020 roku
w kwietniu, podczas gdy reszta przedkłada publikację raportów na późniejszy
termin. W każdym z 18 kwietniowych sprawozdań pojawia się informacja
nt. wpływu pandemii na działalność i wyniki spółek albo ryzyk związanych
z rozpowszechnianiem się koronawirusa. Jednakże, tylko 33% zidentyfikowało pandemie jako jedno z najważniejszych zdarzeń kwartału. Interesujący jest
fakt, iż aż 78% raportów spółek odnosiło się do pandemii w czasie przyszłym.
Co ciekawe, do 11 maja 2020 roku łącznie 43% ze wszystkich spółek GPW
w Warszawie opublikowało raport o możliwym wpływie koronawirusa na
wyniki, z czego tylko 13% ze spółek zawarło dokładne szacunki strat finansowych spowodowanych pandemią. Teoretycznie, gdy spółka wie o istotnym
wpływie Covid-19 na przyszłe wyniki powinna to opublikować. Jednak należy pamiętać, że sytuacja związana z pandemią jest wyjątkowa i niektóre spółki
mają problem z właściwą oceną sytuacji. W opublikowanych kwietniowych
raportach tylko część spółek zaprezentowała dokładny opis skutków koronawirusa, gdyż zarówno członkowie zarządów jak i rad nadzorczych ponoszą
dużą odpowiedzialność prawną w tym osobistą za odpowiednie wypełnianie obowiązków informacyjnych i sporządzanie raportów w sposób rzetelny,
prawdziwy i kompletny to można wyciągnąć wniosek, że spółki większe i średnie nie doświadczyły jak dotąd istotnego wpływu czasowego zamrożenia ich
działalności. Na podstawie danych zawartych w raporcie na bardziej wiążące
wnioski dotyczące całego rynku trzeba będzie jednak poczekać, gdyż spółki
mają możliwość opóźnienia raportu za 1 kwartał do 29 lipca 2020 roku, podczas gdy standardowy termin zakłada publikację do końca maja (praca została
napisana na podstawie danych dostępnych na początku czerwca 2020 roku).
Warto nadmienić, iż odkładanie publikacji raportów może być związane
z problemami z bieżącą działalnością. Co więcej, wychodzenie z Covid-19 nie
oznacza końca wpływu pandemii na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Wynika to z faktu, że zarażenia koronawirusem wciąż są powszechne szczególnie
w obszarze Górnego Śląska, a po drugie niektóre skutki „lockdownu” mogą
być długookresowe. Nawet jeśli jakaś branża nie zostanie bezpośrednio
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dotknięta skutkami koronowirusa to niedługo mogą upaść zamówienia
w konsekwencji cięć budżetów u klientów bardziej dotkniętych Covid-19, tak
może być na przykład w branży IT (Bankier 2020).

PODSUMOWANIE
Niniejsza praca ma na celu przybliżenie problematyki relacji inwestorskich ze szczególnym uwzględnieniem praktyk relacji inwestorskich na gruncie polskim. Na podstawie powyższego przeglądu badań można wysunąć następujące wnioski:
 Przejrzysta polityka informacyjna pozwala uzyskać podstawowe korzyści związane ze skutecznie prowadzonymi relacjami inwestorskimi,
 Lepsze wyniki dotyczące jakości relacji inwestorskich uzyskują większe spółki, budzące większe zainteresowanie na rynku oraz wchodzące w skład
ważnych indeksów giełdowych,
 Polskie spółki poprawiły jakość relacji inwestorskich oraz standardy
przejrzystości w wyniku pojawienia się regulacji czy kodeksów środowiskowych oraz z rosnącej świadomości znaczenia komunikacji z rynkiem,
 Badania pokazują, że stosowanie się do zasad ładu korporacyjnego
oraz właściwa komunikacja z inwestorami mogą znaczącą zwiększyć wycenę
spółki,
 Wśród jakości i treści prezentowanych informacji na stronie internetowej, wzorem do naśladowania jest TVN,
 Spółki w czasach kryzysu finansowego mają skłonność do gorszej jakości relacji inwestorskich,
 Już teraz można stwierdzić, że Covid-19 ma negatywny wpływ na
wyniki finansowe spółek, co w przyszłości uwidoczni się w kolejnych publikowanych raportach.
Podsumowując, żyjemy obecnie w czasach dużej niepewności i zmienności m.in. w związku z panującą pandemią, dlatego też spółki szczególnie
powinny zwrócić uwagę na przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną.
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W LATACH 2004-2018

Abstrakt:

Intensywność bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce nie
słabnie, wręcz przeciwnie, z każdym rokiem rejestruje się wzrost liczby
podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Mimo wskazywanych
niekorzyści BIZ uznawane są obecnie za jeden z najważniejszych impulsów pobudzający gospodarkę, wpływających na rozwój gospodarki
kraju. Od 2004 r. widać wyraźnie postępujący w Polsce proces otwierania się na kapitał obcy. Z roku na rok wzrastała liczba podmiotów
gospodarczych z kapitałem zagranicznych oraz wartość inwestowanego
kapitału. Zmianie uległa struktura poszczególnych podmiotów. Wyraźny wzrost udziału nastąpił w klasie do 9 pracowników, natomiast
w przypadku klas 10-49 oraz 50-249 odnotowano spadek poszczególnych udziałów. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne doprowadziły
do utrzymania już istniejących i na stworzenie nowych miejsc pracy.
Do głównych źródeł kapitału zagranicznego należy zaliczyć Holandię,
Francję oraz Niemcy, które w największym stopniu zasilają województwo mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie oraz śląskie.

WPROWADZENIE
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) uznawane są za jedne z najważniejszych impulsów pobudzających gospodarkę (Pach 2001; Golik 2004,
s. 39-48). Należą do najbezpieczniejszych form przepływu kapitału, wywierając długofalowy wpływ na gospodarkę kraju (zarówno państwa pochodzenia,
jak i goszczącego) (Pawlak 2016, s. 242-257). Ważnym w tym kontekście
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jest również fakt, iż w przeciwieństwie do innych źródeł finansowania tj. kredytów lub pożyczek, BIZ nie wpływają na wzrostu zadłużenia zagranicznego
(Różański 2015, s. 1017-1025). Często również z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi wiąże się wiele efektów, które z punktu widzenia modernizacji gospodarki są bardzo ważne m.in. know-how, transfer nowych
technologii, nowoczesne modele i systemy zarządzania, zmiany w strukturze
gospodarki, wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług, poprawa bilansu płatniczego, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój wielu gałęzi gospodarki, czy wzrost produktu krajowego brutto (Andrzejczak 2012, s. 262-268;
Chechelski 2017, s. 50-71; Firlej, Makarska 2012). Oddziaływanie międzynarodowych przepływów tyczy się zatem sfery zatrudnienia, technologii, handlu
zagranicznego, czy bilansu płatniczego (Golik 2004, s. 39-48; Pawlak 2016,
s. 242-257). W literaturze często podejmuje się próby zdefiniowania tej formy
długoterminowych lokat kapitału, jednak nadal nie można doszukać się jednej uniwersalnej definicji, która precyzyjnie określiłaby ich specyfikę (Budnikowski, Kawecka-Wyrzykowska 1996; Pawlak 2016, s. 242-257; Starzyńska
2012). W swej definicji bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowią formę
„długoterminowych lokat kapitału polegających na przejmowaniu udziałów
w zagranicznej firmie, wybudowaniu za granicą przedsiębiorstwa od podstaw
i wyposażeniu go w kapitał zakładowy, tworzeniu za granicą spółek typu joint venture, zakładanie filii za granicą, czy reinwestowaniu zysków w przedsiębiorstwach zagranicznych” (Golik 2004, s. 39). Bezpośrednie inwestycje
zagraniczne mogą być definiowane w ujęciu makro- i mikroekonomicznym.
W makroekonomicznym ujęciu określane są jako międzynarodowy przepływ
kapitału, dzięki któremu firma z jednego kraju tworzy lub rozszerza filie
w innym kraju, przez co w pewien sposób staje się zewnętrznym źródłem
finansowania państwa, poprzez ulokowanie swojego kapitału. Natomiast
w ujęciu mikroekonomicznym BIZ są podstawowym źródłem finansowania
transnarodowych podmiotów gospodarczych oraz transferu niezbędnych
czynników wytwórczych poza granice kraju (Ptaszyńska 2016, s. 74-89).
Mimo licznych w literaturze naukowej definicji Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych ich cel główny można uznać za spójny. Zgodnie z przepisami OECD celem BIZ jest ustanowienie trwałych ekonomicznych związków,
a w szczególności umożliwienie wywierania efektywnego wpływu na zarządzanie przedsiębiorstwem za granicą (OECD, 2008).
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CZYNNIKI ZACHĘCAJĄCE I ZNIECHĘCAJĄCE
DO BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH
W zależności od analizy BIZ obecnych w poszczególnych przemysłach
wskazano czynniki zachęcające i zniechęcające specyficzne dla danych branż.
Z racji tematyki artykułu skupiono się na ogólnym oglądzie korzyści oraz
niekorzyści, omawiając pokrótce niektóre z nich. Skupiając się w pierwszej
kolejności na pozytywnych aspektach BIZ w Polsce wolno wskazać m.in.
 Nowe technologie - bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyniosły ze sobą nowe technologie m.in. przetwarzania żywności. Hycnar (2015,
s. 203-214), wskazuje przykład efektów nowych technologii w postaci produkcji żywności o dłuższym okresie ważności, przyczyniając się tym samym
do zwiększenia ich dostępności na rynku. Istotnym aspektem w kontekście
nowych technologii jest komputeryzacja. Programy komputerowe pozwalają
określić optymalne parametry, które występują w procesach produkcji żywności (np. w procesie fermentacyjnym piwa, czy produkcji produktów mlecznych). Sfera komputeryzacji jest również obecna w prowadzonej gospodarce
magazynowania. Kolejnym segmentem nowych technologii jest niewątpliwie
pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych. Umożliwią to parki maszynowe
w przedsiębiorstwach, co jest równoznaczne ze wzrostem efektywności linii
produkcyjnej.
 Miejsca pracy - jak podaje Borkusewicz i in. (2018), wzrost 52%
nowo zatrudnionych w latach 2002-2015 stanowili pracownicy pracujący
w podmiotach gospodarczych z własnością zagraniczną. Takie wyniki zostały
zaobserwowane mimo, że do 2015 roku wskazywano na spadek zatrudnienia,
szczególnie w dziale przemysłu spożywczego o wysokim stopniu globalizacji
(Chechelski 2017, s. 50-71). Ponadto zatrudnieni w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym zarabiali (według danych na 2017 rok) ponad 1500 zł
miesięcznie więcej, aniżeli pracujący w firmach z krajowym kapitałem. Praca
w przedsiębiorstwie zagranicznym wiąże się również z benefitami, czy rozwojem naukowym (Chechelski 2017, s. 50-71).
 Wydajność pracy - uznawana jest za bardzo zobiektywizowaną kategorię oceny efektywności przedsiębiorstw. Jak podaje Chechelski (2017),
najwyższy poziom wydajności pracy obserwowano w przedsiębiorstwach
o wysokim stopniu globalizacji (np. dział przemysłu spożywczego taki jak:
spirytusowy, cukierniczy, czy piwowarski), najniższy natomiast firmy o niskim stopniu globalizacji (np. przemysł mięsny).
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 Wpływy z podatków - BIZ są źródłem wpływów finansowych do
budżetu państwa oraz samorządów (podatek VAT, CIT, opłaty lokalne).
 Ekspansja eksportowa - segment ten ukształtowany został przez wskazane wcześniej korzystne aspekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Wzrost asortymentu, nowe produkty otwiera przemysł w Polsce na nowe
rynki. Jak przykład wpływu BIZ na rozwój eksportu można wskazać przemysł spożywczy. Aktualnie charakteryzuje się on wysoką konkurencyjnością
zarówno w Unii Europejskiej, ale również na świecie. W 2017 roku aż 80%
eksportu trafiło na rynek UE, a wartość eksportu towarów rolno-spożywczych
do krajów Unii Europejskiej wyniosła ponad 12 mld Euro.
Na bezpośrednie inwestycje zagraniczne należy również spojrzeć od strony niekorzyści, należy do nich m.in.:
 Nasilenie konkurencji cenowej - jak twierdzi Rosińska-Bukowska
(2014, s. 97-107) negatywne skutki widoczne są w części firm, które nie są
w stanie w krótkim okresie dostosować się do panujących standardów na
rynku globalnym oraz m.in. przewartościowania znaczenia jakości produkcji
rolnej (przeniesienie punktu ciężkości z lokalności na globalność)” (Rosińska-Bukowska, 2014, str. 100). W przypadku firm o „charakterze rodzinnym”,
stosunkowo słabym, może dojść do ich zamknięcia, prowadząc tym samym
do spadku potencjału gospodarczego (Chechelski 2017, s. 50-71).
 Ceny nieruchomości, ceny najmu/dzierżawy - od kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej obserwuje się ciągły wzrost cen nieruchomości
mieszkalnych a także gruntów. Jest to równoznaczne ze wzrostem kosztów
dla podmiotów gospodarczych i tym samym spadkiem atrakcyjności terenu
dla potencjalnych inwestorów. Z badań przeprowadzonych przez Pawlak i in.
(2015) wynika, że ponad 40% przedsiębiorców uznaje ceny nieruchomości za
kluczowy czynnik zniechęcający do prowadzenia inwestycji1.
 Działania konsolidacyjne - mowa tutaj o działaniach zmierzających
ku poprawie efektywności, jednak dzieje się to kosztem podporządkowania
mniejszych podmiotów korporacjom transnarodowym.
 Wzrost roli systemów sieciowych- o ile wcześniej wskazano za element korzyści wszelkiego rodzaju nowe technologie, o tyle w niekorzyściach
W raporcie przygotowanym przez Pawlak i in. (2015), przedstawiono wyniki badania
zrealizowanego w 2015 roku pn. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie wielkopolskim. Zakresem podmiotowym badania zostały objęte jednostki samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego (gminy) oraz przedsiębiorstwa
z udziałem kapitału zagranicznego mające siedzibę na terenie województwa. Wyniki
raportu stanowią efekt badań ankietowych (110 poprawnie wypełnionych formularzy) przeprowadzonych na przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego.

1
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należy wskazać, że wyznaczają pewne standardy produkcji, kreując produkt
finalny. Oznacza to, że organizują cały proces, od samego pozyskania np. surowca rolnego, po dostarczenie finalnego dobra, czy dystrybucję, wymuszając
tym samym wzory postępowania.
 Niska stopa bezrobocia - dla jednostek terytorialnych niska stopa
bezrobocia uznawana jest za czynnik działający na korzyść, ponieważ świadczy o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego. Inaczej sytuację związaną
z zatrudnieniem postrzegają inwestorzy, którzy za czynnik wspierający wskazują wysoką stopę bezrobocia, wówczas daje im to możliwość nijako dyktowania warunków na lokalnym rynku pracy (stawki wynagrodzenia, kwestie
pozapłacowe) (Pawlak i in. 2015).
 Niska jakość infrastruktury transportowej - infrastruktura transportowa (wchodząca w komponent wyposażenia technicznego) uznawana jest
za kluczowy element rozwoju2 jednostki terytorialnej, traktowana często za
podstawowy czynnik postępu gminy. Jest ona bowiem istotna zarówno dla
mieszkańców, jak i przedsiębiorstw. Podobnie jak w przypadku niekorzyści
związanych z ceną nieruchomości, czy najmu, słaby poziom infrastruktury
transportowej generuje na początku działalności gospodarczej dodatkowe
koszty.
BIZ W POLSCE ANALIZA FUNKCJONOWANIA
PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej obserwuje się proces
dynamicznego otwierania się kraju na kapitał zewnętrzny. Intensywność bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce nie słabnie, wręcz przeciwnie,
z roku na roku rejestruje się wzrost liczby podmiotów z udziałem kapitału
zagranicznego. Od 2004 roku, liczba przedsiębiorstw wzrosła prawie dwukrotnie, osiągając w 2018 r. - 27 900 podmiotów.

W ramach niniejszego artykułu pojęcie rozwój i postęp są traktowane jako pojęcia
zamienne

2
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Rysunek. 1 Podmioty gospodarcze z kapitałem zagranicznym w Polsce w 2018 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS. Prezentowane dane
nie uwzględniają podmiotów prowadzących między innymi działalność bankową,
maklerską, ubezpieczeniową, towarzystw i funduszy inwestycyjnych czy emerytalnych
oraz szkół wyższych.

Najbardziej atrakcyjnymi miejscami z punktu widzenia wyboru miejsca
działalności okazały się województwa mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie,
śląskie i wielkopolskie, gdzie działa najwięcej podmiotów z kapitałem zagranicznym. Ponadto w 2018 r. najwięcej, bo aż 220 nowych podmiotów powstało w województwie mazowieckim, natomiast najmniej w województwie
warmińsko-mazurskim (2) (rysunek 1 i 2).
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Rysunek 2. Liczba podmiotów gospodarczych z kapitałem zagranicznym wg sekcji
PKD w 2018r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

W 2018 roku najwięcej podmiotów gospodarczych z kapitałem zagranicznym działało w sekcji handel, naprawa pojazdów samochodowych – 8221
oraz przetwórstwo przemysłowe 4956. Z kolei najmniej atrakcyjnymi sektorami okazały się górnictwo oraz gospodarowanie wodą, ściekami oraz odpadami
(rysunek 2).
Rysunek 3. Podmioty gospodarki narodowej z udziałem kapitału zagranicznego
w Polsce ogółem oraz według klas wielkości w latach 2004-2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.
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Od 2004 roku uwidaczniają się również zmiany w strukturze wielkości
poszczególnych podmiotów gospodarki narodowej z kapitałem zagranicznym.
Najwyraźniejsza zmiana nastąpiła w klasach do 249 zatrudnionych. Wzrost
udziału nastąpił w klasie do 9 pracowników, natomiast w przypadku klas
10-49 oraz 50-249 odnotowano wyraźny spadek poszczególnych udziałów.
W 2018 r. aż 68 % stanowiły podmioty zatrudniające do 9 pracowników
(rysunek 3).
Rysunek 4. Napływ kapitału zagranicznego do Polski według krajów w 2004 i 2018
roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

Dynamicznym zmianom ulegały również kierunki, z których napływał
do Polski kapitał oraz jego wartość. W 2004 roku napływ kapitału zagranicznego charakteryzował się dość dużym rozproszeniem, gdyż pochodził
z 14 państw (Holandia, Francja, Niemcy, USA, Belgia, Wielka Brytania,
Dania, Szwecja, Włochy, Luksemburg, Republika Korei, Austria, Szwajcaria, Hiszpania) i wyniósł łącznie ok. 104 mld zł. Za jego wartość w 65%
były odpowiedzialne trzy państwa – Holandia, Francja oraz Niemcy. Z kolei
w 2018 r. wartość kapitału wzrosła w porównaniu do 2004 r. o 100 mld, tym samym wynosząc 204 mld złotych, a do grupy głównych inwestorów należy zaliczyć
4 państwa – Holandię, Niemcy, Francję oraz Luksemburg, które odpowiadały
za 83% wartości kapitału (rysunek 4).
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Najwięcej kapitału zagranicznego z Holandii, Francji oraz Niemiec trafiło do województwa mazowieckiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego. W badanych latach w przypadku dwóch pierwszych województw wartość
kapitału wzrosła prawie dwukrotnie. W 2018 r. do województwa mazowieckiego napłynęło 25 mld zł z Holandii, 20 mld zł z Francji oraz 8 mld z Niemiec. Najmniej kapitału ulokowano w województwie podlaskim, lubelskim
oraz warmińsko-mazurskim, gdzie ogólna wartość kapitału zagranicznego
w 2018 r. nie przekroczyła 706 mln zł (tabela 1).

Rysunek 5. Liczba osób pracujących w przedsiębiorstwach z kapitałem
zagranicznym oraz wartość kapitału zagranicznego ulokowanego w Polsce w latach 2004-2018

Źródło: opracowanie własne.
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128,3

216,7

378,7

227,5

547,8

258,6

400,2

465,2

654,2

691,5

1 456,3

2 117,7

3 260,0

4 887,6

15 801,1

2004

2,4

46,7

109,2

301,0

947,9

153,6

724,8

732,0

1 005,8

630,0

1 258,4

851,5

3 142,0

6 424,4

8 162,3

8 760,8

33 252,8

2018

Niemcy

Tabela 2. Napływ kapitału zagranicznego z Holandii, Francji oraz Niemiec do poszczególnych województw Polski w 2004 i 2018 roku (mln zł).
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Należy również podkreślić, iż napływ kapitału obcego wpływa bezpośrednio na rozwój rynku pracy. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne doprowadziły do utrzymania już istniejących i na stworzenie nowych
miejsc pracy. W analizowanych latach można zauważy ciągły wzrost
liczy osób pracujących w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym.
W 2018 r. ich liczba przekroczyła 2 mln (rysunek 5).
PODSUMOWANIE I DYSKUSJA
W ciągu ostatnich 30 lat działalność gospodarcza w Polsce za sprawą BIZ
przeszła znaczące przeobrażenia. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, z jednej strony są istotnym źródłem rozwoju kraju, regionu czy sektora, z drugiej
zaś, zwiększają współzawodnictwo pomiędzy krajami, regionami, sektorami,
czy wreszcie samymi przedsiębiorstwami. Dzięki dodatkowemu kapitałowi
firmy stają się coraz bardziej konkurencyjne, oferują coraz to nowe produkty,
konkurując przy tym z wieloma silnymi firmami na rynku międzynarodowym
(Janasz 2011).
Od 2004 r. widać wyraźnie postępujący w Polsce proces otwierania się
na kapitał obcy. Z roku na rok wzrastała liczba podmiotów gospodarczych
z kapitałem zagranicznych oraz wartość inwestowanego kapitału. Zmianie
uległa struktura poszczególnych podmiotów. Wyraźny wzrost udziału nastąpił w klasie do 9 pracowników, natomiast w przypadku klas 10-49 oraz 50249 odnotowano spadek poszczególnych udziałów. Bezpośrednie inwestycje
zagraniczne doprowadziły do utrzymania już istniejących i na stworzenie nowych miejsc pracy.
W swym pozytywnym oddziaływaniu BIZ doprowadziły do znacznej
likwidacji luki technologicznej i modernizacji gospodarki, poprzez wykorzystanie transferów nowych technologii, czy nowoczesnych modeli zarządzania.
Do głównych źródeł kapitału zagranicznego należy zaliczyć Holandię, Francję
oraz Niemcy, które w największym stopniu zasilały województwo mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie oraz śląskie.
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Abstrakt:

Celem badań zobrazowanych w prezentowanym rozdziale była identyfikacja determinant lojalności pracowników wobec organizacji w opinii kadry kierowniczej szpitali publicznych zlokalizowanych
w woj. podlaskim. Metodą wykorzystaną w procesie badawczym był
kwestionariusz wywiadu. Przeprowadzone postępowanie wskazuje,
iż do głównych czynników kształtujących lojalność pracowników służby zdrowia wobec pracodawców należy zaliczyć m.in.: poziom zaangażowania, zaufanie, dobre relacje ze współpracownikami-organizacją,
a także ilość i zakres posiadanych obowiązków. Respondenci w szczególności zwracali uwagę na uczciwość oraz sprawiedliwość przełożonych. Dotyczyło to głównie podziału obowiązków oraz równego
traktowania całego zespołu, bez faworyzowania lub wywyższania poszczególnych osób.

WSTĘP
Jednym z czynników wpływających na sukces współczesnych organizacji jest umiejętność kształtowania lojalności pracowników (Mydłowska 2019,
s. 63). Utrzymanie pracownika w organizacji często jest głównym priorytetem
przyjmowanych strategii personalnych (Wnuk 2018, s. 529). Pracownicy cechujący się wysokim poziomem lojalności są jedną z głównych sił napędowych
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przedsiębiorstwa (Konieczko 2012, s. 46). Lojalny pracownik chętniej podejmuje współpracę z innymi, jest bardziej zdyscyplinowany oraz częściej
wykazuje się wysokim poziomem zaufania (Mydłowska 2018, s. 55-56).
W związku z tym, można stwierdzić, że kształtowanie lojalności pracowników
jest jednym z ważniejszych elementów wpisujących się w strategię zarządzania
kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa. Sektorem, w którym często występują
problemy związane z personelem jest sektor ochrony zdrowia. Jak wynika
z raportu przedstawionego przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK 2019, s. 35),
w Polce występują znaczne niedobory wykwalifikowanego personelu. Instytucja, jasno podkreśla, że nieodpowiednio przygotowany system szkoleń, czy
rodzaje umów zawieranych z personelem wpływają niekorzystnie na liczbę
pracowników (NIK 2019, s. 37-38). Jednym z ważniejszych wniosków raportu jest fakt, że nie został dotychczas opracowany skuteczny mechanizm,
dzięki któremu możliwe byłoby zbadanie skali emigracji personelu medycznego (NIK 2019, s. 37). Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że specjaliści
zagraniczni zatrudniani w Polsce nie są w stanie zastąpić wszystkich, którzy
tych, którzy wyjechali z kraju. Jedną z głównych rekomendacji w badanym
obszarze, jest konieczność poprawy zasobów systemu ochrony zdrowia, ze
szczególnym naciskiem na zasoby kadrowe. Polepszenie sytuacji kadrowej
w systemie może nastąpić dzięki odpowiedniemu zarządzaniu kapitałem
ludzkim. Zarządzanie to, powinno być w szczególności ukierunkowane na
podejmowanie działań nastawionych na utrzymanie pracownika, zwiększenie
poziomu jego zaufania oraz zaangażowania, które są elementami składowymi
pojęcia lojalności pracowników.
Celem przeprowadzonego badania była identyfikacja determinant lojalności pracowników wobec organizacji w opinii kadry kierowniczej szpitali publicznych. Metodą wykorzystaną w badaniu był kwestionariusz wywiadu. Po
dokonaniu analizy odpowiedzi udzielonych przez respondentów opracowano
listę 10 najczęściej wymienianych czynników stymulujących poziom lojalności w opinii kadry kierowniczej szpitali publicznych. Następnie, badanych poproszono o wskazanie pięciu najważniejszych czynników, w oparciu o które
opracowano listę determinant kształtujących lojalność pracowników.

ISTOTA LOJALNOŚCI PRACOWNICZEJ
Lojalność jest przedmiotem badań w wielu różnych dyscyplinach naukowych. Wśród nich można wymienić nauki o zarządzaniu, psychologię,
192

WYBRANE PROBLEMY ROZWOJU SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

DETERMINANTY LOJALNOŚCI PRACOWNIKÓW WOBEC ORGANIZACJI ...

pedagogikę, socjologię, a nawet filozofię czy prawo (Smarżewska 2019,
s. 198). Pojęcie lojalności pracowniczej ściśle wiąże się z praktyką zarządzania
organizacją (Robak 2016, s. 83). Nie ma jednak zgody, co do jednej uniwersalnej definicji tego terminu (Khalil 2018, s. 55). Wnika to między innymi
z wielowymiarowości tego pojęcia. Lojalność może być interpretowana
w trzech różnych ujęciach: emocjonalnym, kognitywnym lub behawioralnym
(Lipka i in. 2012, s. 24). Można definiować ją jako postawę lub zachowanie,
jako relację lub bierność i aktywność zachowań danej jednostki (Świątek-Barylska 2013, s. 26-38). Inni rozumieją pojęcie to jako „zaangażowanie pracowników w sukces organizacji” (Iqbal i in. 2015, s. 1-2). Kolejna definicja
wskazuje, iż lojalność to „zachowanie trwające dłuższy czas, będące funkcją
psychologicznych procesów” (Świątek-Barylska 2016, s. 78). Z kolei Wan
i Manzah podają, że lojalność jest rodzajem zaangażowania afektywnego, co
oznacza, że dana osoba będzie zmierzać do utrzymywania relacji z konkretnym pracodawcą, ponieważ uważa pracę za przyjemność i odczuwa satysfakcję
z jej wykonywania (Wan, Manzah 2010, s. 871). Lojalność utożsamiana jest
również z gotowością poświęcenia pracownika, na rzecz budowania i wzmacniania relacji między nim a organizacją (Kumar, Shekhar 2012, s. 100). Najszerszą definicję lojalności pracowników proponuje Lipka. Wynika z niej, że
na pojęcie lojalności składają się trzy kluczowe aspekty: zaangażowanie pracownika, zaufanie oraz przywiązanie do organizacji (Lipka 2012, s. 20-21).
Odpowiednie kształtowanie poziomu lojalności wymaga jednak refleksji nad jej determinantami. Najprostszy podział czynników wpływających na
poziom lojalności zakłada ich rozróżnienie na zewnątrz- oraz wewnątrzorganizacyjne. W pierwszej grupie znajdują się: wizerunek pracodawcy, organizacji
oraz bezpośredniego przełożonego, sytuacja na rynku pracy czy kompetencje
pracowników. Do determinant wewnątrzorganizacyjnych należą: formy zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia, struktura i kultura organizacyjna oraz
jakość zarządzania kapitałem ludzkim (Lipka i in. 2012, s. 54-73). Literatura
przedmiotu wskazuje także trzecią grupę czynników. Zalicza się do nich te,
które są bezpośrednio związane z daną osobą (Robak 2016, s. 84).
Do kolejnych czynników kształtujących lojalność zalicza się zaangażowanie, zaufanie oraz przyzwyczajenie. Zaangażowanie to „emocjonalne przywiązanie do celów i wartości” (Moczydłowska 2016, s. 173). W związku z tym,
wzrost zaangażowania pracownika będzie powodował wzrost jego lojalności
i odwrotnie. Zaufanie jest częścią składową kapitału społecznego (Bugdol
2012, s. 41). Budowanie zaufania stanowi trudny, jednak ważny aspekt kształtowania poziomu lojalności pracownika (Rudzewicz 2016, s. 264). Ostatnim
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elementem jest przyzwyczajenie do organizacji. Z jednej strony może przyczyniać się ono do powstawania zjawiska rutynowego podejścia do obowiązków
pracowniczych. Z drugiej zaś może przyczyniać się do chęci kontynuowania
współpracy i pozostania w organizacji (Sójkowska 2016, s. 3-4). Stymulowanie każdego z wymienionych elementów składowych pojęcia lojalności,
przyczyniać się będzie do jej wzrostu. W związku z tym, zaangażowanie, zaufanie oraz przyzwyczajenie stanowią ważne determinanty tak pojmowanej
lojalności.
Budowanie, a następnie kształtowanie lojalności pracowników jest procesem długotrwałym (Robak 2016, s. 84). Dzięki podejmowaniu działań
ukierunkowanych na budowanie lojalności, przedsiębiorstwa zyskują wiele
wartości. Wśród nich można wymienić wzrost wydajności pracy, większą
liczbę rekomendacji, dzielenie się wiedzą czy utrzymanie klientów (Szwajca
2012, s. 433-435). Odpowiednia polityka, nastawiona na kształtowanie poziomu lojalności wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pracownika
(Robak 2017, s. 105). Istotną kwestią w zarządzaniu lojalnością jest także jej
wpływ na poziom rotacji pracowników. Im bardziej lojalnych pracowników
posiada przedsiębiorstwo, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo ich odejścia do konkurencyjnej organizacji (Ong i in. 2014, s. 94). Wiąże się to także
z przystosowaniem pracownika do zmian. Pracownik cechujący się wyższym
poziomem lojalności szybciej się do nich dostosuje, ponieważ uważa się za ich
część (Esmaeilpour, Ranjbar 2018, s. 45).
Najważniejszą rolę w kształtowaniu lojalności pracowników pełni kadra
zarządzająca. Jak podaje I. Świątek-Barylska, współczesne rozumienie lojalności rozwija się w kierunku jej utożsamiania z zaangażowaniem, identyfikowaniem się z organizacją a także uczciwością (Świątek-Barylska 2016, s. 84).
W związku z tym, kierownicy powinni odchodzić od roli „władcy” na rzecz
uczestnictwa w procesach, zmianach oraz budowania partnerskich relacji
z pracownikami (Świątek-Barylska 2016, s. 84).

METODYKA BADAŃ
Celem przeprowadzonego badania była identyfikacja determinant lojalności pracowników wobec organizacji w opinii kadry kierowniczej szpitali
publicznych.
Badanie zostało podzielone na 2 etapy. W pierwszej kolejności przeprowadzono badanie jakościowe. Badania te miały charakter wyjaśniający
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(Czakon 2016, s. 170). W porównaniu do metod ilościowych, metody badań jakościowych nie wymagają dużej liczby respondentów, a dobór próby
jest celowy. Dzięki nim można wyjaśnić przyczyny określonych zjawisk lub
zachowań (Adamska, Szewczuk-Stępień 2012, s. 168). Badanie zostało przeprowadzone w grupie 29 osób obejmujących stanowiska kierownicze w szpitalach publicznych na terenie województwa podlaskiego (tabela 1). Większość
badanych stanowili mężczyźni (55,17 %). Największą grupę badaną stanowili mężczyźni obejmujący stanowiska ordynatora oddziału (31,03 %), a najmniejszą zastępcy ordynatora oddziału (3,44 %).
Tabela 1. Charakterystyka badanych

Wyszczególnienie

Kobiety

Mężczyźni

n

%

N

%

Ogółem

13

44,83

16

55,17

Ordynator oddziału

2

6,89

9

31,03

Pielęgniarka oddziałowa

6

20,68

-

-

Zastępca ordynatora oddziału

1

3,44

7

24,13

Zastępca pielęgniarki oddziałowej

4

13,79

-

-

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Narzędziem badawczym zastosowanym w pierwszym etapie procesu badawczego był kwestionariusz wywiadu, składający się z czterech pytań
otwartych. Respondentów poproszono o wskazanie determinant zwiększających oraz obniżających poziom lojalności pracowników. Następnie zapytano o działania, które są podejmowane w kierunku stymulowania wymienionych przez respondentów czynników. Zapytano również o opinię badanych
na temat tego, czy ich podwładni są lojalni czy też nie. Wskazywane przez
respondentów czynniki podzielono na czynniki zewnątrzorganizacyjne oraz
wewnątrzorganizacyjne. Ze względu na specyfikę odpowiedzi wyodrębniono
także trzecią kategorię – czynniki związane z jednostką (osobą).
W drugim etapie badania, po dokonaniu analizy odpowiedzi respondentów, opracowano listę dziesięciu najczęściej wymienianych determinant
zwiększających poziom lojalności pracowników. Następnie poproszono osoby
biorące udział w pierwszym etapie badania o wskazanie pięciu, w ich opinii
najważniejszych, czynników z przygotowanej listy. Na podstawie uzyskanych
odpowiedzi opracowano listę najczęściej wskazywanych determinant lojalności pracowników w opinii badanej kadry kierowniczej.
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WYNIKI BADAŃ
W pierwszej kolejności poproszono respondentów o wskazanie, czynników które w ich opinii wpływają na lojalność podwładnych (tabela 2).

Tabela 2. Czynniki kształtujące lojalność podwładnych w opinii kadry kierowniczej
Czynniki
zewnątrzorganizacyjne

Czynniki
wewnątrzorganizacyjne

Czynniki związane z jednostką

- wizerunek praco-

- liczba obowiązków

- uczciwość

- podział obowiązków

- empatia

- wysokość wynagro-

- odpowiedzialność

dawcy

- opinia o bezpośrednim przełożonym

dzenia,

- możliwość rozwoju
zawodowego

- szczerość
- cechy osobowości

- styl zarządzania przeło- - zaangażowanie w pracę
żonego

- równe i sprawiedliwe
traktowanie

- relacje panujące w
zespole

- komunikacja i przekaz
informacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W opinii badanych kierowników, na lojalność ich podwładnych wpływają w szczególności czynniki wewnątrzorganizacyjne oraz te związane z jednostką. Najwięcej badanych wskazywało liczbę obowiązków oraz ich sprawiedliwy
podział jako czynniki wpływające na lojalność. W 80 % ankiet, respondenci wskazywali także, że empatia oraz uczciwość i szczerość są w ich opinii
ważne w kształtowaniu lojalności. Najmniej badanych wskazywało czynniki
zewnątrzorganizacyjne. Jedynie 4 osoby podały wizerunek pracodawcy jako
czynnik decydujący o lojalności, a 3 wskazały także opinię o bezpośrednim
przełożonym. Można wnioskować, że w ocenie badanych kierowników szpitali publicznych, ważniejsze są czynniki związane bezpośrednio z pracownikiem
lub takie, które wiążą się z formą zatrudnienia, wysokością wynagrodzenia czy
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też kulturą organizacyjną panującą w danej jednostce. Oprócz wymienionych
w tabeli 2 czynników, respondenci wskazywali, że na lojalność wpływają także:
 „…na pewno uczciwa praca, sumienne i rzetelne wykonywanie swoich
obowiązków, zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami. Ważne jest
aby informacje były przekazywane w sposób jasny, a personel miał chęci do pracy.”,
 „…otwarta komunikacja, wsparcie w trudnych chwilach, zaufanie,
uczciwość i szacunek. Ważne jest także to, czy możemy polegać na innych czy nie.
Rzetelne wykonywanie swoich obowiązków też jest ważne w lojalności.”,
 „uważam, że lojalność jest indywidualną sprawą każdego pracownika.
Zapewne wszyscy będą bardziej lojalni kiedy będą sobie wzajemnie ufać oraz
kiedy będą się wspierać.”,
 „…wiele czynników. Najważniejsze to zaangażowanie, dobre relacje.
Czasami też to czy poziom wynagrodzenia jest odpowiedni do wykonywanych
obowiązków może mieć znaczenie”.
Zdaniem autorki, wskazania respondentów są czynnikami, które wymienia się w literaturze przedmiotu. Fakt, że większość badanych wskazywała jednoznacznie na uczciwość, zaufanie oraz relacje między pracownikami,
może utrudniać podejmowanie działań ukierunkowanych na stymulowanie
lojalności.
Kolejne pytanie dotyczyło podejmowania działań w zakresie wykorzystywania wskazanych w pytaniu 1 czynników do zwiększania poziomu lojalności.
Blisko 80 % respondentów odpowiedziało, że podejmuje działania ukierunkowane na wykorzystanie wymienionych wcześniej czynników do podnoszenia poziomu lojalności ich podwładnych. Pozostali odpowiedzieli, że takich
działań nie podejmują, nie podając uzasadnienia. Co istotne, jedynie 6-ciu
badanych zdecydowało się na rozwinięcie swojej odpowiedzi na te pytanie:
 „tak, wyznaję zasadę równego traktowania wszystkich pracowników oraz
nie wyróżniam nikogo (np. przy układaniu grafiku albo podziale obowiązków)”,
 „staram się rozdzielać obowiązki w sposób równy oraz sprawiedliwy, często też stosuje pochwały. To jaki będzie wizerunek i mój i oddziału, na pewno ma
znaczenie, więc staram się bardzo o niego dbać”,
 „oczywiście, dokładnie i rzetelnie wykonuję swoje obowiązki – poprzez
co wzrasta wzajemne zaufanie. Staram się rozdzielać w miarę równo obowiązki
pracownikom, tak aby każdy czuł się dobrze traktowany.”,
 „niektóre na pewno, jednak chyba bardziej w sposób podświadomy”,
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 „ciężko jest zwiększać lojalność w grupie pracowników, szczególnie
w okresie kryzysu jaki obecnie występuje. Na pewno staram się działać tak, żeby
ludzie sobie wzajemnie ufali i nie doprowadzali do konfliktów”,
 „owszem, podejmuję, tylko na pewno nie dotyczą one wszystkich wymienionych czynników”.
Przedstawione odpowiedzi wskazują, że zaufanie oraz uczciwość są ważne w opinii kadry kierowniczej. Z przytoczonych cytatów wynika także, że
uczciwość jest głównie rozumiana jako sprawiedliwy podział obowiązków
między poszczególnymi pracownikami.
Badanych poproszono także o wskazanie czynników, jakie ich zdaniem
mogą obniżać poziom lojalności pracowników (tabela 3).
Tabela 3. Czynniki zmniejszające poziom lojalności w opinii kadry kierowniczej
Czynniki
zewnątrzorganizacyjne

Czynniki
wewnątrzorganizacyjne

Czynniki
związane z jednostką

- brak emocjonalnego

- złe relacje

- brak zaangażowanie

- brak jasnych reguł

- brak rzetelności

przywiązania do organizacji

panujące w zespole

w pracę

- zbyt wiele obowiązków - kłamstwa
- napięta atmosfera

- brak uczciwości

- nierówne traktowanie

- brak zaufania

- faworyzowanie

- brak motywacji

niektórych pracowników

- nieodpowiednie
motywowanie
pracowników

- niskie zarobki

- niedotrzymywanie s
łowa

- agresja
- nadmierna,

nieuzasadniona krytyka

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Najczęściej, jako czynniki zmniejszające lojalność respondenci wskazywali: brak zaangażowania, złe relacje, brak rzetelności, kłamstwa, brak uczciwości, zbyt wiele obowiązków, napiętą atmosfera, brak jasnych reguł, nierówne traktowanie, brak zaufania oraz brak odpowiedniej motywacji. Większość
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z przedstawionych czynników jest przeciwieństwem tych, wskazanych przez
respondentów w odpowiedzi na pytanie 1. Na uwagę zasługuje fakt, że
w większości przypadków, najczęściej wymieniane były czynniki związane
bezpośrednio z jednostką. Można więc wnioskować, że cechy oraz sposób bycia danego człowieka mają, w opinii respondentów, istotny wpływ na kształtowanie jego poziomu lojalności wobec organizacji.
Badanych kierowników poproszono o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
czy ich zdaniem pracownicy są lojalni wobec organizacji? W tym zakresie,
zdania respondentów były mocno podzielone. Około 30% odpowiedziało, że
pracownicy nie są lojalni. Blisko 45 % badanych wskazało, że owszem są lojalni. Pozostali badani wskazali, że odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Poniżej przedstawiono wybrane uzasadnienia respondentów:
 „nie ma jednoznacznej odpowiedzi, każdy postępuje według własnego
sumienia”,
 „nie wszyscy są w równym stopniu, jedni bardziej, drudzy mniej (wynika
to z poziomu zaangażowania, cech charakteru, itp.)”,
 „tak, z uwagi na emocjonalne związanie z organizacją”,
 „uważam, że są lojalni, ze względu na swoje zaangażowanie i często
emocjonalny związek z organizacją”,
 „część personelu jest lojalna. Pewnie wynika to z czynników wymienionych w pierwszym pytaniu”,
 „różnie w zależności od zaangażowania ogólnie w pracy. Staż pracy też
ma znaczenie – pracownicy z dłuższym stażem wydają się być bardziej lojalni”,
 „nie są lojalni – szczególnie młodzi pracownicy, dopiero po studiach, którzy próbują swoich sił w różnych oddziałach, a często nawet szpitalach”,
 „wydaje mi się, że pielęgniarki są bardziej lojalne niż lekarze. Chociaż
im dłużej pracę, tym zwiększa się moja lojalność – to samo widzę u koleżanek”,
 „nie zawsze – jeżeli pracownik jest np. przeciążony liczbą obowiązków,
relacje w grupie są złe lub praca jest źle wynagradzana”.
Na podstawie przeprowadzonego badania jakościowego, opracowano
listę 10 czynników, które były najczęściej wymieniane jako te, wpływające na
lojalność. Respondentów poproszono o wskazanie, w ich opinii, 5-ciu najważniejszych (tabela 2).
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Tabela 4. Lista najważniejszych czynników determinujących lojalność podwładnych
w opinii kadry kierowniczej
Determinanty lojalności

Liczba wskazań

% wskazań*

28

19,31%

Zaufanie wobec organizacji i przełożonego
Relacje ze współpracownikami

27

18,62%

Zaangażowanie pracownika

20

13,79%

Relacja organizacja – pracownik

19

13,10%

Styl zarządzania przełożonego

18

12,41%

Wysokość dochodów

12

8,28%

Liczba obowiązków

10

6,90%

Emocjonalne związanie z organizacją

6

4,14%

Wizerunek organizacji

5

3,45%

Realizacja misji i celów organizacji

0

0,00%

* za 100 % przyjęto sumę wszystkich wskazań (tj. 145)
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Z tabeli 4 wynika, że najważniejszymi determinantami lojalności w opinii respondentów są: zaufanie wobec organizacji i przełożonego, relacje ze
współpracownikami, zaangażowanie pracownika, relacje organizacja – pracownik oraz styl zarządzania przełożonego (tabela 4).
Zaprezentowane wyniki badań, jednoznacznie wskazują, że w opinii
badanej kadry kierowniczej, kształtowanie lojalności powinno opierać się
w szczególności na stymulowaniu wewnątrzorganizacyjnych jej determinant
oraz tych, które są bezpośrednio związane z jednostką. Można wnioskować,
że kształtowanie lojalności zleży nie tylko od stylu zarządzania czy wysokości
wynagrodzenia, ale także od cech czy postaw konkretnej osoby.
PODSUMOWANIE
Pojęcie lojalności jest terminem szerokim, interdyscyplinarnym. Zrozumienie jej istoty wymaga posiadania nie tylko teoretycznej, ale również praktycznej wiedzy. Przeprowadzone badanie jakościowe wskazało, że w opinii
kierowników, lojalność kształtują nie tylko czynniki bezpośrednio związane z organizacją, ale także te związane z pojedynczą jednostką. Z badania
wynika, że do głównych czynników kształtujących lojalność należą: poziom
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zaangażowania, zaufanie, dobre relacje ze współpracownikami oraz organizacją, liczba posiadanych obowiązków. Respondenci w szczególności zwracali
uwagę na uczciwość oraz sprawiedliwość. Głównie odnosiło się to podziału
obowiązków oraz równego traktowania całego zespołu, bez faworyzowania
lub wywyższania poszczególnych osób.
Należy zaznaczyć, że proces budowania lojalności jest działaniem długotrwałym, trudnym i złożonym. Biorąc pod uwagę rozważania przedstawione
w niniejszej publikacji, można stwierdzić, że opinii kierowników, większość
ich podwładnych jest lojalna wobec organizacji. Mimo to, kierownicy stale
powinni zwiększać, lub w niektórych przypadkach budować na nowo, lojalność swoich podwładnych. Jej budowanie powinno więc opierać się w szczególności na zwiększaniu zaangażowania oraz zaufania poprzez uczciwe oraz
sprawiedliwe kierowanie zespołem. Odpowiednie kształtowanie lojalności
przełoży się nie tylko na zwiększenie efektywności pracy, ale także pozwoli na
budowanie lepszej strategii zarządzania kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa.
Należy prowadzić dalsze badania w kierunku opracowania rekomendacji
w zakresie kształtowania lojalności pracowników.
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DETERMINANTY ROZWOJU
USŁUG PRZEWODNICKICH
W CZASIE KRYZYSU

Abstrakt:

Celem badania było pozyskanie wiedzy na temat niezbędnych determinant rozwoju mikroprzedsiębiorstw, jakimi są miejscy i terenowi
przewodnicy turystyczni oraz zachowań tej grupy przedsiębiorców
w czasie pandemii związanej z zakaźną chorobą układu oddechowego COVID-19 oraz wpływu obowiązkowej kwarantanny na sytuację
finansową badanych podmiotów. Badania przeprowadzano metodą
sondażu diagnostycznego, za pomocą techniki wywiadu bezpośredniego i telefonicznego oraz metodą obserwacji rynku usług przewodnickich w województwie lubelskim. Na podstawie przeprowadzonych
badań można wnioskować, że przewodnicy turystyczni prowadzący
działalność na lubelskim rynku usług turystycznych zobligowani są
do ciągłego doskonalenia zawodowego i dostosowania swojej oferty
do zmiennego otoczenia. Głównymi determinantami ich rozwoju jest
przede wszystkim posiadanie pasji, aktualna wiedza oraz komunikatywność w stosunku do klienta. Ważnym aspektem jest także opracowanie własnych autorskich szlaków i wprowadzanie innowacji w oprowadzaniu przewodnickim, jak również korzystanie z nowoczesnych
technologii w komunikacji z klientem.

WPROWADZENIE
Branża turystyczna jest ważnym i prężnie rozwijającym się sektorem we
współczesnej gospodarce, jednak może być zakłócona przez zawirowania zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz (Mazurek-Kusiak 2018,
s. 111-119). Zawirowania mogą mieć skutek pozytywny lub negatywny. Jednym z bardzo poważnych zakłóceń jakie miało miejsce w ostatnich miesiącach
była pandemia koronawirusa. Skali wywołanego zagrożenia nie można do
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końca przewidzieć, a jego skutki branża turystyczna będzie odczuwała jeszcze
przez klika następnych lat.
Aby przetrwać w tym trudnym otoczeniu należy dokonywać ciągłego
rozwoju, bo jeżeli przedsiębiorstwo stoi w miejscu to w rzeczywistości „cofa
się”. Rozwój przedsiębiorstwa to nieustanny proces celowych zmian, traktowany jako obiektywne zjawisko implikujące dążenie przedsiębiorstwa do osiągania zysku lub innego wcześniej wyznaczonego celu (Puto 2018, s. 153-162).
Głównym zadaniem rozwoju jest dokonanie zmian jakościowych i ilościowych w sferze działania przedsiębiorstwa turystycznego (Firlej 2010,
s. 76). Rozwój ten może nastąpić w wyniku wprowadzenia zmian (Jasiński
2014, s. 10-14; Ilnicki 2009, s. 15-23):
 produktowych (nowym przedstawieniu oferty, wprowadzeniu nowych produktów turystycznych lub modyfikacja istniejących, opracowania
nowych szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych, wchodzenia na nowe
rynki),
 procesowych (wdrażania nowych technologii, wprowadzania zmian
we sposobie obsługi klienta),
 organizacyjnych (zmiana sposobu zarzadzania, zmiana struktury organizacyjnej, zmiana strategii działania, zmiana sposobu sprzedaży usług),
 marketingowych (nowe techniki promocji, nowe metody dystrybucji,
nowe kanały sprzedaży, nowe metody kształtowania cen).
Na rynku usług turystycznych zachodzą istotne zmiany wywołane rozwojem nowych technologii, pojawiają się nowe modele biznesowe oraz platformy cyfrowe umożliwiające korzystanie z usług turystycznych (Osiadacz
2012, s. 35-39).
Celem badania było pozyskanie wiedzy na temat niezbędnych determinant rozwoju mikroprzedsiębiorstw, jakimi są miejscy i terenowi przewodnicy turystyczni oraz zachowań tej grupy przedsiębiorców w czasie pandemii
związanej z zakaźną chorobą układu oddechowego COVID-19 oraz wpływu
obowiązkowej kwarantanny na sytuację finansową badanych podmiotów gospodarki rynkowej.

SPECYFIKA RYNKU I USŁUG PRZEWODNICKICH
Rynek usług przewodnickich zarówno w Polsce, jak i w większości krajów Unii Europejskiej jest bez wątpienia bardzo trudny. Potrzebna jest tutaj
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wiedza z wielu dziedzin nauki oraz umiejętność elastycznego reagowania na
zmienne otoczenie. Sektor ten charakteryzuje się następującymi cechami: po
pierwsze utrwalona jest dominacja mikro i małych przedsiębiorstw turystycznych z niewielkim kapitałem początkowym, po drugie istnieją rodzinne korzenie przedsiębiorczości w turystyce, a po trzecie istnieje tutaj duży udział
szarej strefy (Mazurek-Kusiak 2012, s. 461-469). Rosnąca konkurencja na
tym rynku, rozwój technologii do gospodarki turystycznej oraz ciągłe zmieniające się preferencje i upodobania turystów powodują, że coraz większego
znaczenia nabiera problematyka rozwoju i wprowadzania różnych innowacji
oraz nietypowego świadczenia usług przewodnickich. W procesie kształtowania tych usług nadrzędną rolę odgrywają klienci, ich potrzeby i oczekiwania.
Od stopnia poznania tych potrzeb i oczekiwań zależeć będzie czy zaoferowana
usługa turystyczna będzie satysfakcjonowała odbiorcę czy też nie. Dodatkowo
sytuację utrudnia fakt, że zarówno potrzeby i oczekiwania konsumentów, jak
i otoczenie rynku turystycznego nieustannie się zmienia. Stąd tak ważne staje się nie tylko rozpoznawanie aktualnych potrzeb i oczekiwań turystów, ale
przede wszystkim identyfikowanie tych potencjalnych potrzeb, które mogą
pojawić się w niedługim czasie i dostosowanie się przewodników turystycznych do zmiennego otoczenia.
Zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich
oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. 1997
Nr 133poz. 884, Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, 2361, z 2018 r. poz. 650, art.
3) przewodnik turystyczny jest to osoba zawodowo oprowadzająca turystów
lub odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach,
udzielająca o nich fachowej informacji oraz sprawująca opiekę nad turystami
lub odwiedzającymi.
Zadania przewodników turystycznych wykonują:
 przewodnicy górscy dla określonych obszarów górskich,
 przewodnicy miejscy dla poszczególnych miast,
 przewodnicy terenowi dla poszczególnych województw, powiatów,
gmin, a także regionów oraz tras turystycznych (Ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, art. 21) .
Przewodnik turystyczny musi być osobą pełną pasji i zaangażowania
w wykonywanie swojego zawodu. Od przewodnika zależy jak turyści będą
wspominali dane miasto, czy jako nudne i bez znaczenia, czy miasto wielkich
emocji i wydarzeń. Przewodnik nie powinien przedstawiać swej wiedzy tak,
WYBRANE PROBLEMY ROZWOJU SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

207

ANNA K. MAZUREK-KUSIAK

jakby czytał z kartki, lecz starać się sprawić wrażenie, że opowiada wszystko
po raz pierwszy. Swoją pasją poznawczą powinien przelać na uczestników wycieczki. Ważne jest także to, żeby przewodnik potrafił dostosować program
zwiedzania miasta do całości programu imprezy, przedstawić miasto i poszczególne jego obiekty w sposób, który umożliwi turyście zachowanie w pamięci nie tylko jego obrazu, ale i w miarę pełnej choć skondensowanej wiedzy
(Kruczek i in., 2020, s. 9-44). Ponadto należy powiązać informację o mieście
z historią, kulturą i geografią całego kraju, a także miejsca miasta w życiu
społecznym i gospodarczym państwa. Ważnymi cechami charakteru jest opanowanie, umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi, łatwość
wysławiania się. Ponadto powinien znać języki obce (Gryszel 2007, s. 45-54).
Podaż usług przewodnickich koreluję z liczebnością i rozmieszczeniem kadr przewodnickich. Środowisko to jest znaczne, ale zróżnicowanie
i zdezintegrowane.
Tabela 1. Liczba osób z uprawnieniami przewodników turystycznych w latach 20062013 według województw
Województwo

2006

dolnośląskie

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1 427

1 515

1 590

1 657

1 119

1 319

1 272

1 225

kujawsko-pomorskie

369

384

415

450

487

511,6

542

572

lubelskie

724

751

822

863

924

970

1021

1072

lubuskie

178

196

198

198

199

207

211

216

łódzkie

471

498

555

571

620

654

691

728

małopolskie

3 453

3 669

3 782

3 863

3 983

4126

4251

4377

mazowieckie

1 771

1 885

2 023

2 173

2 408

2521

2677

2833

89

90

96

104

109

114

119

125

podkarpackie

847

916

928

968

999

1038

1074

1109

podlaskie

417

431

480

500

523

554

583

611

pomorskie

601

656

727

761

795

856

905

955

2 350

2 465

2 573

2 642

2 754

2852

2951

3049

636

659

692

724

738

771

797

824

321

323

372

392

406

435

458

482

opolskie

śląskie
świętokrzyskie
warmińsko
-mazurskie
wielkopolskie

674

696

773

808

840

891

936

980

zachodniopomorskie

760

798

814

882

901

941

977

1014

15 088 15 932 16 840 17 556 17 805 18 761 19 465

20 172

Polska ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędów Marszałkowskich oraz
Raport - Usługi Przewodnickie i Pilotażu w Małopolsce, Małopolskie Obserwatorium
Gospodarki, Urząd Marszałkowski, Kraków 2013, s. 16.
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Do końca 2013 roku w całej Polsce wydano ponad 20 tysięcy uprawnień przewodnickich (w tym 47% przewodników terenowych, 30% górskich
i 23% miejskich). W województwie lubelskim do końca 2013 roku wydano
1072 licencji na przewodnika turystycznego. Dane przestawione w tabeli 1 są
tylko do roku 2013, ponieważ w 2014 roku weszła w życie ustawa o deregulacji zawodów, na mocy której do podjęcia obowiązków przewodnika turystycznego nie są wymagane państwowe licencje, egzaminy ani ukończenie obowiązkowych kursów zawodowych. Licencje takie musi posiadać tylko przewodnik
górski. Deregulacja zawodu przewodnika turystycznego miała swoje mocne
i słabe strony, gdyż z jednej strony dotychczasowi licencjonowani przewodnicy mogą rozszerzyć swoją działalność o miasta i miasteczka, na które wcześniej
nie posiadali uprawień oraz nauczyciele, historycy, pasjonaci historii regionu
szybko mogą bez zbędnych kosztów i formalności podjąć pracę na stanowisku
przewodnika wycieczek, a biura turystyczne zyskały możliwość oszczędności
na stawkach, gdyż zostały zwolnione z obowiązku zatrudniania osób posiadających licencję zawodową. Ale z drugiej strony pojawiało zagrożenie obniżenia
jakości usług przewodnickich poprzez brak kontroli nad tym, czy osoba oprowadzająca wycieczki ma odpowiednią wiedzę do pracy z turystami. Praktyka
pokazuje, że biura podróży i stowarzyszenia turystyczne pomimo deregulacji
zawodu i tak wymagają od osób będących przewodnikami odpowiedniego
szkolenia i decydują się na współpracę tylko z osobami mającymi licencje
przewodnika turystycznego.
Przewodnicy turystyczni świadczą swoje usługi wykonując wolny zawód,
pracując na umowę cywilno-prawną, ale także mają założone własne przedsiębiorstwa najczęściej w formie indywidualnej działalności osób fizycznych
oraz spółek cywilnych. Część z nich korzysta z możliwości jakie dała ustawa
z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646; Dz. U.
z 2019 r. poz. 1292, 1495, art. 5) i świadczą usługi nie rejestrując działalności
gospodarczej. Przewodnicy turystyczni są bardzo często zrzeszeni w wybranym przez siebie stowarzyszeniu lub fundacji.

METODY BADAŃ
Badanie zostało zrealizowane za pomocą metody sondażu diagnostycznego, przy wykorzystaniu techniki wywiadu standaryzowanego bezpośredniego
i telefonicznego, który zaproponowano 150 przewodnikom z województwa
lubelskiego. Na taki wywiad zgodziło się i odpowiedziało na wszystkie pytania
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103 przewodników turystycznych. Kwestionariusz wywiadu składał się z 8 pytań (zamkniętych i otwartych). Na koniec wywiadu przewodnik turystyczny
miał możliwość dodania własnych komentarzy do każdego pytania. Badanie
przeprowadzono w dniach 6-25 lipca 2020 roku.
Ze względu na doświadczenie zawodowe autora pracy jako licencjonowanego przewodnika turystycznego na miasto Lublin i okolicę, drugą metodą
zastosowaną w badaniu była metoda obserwacji rynku usług turystycznych
i zachowań poszczególnych przewodników turystycznych na tym rynku.
WYNIKI BADAŃ
W pierwszym etapie respondenci wypowiedzieli się na temat formy
świadczenia usług przewodnickich (rysunek 1).
Rysunek 1.Formy świadczenia usług przewodnickich (N=103)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Najwięcej przewodników turystycznych, bo aż 37,86% korzysta z możliwości prowadzenia swoich usług bez konieczności rejestrowania działalności
gospodarczej, kolejne 33,02% świadczy usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, 16,50% ma założoną własną działalność gospodarczą, a 12,62%
– stowarzyszenie lub fundację. Dla 41,75% badanych osób usługi przewodnickie są jednym źródłem utrzymania, 31,07% respondentów posiada emeryturę
lub rentę, a usługi przewodnickie traktuje jako formę dodatkowego zarobku
oraz swojego hobby, podobnie 27,18% pracuje na etacie oraz dodatkowo
świadczy usługi przewodnickie.
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W kojonym pytania lubelscy przewodnicy wypowiadali się na temat
czynników, które wpływają na ich konkurencyjność na rynku usług przewodnickich (rysunek 2).
Rysunek 2. Aspekty konkurencyjności przewodników na rynku usług turystycznych
(N=103, można było udzielić więcej niż 1 odpowiedź)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Na podstawie danych przedstawionych na rysunku 2 można stwierdzić,
że najważniejsze dla przewodnika jest pasja, z którą chce dzielić się innymi.
Posiadanie pasji powoduje, że przewodnik staje się autentyczny w oczach
turystów (68,93%). Ważnym aspektem jest także wyraźna i głośna mowa,
gdyż jeżeli przewodnik nie potrafi mówić z odpowiednią dykcją w większości przypadków nie zainteresuje swoich słuchaczy, nawet wówczas jeżeli ma
dużą wiedzę (59,22%). Ciekawy sposób opowiadania ważny jest dla 56,31%
przewodników. Czynnik ten powoduje, że przewodnik polecany jest innym
osobom, grupom i organizacjom, w ten sposób poprzez polecenie zyskuje nowych klientów. Ciągłe doskonalenie się, zdobywanie nowej wiedzy, czytanie
artykułów naukowych i opracowań historycznych jest niezbędnym czynnikiem aby utrzymać się na rynku usług przewodnickich i nie stracić swoich
klientów (45, 63%). W celu zdobycia pozycji konkurencyjnej przewodnicy
turystyczni powinni opracowywać autorskie szlaki, nigdzie nie opisane ani
nie zaznaczone, wówczas stają się monopolistą, ponieważ nikt inny nie będzie
wstanie oprowadzić grupy na tym szlaku (33,01%). Wprowadzenie innowacji
jest także ważnym aspektem zdobycia nowych klientów i wyprzedzenia konkurencji (31,07%). Innowacją tą może być wprowadzanie do oprowadzania
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przewodnickiego elementów dramy, aspektów teatralnych, zabaw w formie
quizów, czy gier, odpowiedni strój dostosowany do epoki o której przewodnik
opowiada itp. Współpraca z muzeami, obiektami świadczącymi atrakcje turystyczne i innymi przedsiębiorcami turystycznymi także ułatwia świadczenie
usług przewodnickich i zdobycie nowych klientów (30,10%). Indywidualne
podejście do grupy i dostosowanie sposobu oprowadzania do wieku, zainteresowań, wykształcenia uczestników jest kolejnym aspektem, który powoduje,
że turyści polecą przewodnika innym osobom (28,16%). Korzystanie z nowoczesnych technologii (tour guide, aplikacji zastępującym tour guide, takich jak np. system UNIti) jest szczególnie ważne podczas oprowadzania grup
w dużych miastach, muzeach oraz wszędzie tam, gdzie występują duże skupiska turystów (26,21%). Znajomość języków obcych rozszerza grono klientów
o obcokrajowców, a przewodnicy stają się bardziej elastyczni (20,39%).
Rysunek 3. Źródła pozyskania klientów przez przewodników turystycznych (N=103,
można było udzielić więcej niż 1 odpowiedź).

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Z analizy danych przedstawionych na rysunku 3 można zauważyć, że
przewodnicy turystyczni najwięcej zleceń dostają od stowarzyszeń turystycznych (71,84%), zatem ważnym aspektem jest bycie członkiem takiego stowarzyszenia. W Polsce najbardziej znanym i rozpoznawalnych stowarzyszeniem
skupiającym przewodników jest PTTK, ale obecnie powstaje coraz więcej
nowych stowarzyszeń turystycznych promujących turystykę w danym regionie, na wybranym szlaku lub promujący konkretny rodzaj turystyki. Stowarzyszenia takie bardzo często zakładają sami przewodnicy turystyczni. Strona
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internetowa własnego przedsiębiorstwa stanowi główne źródło pozyskania
klientów dla 59,22% respondentów. Z polecenia innych zdobywa zlecenia
na usługi aż 56,31 przewodników turystycznych. Współpraca z biurami podróży, pozwala 31,07% przewodnikom turystycznym zdobyć nowe zlecenia.
Najmniej zleceń przewodnicy pozyskują dzięki stronie internetowej urzędu
miasta czy gminy (15,53%). Przykładowo w Lublinie utworzono konkurs na
przewodnika inspiracji i wybrani przewodnicy, którzy uzyskały rekomendację
Miasta Lublin w zakresie oprowadzania trasami turystycznymi zgłoszonymi
do trójetapowego konkursu. Osoby wyróżnione specjalnym tytułem gwarantują profesjonalizm w przybliżaniu historii i dziedzictwa miasta, ale też zachęcają do odkrywania Lublina na nowo w oparciu o unikatowe oferty. Miasto
promuje usługi przewodników inspiracji.
Z raportu UNWTO (2020) wynika, że pandemia COVID-19 miała
wpływ na znaczące ograniczenie ruchu turystycznego już w pierwszym kwartale 2020 roku. W porównaniu z takim samym okresem w roku ubiegłym
zanotowano zmniejszenie ruchu o 22%. Ta sytuacja odbiła się także na obrotach finansowych przewodników turystycznych.
Rysunek 4. Odsetek przewodników, którzy zanotowali spadek obrotów z usług przewodnickich oraz anulowania zleceń w okresie pandemii tj. od marca do maja 2020 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Na podstawie danych przedstawionych na rysunku 4 można zauważyć,
że od początku trwania pandemii w Polsce tj. od marca do maja 2020 roku
liczba zleceń na usługi przewodnickie spadła u 88,35% przewodników aż od
71 do 100%, u 6,80% przedsiębiorców turystycznych o 51-70%, u 2,91%
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przewodników o 31-50%, a 1,94% przedsiębiorców turystycznych całkowicie
zawiesiło działalność. Anulowanie zamówień przez grupy turystyczne wiąże
się także ze spadkiem obrotów. U 86,41% przewodników spadek obrotów
mieścił się w przedziale 71-100%, u 8,74% – 51-70%, a u 2,91% – 31,50%.
Rysunek 5. Odsetek przewodników, którzy zanotowali anulowanie rezerwacji usług
przewodnickich w miesiącach letnich (VI, VII, VIII).

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Pandemia „odcisnęła także piętno” na anulowaniu rezerwacji usług przewodnicki w kolejnych miesiącach 2020 roku. U 23,30% badanych przedsiębiorców odwołano od 51 do 75% rezerwacji na usługi przewodnickie w miesiącach letnich (czerwiec, lipiec, sierpień), a u 18,45% przewodników od 26%
do 50% rezerwacji, a u 21,36 respondentów od 1 do 25% rezerwacji. Jednak
nie wszyscy przedsiębiorcy zauważyli spadek dochodów. Nie dokonano żadnego anulowania usługi przewodnickiej w 21,36% badanych przedsiębiorstwach, i co warto szczególnie podkreślić u 16,50% respondentów nastąpił
wzrost zamówień, gdyż turyści rezygnują z wyjazdów zagranicznych na rzecz
wczasów i wycieczek krajowych i chętniej niż rok temu zamawiają przewodników. Tutaj główną grupą klientów są rodziny.
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Rysunek 6. Działania przewodników turystycznych mające na celu zmniejszenie strat
w okresie pandemii.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Aby zmniejszyć swoje straty najwięcej badanych przedsiębiorców turystycznych zdecydowało się na szukanie dodatkowego zajęcia (33,98% wskazań). Zajęciem tym była głównie opieka nad osobami starszymi, opieka na
dziećmi, praca fizyczna, praca w sklepie. Na przygotowanie i prezentację nowych ofert spacerów turystycznych z dostosowaniem pracy do pełnych wymogów sanitarnych (maseczki, mała liczba osób w grupie, zachowanie odstępów,
praca tylko na świeżym powietrzu, spacery tylko dla rodzin) zdecydowało się
31,07% respondentów1. Przewodnicy turystyczni także zaczęli umieszczać
swoje posty w portalach społecznościowych, pisać blogi, zamieszczać filmy
np. na you tube itp. (27,18%). Praca ta nie miała celu zarobkowego tylko
marketingowy, był to sposób na utrzymanie kontaktu ze swoimi klientami,
zwiększenia zauważalności własnej osoby, wypromowanie siebie. Aż 23,30%
przewodników postanowiło wykorzystać ten czas na własne szkolenia i lepsze
przygotowanie się do sezonu turystycznego. Pracę charytatywną (darmowe
spacery, pomoc w punktach sanitarnych, pomoc osobom starszym, pomoc
w obiektach muzealnych) zdecydowało się 10,68% respondentów. W kursach
doszkalających w zawodach spoza branży turystycznej wzięło udział 6,80%
respondentów, a zawód zmieniło – 3,88% badanych przedsiębiorców (rysunek 6).

1

Spacery takie odbyły się od drugiej połowie maja 2020.

WYBRANE PROBLEMY ROZWOJU SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

215

ANNA K. MAZUREK-KUSIAK

PODSUMOWANIE
Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że przewodnicy turystyczni prowadzący działalność na lubelskim rynku usług turystycznych zobligowani są do ciągłego doskonalenia zawodowego i dostosowania swojej oferty do zmiennego otoczenia. Głównymi determinantami ich
rozwoju jest przede wszystkim posiadanie pasji, aktualna wiedza oraz komunikatywność w stosunku do klienta. Ważnym aspektem jest także opracowanie własnych autorskich szlaków i wprowadzanie innowacji w oprowadzaniu,
jak również korzystanie z nowoczesnych technologii w komunikacji z klientem. W początkowym okresie trwania pandemii COVID-19 w Polsce obroty
finansowe u 86,41% przewodników spadły aż od 71% do 100%. Tutaj przewodnicy chcąc utrzymać kontakt ze swoimi klientami zdecydowali się na aktywność w Internecie, głównie na portalach społecznościowych. W kolejnych
miesiącach pandemii przewodnicy zdecydowali się na pracę w nowych wymogach sanitarnych, a swoją ofertę kierowali głównie do rodzin, co przyniosło
efekt w postaci wzrost zamówień u 16,50% badanych przedsiębiorców na
usługi przewodnickie w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.
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MIGRACJE A SYTUACJA SPOŁECZNOGOSPODARCZA W MAKROREGIONIE
PÓŁNOCNO-ZACHODNIM

Abstrakt:

W pracy podjęto się tematyki migracji w relacji z determinantami
rozwoju społeczno-gospodarczego. Zjawisko migracji stanowi nieodłączny element gospodarki, wpływając na rozwój zarówno w układzie
lokalnym, jak i regionalnym. Wynika to z faktu, że między procesami
migracji a sytuacją społeczno-gospodarczą dostrzega się wyraźne powiązanie, działające na korzyść lub niekorzyść danej jednostki terytorialnej. Celem pracy jest określenie zależności jakie zachodzą między
sytuacją społeczno-gospodarczą a zjawiskiem migracji w makroregionie północno-zachodnim. Zakres przestrzenny ograniczył się do
podregionów makroregionu północno-zachodniego, w których zaobserwowano w ostatnich latach ujemne saldo migracji z pominięciem
miasta Poznań i miasta Szczecin. Podregiony przeanalizowano z punktu widzenia wybranych determinantów rozwoju społeczno-gospodarczego, celem wskazania stopnia zależności wskazanych czynników na
zjawisko migracji. Analiza wykazała, że w obu badanych okresach na
ujemne saldo migracji niekorzystnie wpływała stopa bezrobocia (%).
Z kolei największy pozytywny wpływ na ujemne saldo migracji miał
przyrost naturalny (2004-2007) oraz przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę (m2) (2016-2019).

WPROWADZENIE
Migracje stanowią nieodłączny element gospodarki, wpływając na rozwój lokalny i regionalny. Pomiędzy rozwojem społeczno-gospodarczym a zjawiskiem migracji występuje silna współzależność, która determinuje rozwój
jednostek terytorialnych. Jest to jedno z praw migracji wskazane przez Ravensteina w XIX wieku (Rosner 2014, s. 63-79), które sytuuje migracje zarówno
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po stronie efektów, jak i czynników wywołujących zmiany w przestrzeni społeczno-gospodarczej (Dzięglewski 2016, s. 167-188).
Jak wskazuje Dańska-Borsiak (2013 s. 27-41), czy Wojewódzka-Wiewiórska (2019, s. 126-132), migrujący do danego regionu, stanowią przejaw
konkurencyjności danego obszaru, co znajduje swoje uzasadnienie w fakcie,
iż ludność zmieniając miejsce zamieszkania motywuje swoje decyzje przede
wszystkim zwiększeniem dobrobytu.
Migracje, a co za tym idzie kwestie napływu i odpływu ludności otwierają
dyskusje nad szeregiem korzyści i niekorzyści dla rozwoju jednostki terytorialnej (wskazują je m.in. Mantaj, Ostromęcki, Zając (2017, s. 74-85), Kowalska
(2013, s. 27), Heffner, Solga (2016), Bączek, Szydłowski, Mikołajec (2018
s. 37-48). W efekcie wyodrębniają się główne segmenty, w których dostrzegane są przeobrażenia, jakie jak: demografia, rynek pracy, infrastruktura społeczna, czy finanse. Stanowią one główne aspekty, które dla obszarów napływu ludności stanowią segmenty poprawy, dla terenów opływu mieszkańców
natomiast, czynniki oddziałujące na ich niekorzyść.
MATERIAŁ I METODYKA
Jak podaje Wilk i in. (2013, s. 330-342), w analizach podejmujących
wyjaśnienie zjawiska migracji w kontekście aspektów społeczno-gospodarczych najczęściej stosowaną metodę stanowi modelowanie ekonometryczne,
ale również podejście ukierunkowane na badaniu relacji między migracją
a wybraną zmienną ekonomiczną. Takie rozwiązane zastosowano w ramach
niniejszego opracowania. Zakres przestrzenny badań obejmował podregiony Makroregionu Północno-Zachodniego. Argumentem wyboru takiego
obszaru badań, jest fakt, że pozwala on na porównanie ze sobą jednostek
z trzech zróżnicowanych województw (Lubuskiego, Zachodniopomorskiego,
Wielkopolskiego), co daje sposobność ku ciekawym wynikom prezentującym
odmienne zależności. Dodatkowo zgodzono się z poglądem prezentowanym
m.in. przez Heffnera i Solgę (2016 s. 149–164), którzy wskazywali, że o ile na
poziomie krajowym wszelkie analizy prezentujące oddziaływanie migracji nie
są wyraźne, czy jednoznaczne, o tyle skupiając się na regionalnej, bądź lokalnej skali oddziaływania zjawiska migracji na rozwój, dostrzec można wpływ
społeczno-gospodarczy. Zakres czasowy obejmował uśrednione lata 20042007 oraz 2016-2019.
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Główną metodą badawczą zastosowaną w niniejszej pracy była regresja
liniowa (Roeske-Słomka, 2010) wyznaczona i przeanalizowana przy zastosowaniu poniższego wzoru:

Dla każdego z analizowanych okresów czasu (2004-2007, 2016-2019)
wyznaczono modele regresyjne, pozwalające na określenie, który czynnik
warunkuje określone saldo migracji1 w Makroregionie Północno-Zachodnim. Wykorzystując równania regresji analizowano siłę oraz kierunek zależności regresyjnych. Do wyboru segmentów- czynników warunkujących
saldo migracji wykorzystano analizę korelacji, a dokładniej współczynnik
korelacji r Pearsona, który służy do sprawdzenia czy dwie zmienne ilościowe są powiązane ze sobą związkiem liniowym (Starzyńska 2012). Modele
regresji zbudowano dla zmiennych wystandaryzowanych, których współczynniki korelacji z saldem migracji były większe od 0,6. Ponadto w badaniu wzięto pod uwagę tylko korelacje istotne statystycznie na poziomie
p < 0,05. Zastosowana standaryzacja zmiennych w wyznaczonych modelach
regresji pozwoliła na porównanie ich wpływu na saldo migracji podregionów
w makroregionie Północno-Zachodnim.
Z racji celu badania za zmienną zależną przyjęto saldo migracji ogółem
na 1000 mieszkańców. Zmienna ta posłużyła również do wyboru podregionów makroregionu Północno-Zachodniego. Spośród 12 podregionów do
analizy wzięto pod uwagę te jednostki NUTS 3, w których średnia wartość
salda migracji w latach2004-2007 i 2016-2019 była ujemna. Taką wielkość
odnotowało 9 podregionów (rysunek 1). Ponadto ze względu na zbyt odstające od średniej wartości w badaniu pominięto podregion miasta Poznań
oraz podregion miasta Szczecin. Analizą objęto następujące podregiony: gorzowski, zielonogórski (woj. Lubuskie), koszaliński, szczecinecko-pyrzycki

Oznacza przyrost lub ubytek ludności danej jednostki administracyjnej na skutek migracji
przypadający na 1000 mieszkańców tejże jednostki (GUS, 2020)

1
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(woj. Zachodniopomorskie) oraz pilski, koniński, leszczyński, kaliski (woj.
Wielkopolskie).
Rysunek 1. Saldo migracji na 1000 mieszkańców w podregionach Makroregionu
Północno-Zachodniego w latach 2004-2007 oraz 2016-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

Materiały źródłowe stanowiły dane zaczerpnięte z Banku Danych Lokalnych GUS. Jako czynniki reprezentujące sytuacje społeczno-gospodarczą
w podregionach przyjęto wybrane determinanty wymiaru demograficznego,
społecznego, gospodarczego oraz ekonomiczno-finansowego, do których zaliczono następujące zmienne niezależne: przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców, stopę bezrobocia (%), dochody własne per capita, ludność przypadająca
na 1 aptekę, przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania na 1 osobę (m2),
zmieszane odpady zebrane w ciągu roku na 1 mieszkańca (kg), gęstość zaludnienia (os/km2), wskaźnik obciążenia demograficznego2, udział ludności
miejskiej (%), podmioty gospodarcze na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem (%).

2
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MIGRACJE A SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W PODREGIONACH MAKROREGIONU PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO
Analiza wykazała, iż w obu okresach czasu w większości podregionów
Makroregionu Północno-Zachodniego saldo migracji charakteryzowało się
ujemnym wynikiem, co oznacza, że z obszaru więcej osób wyjeżdża, a niżeli
przyjeżdża w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (rysunek 1). Saldo migracji
osiągało najniższą wartości w okresie 2004-2007 w przypadku podregionu
gorzowskiego (-2,64), natomiast najwyższym wynikiem charakteryzował się
podregion leszczyński (-0,27). Z kolei w latach 2016-2019 najwięcej osób odpłynęło z podregionu szczecinecko-pyrzyckiego, a najmniej z koszalińskiego.
Przeprowadzona analiza korelacji pozwoliła na wybór czynników warunkujących ujemne saldo migracji na 1 tys. osób (tabela 1). W latach 2004-2007
ujemne saldo migracji było najsilniej pozytywnie związane z przyrostem naturalnym na 1 tys. mieszkańców, charakteryzującym się we wszystkich regionach wartością dodatnią oraz przeciętną powierzchnią użytkową mieszkania
na 1 osobę (m2), która wynosiła średnio 23,04 m2/osobę. Natomiast najsilniej
negatywnie saldo migracji powiązane było ze stopą bezrobocia (%), udziałem
ludności miejskiej (%) oraz dochodami własnymi per capita. Z kolei w okresie
2016-2019 największe pozytywne znaczenie miała, podobnie jak w latach
2004-2007, przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę (m2),
gęstość zaludnienia (os./km2) i udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach
ogółem (%), natomiast negatywne - stopa bezrobocia (%).

Tabela 3. Współczynniki korelacji wystandaryzowanych mierników w latach 20042007 oraz 2016-2019
L.p.

Cechy

Zakres czasowy
2004-2007

2016-2019

1,0000

1,0000

1.

Saldo migracji ogółem na 1 tys.
mieszkańców

2.

Przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców

0,7176

0,4645

3.

Stopa bezrobocia (%)

-0,8334

-0,7006

4.

Dochody własne per capita

-0,6684

0,6294

5.

Ludność przypadająca na 1 aptekę

0,5190

-0,1813

6.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę (m2)

0,6429

0,9201
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7.

Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku
na 1 mieszkańca (kg)

-0,6450

0,5697

8.

Gęstość zaludnienia (os./km2)

-0,4604

0,8274

9.

Wskaźnik obciążenia demograficznego

-0,1562

0,0353

10.

Udział ludności miejskiej (%)

-0,7862

-0,0471

11.

Podmioty gospodarcze na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym

-0,6547

0,6819

12.

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem (%)

-0,4607

0,7483

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

W okresie 2004-2007 najwyższym dopasowaniem (pow. 0,5) charakteryzowały się trzy z siedmiu przyjętych na podstawie współczynnika korelacji zmiennych: stopa bezrobocia (%), udział ludności miejskiej
(%) oraz przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców (tabela 2). Pierwsze
dwie zmienne w sposób negatywny wpływały na ujemne saldo migracji
na 1000 osób. Wzrost o 1 punkt procentowy (p.p) stopy bezrobocia, której średnia wartość w badanym okresie wynosiła 18,2 %, powodował
zwiększenie ujemnego salda migracji o 3,1 os. na 1000 mieszkańców. Najwyższe bezrobocie odnotowano w podregionie gorzowskim (23,9 %),
a najniższe w podregionie leszczyńskim 12,7 %. Z kolei wskaźnik urbanizacji w badanym okresie wynosił średnio 56 %, co oznacza, że ponad połowa
ludności Makroregionu Północno-Zachodniego zamieszkiwała obszary miejskie, z czego najlepiej zurbanizowanym podregionem był podregion kaliski
(68,2 %).
W badanym makroregionie przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców
wpływał korzystnie na ujemne saldo migracji. Można zatem przypuszczać,
że wynik ten został osiągnięty za sprawą dodatniego przyrostu naturalnego osiągniętego w latach 2004-2007, wynoszącego średnio 1,08 na tys. mieszkańców.
Tabela 4. Wyniki przeprowadzonej regresji liniowej w latach 2004-2007
L.p.

Współczynnik a

Wyraz wolny

1.

Stopa bezrobocia (%)

0,695

-0,3

13,3

2.

Udział ludności miejskiej (%)

0,618

-10,1

38,9

3.

Przyrost naturalny na 1 tys.
mieszkańców

0,529

0,3

1,6

4.

Dochody własne per capita

0,447

-0,3

-0,3
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5.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
(m2)

0,413

0,6

0,2

6.

Zmieszane odpady zebrane w
ciągu roku na 1 mieszkańca
(kg)

0,455

-29,0

186,3

7.

Podmioty gospodarcze na 10
tys. mieszkańców w wieku
produkcyjnym

0,429

-0,3

1274,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

W latach 2016-2019 aż pięć z sześciu zmiennych osiągnęło wysokie dopasowanie (R2>0,5) (tabela 3).
Tabela 5. Wyniki przeprowadzonej regresji liniowej w latach 2016-2019
L.p.

Zmienna

R2

Współczynnik a

Wyraz wolny

1.

Przeciętna powierzchnia
użytkowa mieszkania na 1
osobę (m2)

0,847

0,9

-1E-16

2.

Stopa bezrobocia (%)

0,732

-0,2

2,6

3.

Gęstość zaludnienia (os./
km2)

0,685

0,8

-9E-17

4.

Podmioty gospodarcze na
10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym

0,638

0,7

1E-15

5.

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem (%)

0,560

0,8

3E-16

6.

Dochody własne per capita

0,396

0,6

1E-15

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

Zmienną, która najkorzystniej oddziaływała na ujemne saldo migracji
była przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę (m2), której
to wzrost o 1 m2/ osobę wpływał na zmniejszenie ujemnego salda migracji
na 1000 osób o 0,9 os. na 1000 mieszkańców, w okresie 2004-2007 o 0,6 os.
na 1000 mieszkańców, co uwidacznia coraz silniejsze pozytywne oddziaływanie zmiennej na ujemne saldo migracji na 1 tys. osób (rysunek 2). Należy
nadmienić, iż na przestrzeni analizowanych lat widać tendencję wzrostową
jeżeli chodzio wartość wskaźnika. W latach 2004-2007 jego wartość wynosiła
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średnio 23 m2/os., natomiast w okresie 2016-2019- 27 m2/os. Najkorzystniejsza sytuacja wystąpiła w podregionie koszalińskim, kaliskim i leszczyńskim,
gdzie wartość kształtowała się powyższej średniej.
Rysunek 2. Saldo migracji na 1 tysiąc mieszkańców a przeciętna powierzchnia użytkowania mieszkania na 1 osobę (m2)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

Gęstość zaludnienia oraz udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach
ogółem (%) również należy zaliczyć do zmiennych korzystnie wpływających
na ujemne saldo migracji na 1000 osób w latach 2016-2019. Wartość pierwszej zmiennej w porównaniu z wartością z lat 2004-2007 wyraźnie się zmniejszyła i wynosi 194 os./km2 i plasuje się powyżej średniej krajowej- 123 os./
km2.
Rysunek 3. Saldo migracji na 1 tysiąc mieszkańców a podmioty gospodarcze na 10 tys.
mieszkańców w wieku produkcyjnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.
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Ciekawa zależność występuje pomiędzy saldem migracji na 1 tys. mieszkańców a podmiotami gospodarczymi na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym (rysunek 3). W latach 2004-2007 zmienna objaśniająca charakteryzowała się słabym dopasowaniem oraz negatywnie oddziaływała na zmienną
objaśnianą, co mogło być ściśle związane ze stosunkowo mała liczba podmiotów gospodarczych na terenie makroregionu (średnio 1470 podmiotów gospodarczych). Wraz ze wzrostem liczby nowych podmiotów gospodarczych
w latach 2016-2019 (średnio 1692 podmiotów gospodarczych) można zauważyć, iż ten sam wskaźnik był dobrze dopasowany i wpływał pozytywnie na
ujemne saldo migracji na 1000 osób.
Rysunek 4. Saldo migracji na 1 tysiąc mieszkańców a stopa bezrobocia

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

W okresie 2016-2019 zmienną negatywnie wpływającą na saldo migracji
na 1000 osób, podobnie jak w latach 2004-2007 była stopa bezrobocia (%),
która w obu okresach charakteryzowała się ujemną wartością współczynnika
a. Należy jednak zauważyć, iż z biegiem czasu negatywne odziaływanie zmiennej niezależnej na zależną zmniejszało, co może być efektem zmniejszenia się
stopy bezrobocia na przestrzeni analizowanych lat.
PODSUMOWANIE
Migracje to złożone i zmienne zjawisko, ambiwalentne zarówno dla migrujących, jak i miejsca napływu oraz odpływu ludności, które mobilizuje
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kapitał społeczny i ekonomiczny, siłę roboczą, wiedzę oraz umiejętności
(From migration to development…, 2010). Segmenty te tworzą grupy determinant wspierających, ale i hamujących rozwój, utwierdzając w przekonaniu, że relacja migracje-rozwój ma heterogeniczny charakter, wysoce złożony
i trudny do jednoznacznej oceny, stanowiący jednocześnie część kompleksu
zmian jednostki terytorialnej (Okólski 2011).
Makroregion Północno- Zachodni składa się z 12 zróżnicowanych
podregionów należących do trzech województw, borykających się z wieloma
problemami (m.in. ujemny przyrost naturalny, niski udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, czy stosunkowo wysokie bezrobocie), które
pośrednio związane są z migracjami. Niestety widać wyraźnie, iż ludność nadal jest bardziej skłonna do wyjazdu niżeli przyjazdu. W obu analizowanych
okresach najważniejszą negatywnie wpływająca zmienną okazała się stopa
bezrobocia (%), która w największym stopniu powoduje odpływ ludność
z makroregionu. Jednak jej negatywna siła oddziaływania zmniejsza się.
W analizowanych okresach można zauważyć tendencję do zwiększania się
znaczenia dostępności i jakości infrastruktury mieszkaniowej. Ponadto wzrost
liczby podmiotów gospodarczych, poniekąd odpowiedzialnych za tworzenie
nowych miejsc pracy, może okazać się w przyszłości kluczowym działaniem
w procesie niwelowania bezrobocia, a co za tym idzie rozwoju makroregionu.
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Abstrakt:

W niniejszej pracy ustalono, czy w ramach świadczenia usługi z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi występują problemy finansowe,
środowiskowe i legislacyjne oraz która z jednostek realizuje najlepiej
to zadanie. Zbadano również poziom zależność pomiędzy jakością realizowanych przez gminy zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi a rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Badaniu poddano 40 losowo wybranych gmin wiejskich - 20 gmin
z województwa podlaskiego i 20 gmin z województwa małopolskiego. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano następujące metody
badawcze: studia literatury przedmiotu z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz przedsiębiorczości wiejskiej, analizę stanu
gospodarki odpadami komunalnymi wybranych gmin za 2018 rok,
przegląd aktów prawnych i aktów prawa miejscowego z omawianego zakresu, pozyskanie niezbędnych danych z Banku Danych Lokalnych, jak również opracowanie zebranych danych przy wykorzystaniu
metody TOPSIS oraz korelacji Pearsona. Z przeprowadzonych badań
wynika, że problemy finansowe opisywane przez wydatki per capita
i roczną opłatę za odbiór odpadów komunalnych dotyczą 5% ogółu
gmin. W obszarze środowiskowym najrzadziej odpady segregowane
odbiera gmina Wąsosz, a odpady zmieszane gmina Mielnik. Natomiast
w zakresie legislacyjnym 13% gmin nie osiągnęło wymaganego poziomu recyclingu, co skutkowało zapłaceniem kar z tego tytułu. Przy
zastosowaniu metody TOPSIS ustalono, że gminą najlepiej realizującą
analizowane świadczenie jest gmina Michałowice z województwa małopolskiego, a najgorzej - gmina Rutki znajdujące się w województwie
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podlaskim, oraz, że gminy wiejskie znajdujące się w Małopolsce lepiej
dostarczają omawiane świadczenie. Ponadto stwierdzono, że zależność
pomiędzy sprawną realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi, a wskaźnikiem nasycenia podmiotami gospodarczymi
jest słaba, a liczbą podmiotów prowadzących działalność związaną ze
zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz odzyskiem surowców jest umiarkowana. Reasumując, problemy związane
z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej odnoszą się wyłącznie do niewielkiej liczby gmin, co świadczy o prawidłowym i rzetelnym
realizowaniu tego świadczenia na badanym obszarze.

WPROWADZENIE
Gmina, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego - zgodnie
z przepisami prawa - jest zobligowana do realizacji zadań własnych, które
mają na celu zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców zamieszkujących
obszar podległy jurysdykcji tej jednostki. Ustawowy katalog świadczeń, jakie powinny być dostarczane obywatelowi jest dość szeroki i zróżnicowany,
a w jego skład wchodzi również gospodarka odpadami komunalnymi. Zatem
władze gminy ponoszą odpowiedzialność za właściwe przygotowanie od strony logistycznej, technicznej i regulacyjnej funkcjonowanie tej usługi, a ponadto za właściwe zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów.
W literaturze przedmiotu pojęcie gospodarki komunalnej jest definiowane jako „wszelkie przedsięwzięcia, działania, czy też procedury związane
z unikaniem i ograniczaniem powstawania odpadów, ich unieszkodliwianiem
i utylizacją oraz odzyskiem surowców wtórnych, a następnie ich ponownym
użyciem” (Famielec 2012, s. 123-132). W odniesieniu do ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, ten termin należy interpretować jako „zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub
skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
jak również niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami” (Ustawa o odpadach 2020). W ramach
realizacji tej działalności gmina może skorzystać z jednego z rozwiązań modelowych opracowanych przez ustawodawcę w zakresie odbioru śmieci, do których należy zaliczyć odbiór przez spółkę komunalną podległą miastu, zlecenie
tych czynności podmiotowi zewnętrznemu, bądź zastosowanie rozwiązania
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mieszanego. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że od 2013 roku gmina
sprawuje pełną kontrolę nad funkcjonowaniem całego systemu związanego
z gospodarką odpadami komunalnymi. Jest także zobowiązana do uruchamiania procedury przetargowej, celem wybrania podmiotu, który będzie odpowiedzialny za obiór nieczystości na danym obszarze.
Mając na uwadze całokształt czynności składających się na realizację
omawianego zagadnienia można stwierdzić, że oddziałują one pozytywnie na
aspekt przyrodniczy powiązany z recyclingiem odbieranych frakcji odpadów,
promowanie zachowania proekologicznego wśród społeczeństwa, zachęcanie
do segregacji śmieci, jak również możliwość życia w czystym środowisku naturalnym. Warto zauważyć, iż w gospodarowaniu odpadami komunalnymi
występują problemy, które mogą w sposób negatywny oddziaływać na ekosystem oraz na postrzeganie przez użytkowników całego procesu dostarczania usługi. Należy je rozpatrywać w kontekście finansowym, środowiskowym
oraz legislacyjnym. Pierwszy z nich związany jest z wysokością opłat za odbiór
odpadów po stronie mieszkańców, wydatkami per capita i udziałem kosztów
ponoszonych na to działanie w całkowitych wydatkach gminy. Aspekt środowiskowy związany jest z częstotliwością odbioru poszczególnych frakcji od
mieszkańców. Natomiast legislacyjny odnosi się do osiągania prawnie określonych zgodnie z dyrektywami unijnymi procentowych limitów recyclingu
poszczególnych frakcji odpadów.
Celem pracy jest zatem określenie sposobu, w jakim władze gmin wiejskich świadczą swoim mieszkańcom usługi z zakresu gospodarki komunalnej,
przy uwzględnieniu zaprezentowanych uprzednio kategorii problemów oraz
ustalenie, która z gmin realizuje to zadanie w sposób najrzetelniejszy. Ponadto
przyjęto, że właściwie prowadzona gospodarka odpadami komunalnymi przez
samorząd gminny może być uznana za symbol jej aktywności i zaangażowania
w kreowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego. W tym kontekście szczególnie interesujące wydaje się być zbadanie, czy istnieje zależność pomiędzy
sprawnością realizowanych przez gminy zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi a rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Na potrzeby realizacji celu, badaniem objęto 40 losowo wybranych
gmin wiejskich, w tym 20 z województwa podlaskiego i taką samą liczbę
z województwa małopolskiego. Wybór tych obszarów administracyjnych był
związany z faktem, iż w województwie podlaskim znajdują się tereny ekologiczne, charakteryzujące się rozwiniętym rolnictwem głównie związanym
z produkcją mleczną, natomiast obszar województwa małopolskiego jest bardziej uprzemysłowiony, choć występuje na nim również produkcja z zakresu
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zbóż, warzyw i owoców. Do realizacji przedstawionego celu wykorzystano
następujące metody badawcze: studia literatury przedmiotu z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz przedsiębiorczości wiejskiej, analizę stanu
gospodarki odpadami komunalnymi wybranych gmin za 2018 rok, przegląd
aktów prawnych i aktów prawa miejscowego z omawianego zakresu, pozyskanie niezbędnych danych z Banku Danych Lokalnych, jak również opracowanie zebranych danych przy wykorzystaniu metody TOPSIS oraz korelacji
Pearsona.
CHARAKTERYSTYKA GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO I MAŁOPOLSKIEGO
NA PODSTAWIE WYBRANYCH ASPEKTÓW
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Do porównania poszczególnych gmin wiejskich województwa podlaskiego i małopolskiego wykorzystano trzy grupy danych. Pierwsza grupa odnosi
się do aspektu finansowego, do którego należy zaliczyć wydatki per capita
związane z dostarczaniem analizowanego świadczenia, udział wydatków na
gospodarkę odpadami komunalnymi w wydatkach ogółem oraz roczną wysokość opłat za realizacje tego działania. Są one istotne, ponieważ mieszkańcy
oczekują jak największego pokrycia kosztów dostarczanej usługi przez władze
gminy, przy jednoczesnym ponoszeniu przez nich jak najniższych obciążeń
finansowych. Druga grupa wskaźników odnosi się do aspektu środowiskowego i obejmuje częstotliwość odbioru odpadów segregowanych oraz zmieszanych w ciągu roku. Oczywiste jest, że odpady powinny być odbierane jak
najczęściej w ciągu roku. W przeciwnym razie może to skutkować wytwarzaniem się nieprzyjemnego odoru, bądź prowadzić do składowania śmieci
w lesie i powstawania dzikich wysypisk. Do ostatniej grupy - związanej
z aspektem legislacyjnym - należy zaliczyć wymagany poziom recyclingu poszczególnych rodzajów frakcji odpadów. W ramach pracy skupiono się na
poziomie recyklingu i przygotowaniu do ponownego użycia papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła, który został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych. W roku 2018 minimalny „wymagany poziom
dla gmin wynosił 30%” (Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
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metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 2016). W analizie nie
został wzięty pod uwagę poziom recyclingu bioodpadów, ponieważ w gminach wiejskich są one najczęściej wykorzystywane przez rolników w prowadzonej przez nich działalności rolniczej, bądź składowane w przydomowych
kompostownikach. Na podstawie przedstawionych kategorii wskaźników
stworzono zestawienie porównawcze dla wylosowanych gmin wiejskich województwa podlaskiego i małopolskiego celem ustalenia, które z nich posiadają
najwyższe wartości poszczególnych wskaźników.
Uzyskane dane liczbowe dla gmin wiejskich województwa podlaskiego
zastały zawarte w tabeli 1. W poszczególnych grupach kolorem czarnym oznaczono wartość najlepszą, a kolorem szarym najgorszą. W kategorii wydatków
per capita najmniejsze obciążenia odnotowano w gminie Klukowo 46,42 zł,
a najwyższe w gminie Płaska 143,00 zł. Udział wydatków w wydatkach ogółem przyjmuje największą wartość w gminie Wąsosz 4%, a najmniejszą - 1%
w 40% badanych gmin. W ramach trzeciego wskaźnika najmniej płacą mieszkańcy gmin Sidra i Orla – 72 zł, a najwięcej 264 zł gminy Przerośl. Odbiór
odpadów segregowanych w 99% gmin odbywa się raz w miesiącu, natomiast
w gminie Wąsosz - co 3 miesiące. Odpady zmieszane najczęściej, czyli dwa
razy w miesiącu są odbierane w gminach Juchnowiec Kościelny, Sokoły, Turośl Kościelna, Orla i Jaświły, ·a najrzadziej raz na dwa miesiące w Mielniku.
Najwyższy poziom recyclingu - 65,46% został osiągnięty w gminie Płaska,
a najniższy (27,39%) w gminie Przerośl, która nie osiągnęła wymaganego
30% limitu, przez co została zobligowana do zapłacenia kary.

Udział wydatków na gospodarkę
opadami komunalnymi w wydatkach
ogółem

Roczna wysokość opłaty za odbiór
odpadów

Częstotliwość odbioru w ciągu
roku - odpady segregowane

Częstotliwość odbioru w ciągu
roku- odpady zmieszane

Poziom recyklingu

Juchnowiec
Kościelny

Wydatki per capita

Gmina

Tabela 6. Wybrane wskaźniki wpływające na gospodarkę odpadami komunalnymi
w województwie podlaskim

131,19

0,02

192

12

24

55,49
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Sokoły

94,06

0,02

96

12

24

40,44

Turośl
Kościelna

105,81

0,02

96

12

24

30,80

Płaska

143,00

0,03

156

12

12

65,46

Klukowo

46,42

0,01

120

12

12

39,06

Sztabin

116,16

0,03

144

12

12

58,45

Nowinka

118,36

0,03

96

12

12

44,54

Wyszki

78,11

0,02

96

12

12

49,03

Brańsk

97,60

0,01

96

12

24

45,69

Orla

78,63

0,01

72

12

12

30,81

Wąsosz

111,42

0,04

96

4

12

38

Wizna

102,86

0,02

144

12

12

58,61

Mielnik

134,71

0,01

96

12

6

36,59

Czeremcha

71,48

0,02

156

12

12

30,41

Rutki

140,39

0,01

180

12

12

34,89

Jaświły

74,69

0,02

168

12

24

60,99

Sidra

75,47

0,01

72

12

12

36,86

Krasnopol

79,48

0,01

120

12

12

39,27

Puńsk

104,54

0,02

132

12

18

57,52

Przerośl

71,60

0,01

264

12

18

27,39

Źródło: opracowanie własne.

W gminach wiejskich województwa małopolskiego zastosowano analogiczne jak w powyższej tabeli oznaczenie kolorystyczne, a wartości wskaźników w poszczególnych jednostkach przyjmują następujące wartości. Najmniejsze wydatki per capita przypadają na mieszkańców gminy Tymbark
- 53,17 zł, a największe w Bukowinie Tatrzańskiej - 319,87 zł. Z analizy
drugiego wskaźnika wynika, że największy udział w wydatkach ogółem posiada gmina Michałowice – 6%, a najniższy 1% gmina Tymbark, Grybów
i Gnojnik. Najniższą roczną wysokość opłat za odbiór nieczystości wynoszącą
– 60 zł ponoszą mieszkańcy Wieprza, a najwyższą (228 zł) społeczność Babic.
Odbiór odpadów segregowanych 2 razy w miesiącu realizują władze Wieprza, Łapanowa i Bukowiny Tatrzańskiej, Tymbarka i Michałowic, natomiast
pozostałe gminy wykonują go raz w miesiącu. Odbiór zmieszanych odpadów
4 razy w miesiącu obywa się w gminie Grybów, a tylko raz w miesiącu w 40%
badanych gmin. Najwyższy poziom recyklingu został osiągnięty przez gminę
Niedźwiedź – 92%, a najniższy przez gminę Łużna – 22%, która podobnie jak
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Gromnik, Jabłonka i Lipinki musiała zapłacić karę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przetwarzania odpadów.

Częstotliwość odbioru
w roku - segregowane

139,46

0,03

144

12

24

40

141,42

0,03

60

24

12

37,93

Łapanów

77,92

0,02

114

24

24

54

Bukowina
Tatrzańska

319,87

0,05

120

24

24

61

Gromnik

74,57

0,02

144

12

24

29

Jordanów

67,08

0,02

78

12

24

48

Mogilany

130,57

0,02

120

12

24

38

Poziom recyclingu

Roczna wysokość
opłat- segregowane

Częstotliwość odbioru
w roku- zmieszane

Udział wydatków w
wydatkach ogółem

Pleśna
Wieprz

Miasto

Wydatki per capita

Tabela 7. Wybrane wskaźniki wpływające na gospodarkę odpadami komunalnymi
w województwie małopolskim

Osiek

148,71

0,03

120

12

12

31

Łużna

109,88

0,02

84

12

24

22

Jabłonka

75,88

0,02

84

12

12

27

Zielonki

210,88

0,04

156

12

24

59

Niedźwiedź

129,67

0,02

108

12

12

92

Pcim

95,21

0,02

94,8

12

12

30

Kozłów

75,86

0,02

84

12

12

32

Tymbark

53,17

0,01

66

24

24

65

Michałowice

169,94

0,06

120

24

24

53,91

Lipinki

81,46

0,02

72

12

12

22,93

Babice

108,45

0,03

228

12

24

39

Grybów

139,19

0,01

84

12

48

78

Gnojnik

57,45

0,01

66

12

12

40

Źródło: opracowanie własne.

Po przeanalizowaniu sytuacji wszystkich gmin ustalono, że najmniejsze
wydatki per capita ponoszą mieszkańcy gminy Klukowo, kolejne 43% gmin
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zalicza się do grupy, w której wartość nie przekracza 100 zł, w przedziale od
101 do 200 zł znajduje się 50% gmin, a ostatnie 5% gmin posiada wysokie
wydatki na mieszkańca, z których najwyższe zostały odnotowane w Bukowinie Tatrzańskiej. Najwyższy udział wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi w wydatkach ogółem posiada gmina Michałowice, w przedziale
od 5 do 2% znajduje się 68% gmin, a pozostałe 12 gmin przeznacza na ten
cel tylko 1% ogółu wydatków. Najniższe roczne wydatki związane z odbiorem
nieczystości ponoszą mieszkańcy Wieprza, w 17 gminach wysokość opłat nie
przekracza 100 zł, 48% gmin ustanowiło opłatę w granicach od 100 do 200
zł, a najwyższe opłaty zostały ustanowione przez 3 gminy, z których najdrożej
jest w Przeroślu. Jeśli chodzi o częstotliwość odbioru odpadów segregowanych
najczęściej są one odbierane - dwa razy w miesiącu - w 13% gmin, a najrzadziej - raz na 3 miesiące - w gminie Gnojnik. Pozostałe 34 gminy odbierają
tą frakcje odpadów raz w miesiącu. Odbiór odpadów zmieszanych najczęściej
odbywa się w gminie Grybów, 16 gmin zbiera odpady dwa razy w miesiącu,
gmina Puńsk i Przerośl wykonuje to 18 razy w ciągu roku, 50% gmin realizuje to zadanie raz w miesiącu, a raz na dwa miesiące tego typu usługa jest
świadczona przez gminę Mielnik. W zakresie poziomu recyklingu najwyższy
został osiągnięty przez gminę Niedźwiedź, a najniższy przez gminę Łużna. Pozostałe 34 gminy osiągnęły wymagany poziom recyklingu przekraczający 30%.
Karę za nieosiągnięcie wymaganego ustawowo limitu zapłaciło 5 gmin, w tym
gmina Łużna.

WPŁYW WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
I MAŁOPOLSKIEGO

Na podstawie zaproponowanych wskaźników opisujących w sposób bezpośredni realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej należało ustalić,
która z gmin w poszczególnych województwach wypełnia przyjęte kryteria
w sposób najbardziej sprawny, a która najmniej. Do określenia takiej hierarchii wykorzystano metodę wielokryterialnego wspomagania decyzji - TOPSIS.
Polega ona na „identyfikacji najlepszego rozwiązania z dostępnego skończonego zbioru rozwiązań przy wykorzystaniu określonych kryteriów” (Szarafińska,
Fabisiak 2010, s. 237). Dla analizowanego w pracy przypadku skończonym
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zbiorem rozwiązań jest 20 gmin wiejskich z województwa podlaskiego i 20
gmin wiejskich z województwa małopolskiego. Natomiast kryteriami pierwotnymi są: wydatki per capita, udział wydatków ·na gospodarkę odpadami
komunalnymi w wydatkach ogółem, roczna wysokość opłat za odbiór odpadów, częstotliwość odbioru w ciągu roku – odpady segregowane, częstotliwość odbioru w ciągu roku - odpady zmieszane i poziom recyklingu.
Na początku stworzono macierz decyzyjną dla każdego z województw,
w których dokonano obliczeń przy wykorzystaniu algorytmu postępowania
według procedury obliczeniowej metody TOPSIS. Następujące po sobie
etapy obliczeń zostaną przedstawione na przykładzie gmin województwa
podlaskiego.
Tabela 8. Znormalizowana macierz decyzyjna - województwo podlaskie
Gmina

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Juchnowiec
Kościelny

0,287117

0,257129

0,31211

0,228748

0,329914

0,272869

Sokoły

0,205867

0,197533

0,156055

0,228748

0,329914

0,198862

Turośl
Kościelna

0,231565

0,235707

0,156055

0,228748

0,329914

0,151457

Płaska

0,312973

0,360831

0,253589

0,228748

0,164957

0,321896

Klukowo

0,101584

0,109254

0,195069

0,228748

0,164957

0,192076

Sztabin

0,254234

0,299626

0,234082

0,228748

0,164957

0,287425

Nowinka

0,259034

0,304282

0,156055

0,228748

0,164957

0,219023

Wyszki

0,17096

0,179019

0,156055

0,228748

0,164957

0,241103

Brańsk

0,213596

0,138489

0,156055

0,228748

0,329914

0,224678

Orla

0,172096

0,118856

0,117041

0,228748

0,164957

0,151507

Wąsosz

0,243855

0,413437

0,156055

0,076249

0,164957

0,186863

Wizna

0,225112

0,267434

0,234082

0,228748

0,164957

0,288212

Mielnik

0,294815

0,127354

0,156055

0,228748

0,082479

0,17993

Czeremcha

0,156446

0,19515

0,253589

0,228748

0,164957

0,14954

Rutki

0,307245

0,132876

0,292603

0,228748

0,164957

0,17157

Jaświły

0,163462

0,184116

0,273096

0,228748

0,329914

0,299915

Sidra

0,165166

0,151086

0,117041

0,228748

0,164957

0,181257

Krasnopol

0,173947

0,160596

0,195069

0,228748

0,164957

0,193108

Puńsk

0,228791

0,185855

0,214575

0,228748

0,247436

0,282852

Przerośl

0,156696

0,134116

0,429151

0,228748

0,247436

0,134689

Źródło: opracowanie własne.
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Następnie każdemu z kryteriów nadano wagę 1/6, po czym dokonano
przemnożenia zawartych w powyższej macierzy wartości liczbowych przez
przyjętą wagę uzyskując następujące wyniki - zawarte w tabeli 4.
Tabela 9. Znormalizowana macierz decyzyjna po uwzględnieniu wag poszczególnych
kryteriów – województwo podlaskie
Waga

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

Juchnowiec
Kościelny

0,047853

0,042855

0,052018

0,038125

0,054986

0,047853

Sokoły

0,034311

0,032922

0,026009

0,038125

0,054986

0,034311

Turośl
Kościelna

0,038594

0,039284

0,026009

0,038125

0,054986

0,038594

Płaska

0,052162

0,060138

0,042265

0,038125

0,027493

0,052162

Klukowo

0,016931

0,018209

0,032511

0,038125

0,027493

0,016931

Sztabin

0,042372

0,049938

0,039014

0,038125

0,027493

0,042372

Nowinka

0,043172

0,050714

0,026009

0,038125

0,027493

0,043172

Gmina

Wyszki

0,028493

0,029836

0,026009

0,038125

0,027493

0,028493

Brańsk

0,035599

0,023082

0,026009

0,038125

0,054986

0,035599

Orla

0,028683

0,019809

0,019507

0,038125

0,027493

0,028683

Wąsosz

0,040642

0,068906

0,026009

0,012708

0,027493

0,040642

Wizna

0,037519

0,044572

0,039014

0,038125

0,027493

0,037519

Mielnik

0,049136

0,021226

0,026009

0,038125

0,013746

0,049136

Czeremcha

0,026074

0,032525

0,042265

0,038125

0,027493

0,026074

Rutki

0,051208

0,022146

0,048767

0,038125

0,027493

0,051208

Jaświły

0,027244

0,030686

0,045516

0,038125

0,054986

0,027244

Sidra

0,027528

0,025181

0,019507

0,038125

0,027493

0,027528

Krasnopol

0,028991

0,026766

0,032511

0,038125

0,027493

0,028991

Puńsk

0,038132

0,030976

0,035763

0,038125

0,041239

0,038132

Przerośl

0,026116

0,022353

0,071525

0,038125

0,041239

0,026116

Źródło: opracowanie własne.

W kolejnym kroku dokonano wyliczenia rozwiązania idealnego (V+)
i anty-idealnego (V-) dla poszczególnych kryteriów oraz ustalenia odległości
poszczególnych gmin do rozwiązania idealnego oznaczonego symbolem (S+)
i anty-idealnego (S-).
240

WYBRANE PROBLEMY ROZWOJU SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE PROBLEMY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ...

Tabela 10. Rozwiązanie idealne i anty-idealne
V+

0,02

0,07

0,02

0,04

0,05

0,05

V0,05
0,02
Źródło: opracowanie własne.

0,07

0,01

0,01

0,02

Tabela 11. Odległości alternatyw do rozwiązania idealnego (S+) i anty idealnego (S-)
Gmina

S+

S-

Turośl Kościelna

0,053

0,062

Płaska

0,045

0,071

Klukowo

0,047

0,071

Sztabin

0,051

0,067

Nowinka

0,063

0,061

Wyszki

0,047

0,060

Brańsk

0,046

0,065

Orla

0,051

0,063

Wąsosz

0,052

0,070

Wizna

0,064

0,064

Mielnik

0,050

0,071

Czeremcha

0,047

0,059

Rutki

0,075

0,053

Jaświły

0,059

0,051

Sidra

0,075

0,038

Krasnopol

0,048

0,068

Puńsk

0,058

0,065

Przerośl

0,058

0,055

Źródło: opracowanie własne.

Ostatnim etapem było podzielenie odległości do rozwiązania anty-idealnego przez sumę odległości rozwiązania idealnego i anty-idealnego w poszczególnych gminach. W ramach tej kalkulacji otrzymano ranking gmin,
w którym to uzyskana wartość najbliższa 1 - rozwiązaniu idealnemu - odnosiła
się do gminy najlepiej realizującej zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi pod względem przyjętych kryteriów, natomiast wartość najdalsza
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od 1 informowała o tym, która gmina robi to najgorzej. Całościowy ranking
został zawarty w tabeli 7.
Tabela 12. Ranking gmin w województwie podlaskim
Gmina

Wartość wskaźnika

Sokoły

0,61

Turośl Kościelna

0,60

Jaświły

0,59

Nowinka

0,59

Wąsosz

0,59

Brańsk

0,57

Płaska

0,57

Sztabin

0,56

Wizna

0,56

Puńsk

0,55

Wyszki

0,55

Juchnowiec Kościelny

0,54

Sidra

0,53

Orla

0,50

Klukowo

0,49

Krasnopol

0,49

Czeremcha

0,46

Mielnik

0,41

Przerośl

0,37

Rutki

0,33

Źródło: opracowanie własne.

W województwie podlaskim gminą, która uzyskała wartość najbliższą
rozwiązaniu idealnemu jest gmina Sokoły znajdująca się w powiecie wysokomazowieckim. Natomiast na ostatnim miejscu uplasowała się gmina Rutki z
powiatu zambrowskiego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w przedstawionym
zestawieniu znajdują się gminy posiadające tożsamą wartość wskaźnika, która
wynosi:
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0,59 dla gminy: Nowinka, Jaświły i Wąsosz,
0,57 dla gminy: Płaska i Brańsk,
0,56 dla gminy: Wizna i Sztabin,
0,55 dla gminy: Puńsk i Wyszki,
0,49 dla gminy: Klukowo i Krasnopol.

Natomiast w województwie małopolskim otrzymano następujące zestawienie gmin.
Tabela 13. Ranking gmin w województwie małopolskim
Gmina

Wartość wskaźnika

Michałowice

0,62

Gnojnik

0,58

Tymbark

0,56

Grybów

0,55

Łapanów

0,52

Jordanów

0,51

Wieprz

0,49

Bukowina Tatrzańska

0,49

Niedźwiedź

0,49

Łużna

0,47

Zielonki

0,46

Kozłów

0,46

Mogilany

0,45

Gromnik

0,45

Jabłonka

0,45

Lipinki

0,45

Pleśna

0,44

Pcim

0,43

Babice

0,41

Osiek

0,40

Źródło: opracowanie własne.

Z danych zawartych w tabeli 8 najlepszy wynik uzyskała gmina Michałowice znajdująca się w powiecie krakowskim, a najniższy wynik gmina Osiek
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z powiatu oświęcimskiego. W przedstawionym rankingu znajdują się również
gminy, mające analogiczną wartość wskaźnikową wynoszącą:
 0,49 dla gminy: Bukowina Tatrzańska, Wieprz, Niedźwiedź,
 0,46 dla gminy: Kozłów, Zielonki,
 0,45 dla gminy: Gromnik, Jabłonka, Mogilany, Lipinki.
Po przeanalizowaniu i określeniu gmin znajdujących się najbliżej i najdalej rozwiązania idealnego w poszczególnych województwach, dokonano
analogicznego zestawienia dla obu województw przy zastosowaniu tożsamej
metody statystycznej.
Uzyskane wyniki zostały zawarte w tabeli 9, w której gminy zaliczane do
województwa podlaskiego zaznaczono kolorem czarnym, a do województwa
małopolskiego – kolorem szarym.
Tabela 14. Ranking gmin w obu badanych województwach
Gmina

Wartość wskaźnika

Michałowice

0,64

Tymbark

0,57

Grybów

0,56

Łapanów

0,55

Jordanów

0,52

Bukowina Tatrzańska

0,52

Wieprz

0,51

Sokoły

0,50

Jaświły

0,50

Łużna

0,50

Turośl Kościelna

0,49

Zielonki

0,49

Niedźwiedź

0,49

Brańsk

0,49

Mogilany

0,48

Gromnik

0,48

Wąsosz

0,48

Nowinka

0,47

Wyszki

0,47

Gnojnik

0,47
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Pleśna

0,47

Kozłów

0,47

Puńsk

0,47

Płaska

0,47

Wizna

0,46

Sidra

0,46

Sztabin

0,46

Juchnowiec Kościelny

0,46

Jabłonka

0,46

Lipinki

0,46

Klukowo

0,46

Orla

0,45

Babice

0,45

Pcim

0,45

Krasnopol

0,44

Czeremcha

0,43

Osiek

0,42

Przerośl

0,40

Mielnik

0,39

Rutki

0,35

Źródło: opracowanie własne.

Gminą najbliższą rozwiązaniu idealnemu jest gmina Michałowice znajdująca się w województwie małopolskim. Natomiast najniższy wynik został
odnotowany w gminie Rutki z województwa podlaskiego. Warto również
zwrócić uwagę, że w przedziale od 0,57 do 0,51 występują wyłącznie gminy
wiejskie województwa małopolskiego. Natomiast przedział od 0,44 do 0,39
stanowią głównie gminy z województwa podlaskiego oraz gmina Osiek. Pozostałe gminy uplasowały się w przedziale 0,50 – 0,45 i przyjmują porównywalne wartości w obu województwach.
Odnosząc się do przedstawionych rezultatów badań, których skutkiem
było uszeregowanie gmin w województwie podlaskim i małopolskim w zestawieniu zbiorczym przy wykorzystaniu metody TOPSIS, należy zwrócić
uwagę na kilka kwestii. W rankingu gmin województwa podlaskiego głównymi wskaźnikami decydującymi o pozycji danej jednostki były: wydatki
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per capita, roczna wysokość opłat za wywóz odpadów oraz częstotliwość odbioru w ciągu roku odpadów niesegregowanych. Odmiennie przedstawiało
się to w pozostałych klasyfikacjach, gdzie o miejscu danej gminy decydowały
wszystkie czynniki w prawie jednakowym stopniu. Ponadto warto zwrócić
uwagę na fakt, że w zestawianiu zbiorczym, czołowe miejsca w rankingu zajmuje 7 gmin z województwa małopolskiego, a ranking zamykają 3 gminy
z województwa podlaskiego. Takie uszeregowanie wyników pozwala przyjąć,
że gminy wiejskie województwa małopolskiego – w oparciu o poddane analizie wskaźniki – realizują omawiane zadanie sprawniej niż gminy z województwa podlaskiego.
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
A ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BADANYCH GMINACH
Poza uszeregowaniem badanych gmin pod względem jakości realizowanych przez nie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
celem pracy jest także zbadanie zależności pomiędzy wynikami osiąganymi
w ramach analizowanych zadań a rozwojem przedsiębiorczości.
Powszechnie wiadomo, że przedsiębiorczość jest kategorią złożoną
i trudną do jednoznacznego zdefiniowania. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, dla uproszczenia, za R. Przygodzką, że jest to proces polegający
na podejmowaniu działalności gospodarczej (Przygodzka 2020, s. 344-345).
W tym kontekście przedsiębiorczość na obszarach wiejskich rozumiana może
być w ujęciu ogólnym jako pozarolnicza działalność gospodarcza podejmowana na wsi, a w ujęciu wąskim jako „proces tworzenia na wsi pozarolniczych
miejsc pracy, stanowiących alternatywne dla rolnictwa źródło dochodów”
(Przygodzka 2020, s. 345). Takie podejście do przedsiębiorczości wiejskiej
nadaje jej rangę ważnego czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, ponieważ wraz z kurczeniem się rolnictwa jako dominującej
funkcji tych obszarów, to właśnie pozarolnicza działalność gospodarcza może
odgrywać coraz większą rolę w ich rozwoju (Wieś w Polsce 2017: diagnoza
i prognoza, 2017, s. 29).
Na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich wpływa wiele
czynników. Na ogół dzieli się je na czynniki makro- i mikroekonomiczne
(Duczkowska-Małysz 1994, s. 14). Pierwsze wynikają z ogólnego poziomu
rozwoju społeczno‑gospodarczego kraju, z usytuowania rolnictwa i gospodarki żywnościowej w gospodarce narodowej, z kreowanej polityki ekonomicznej,
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z ukształtowanego systemu prawa i innych. Natomiast czynniki mikroekonomiczne związane są z: położeniem gminy, historycznie ukształtowaną strukturą gospodarki, rangą i charakterem rolnictwa w rozwoju mikroregionu, stanem infrastruktury, sytuacją demograficzną w gminie i poziomem bezrobocia,
strukturą społeczno‑zawodową, stosunkami własności i zasobami kapitału, czy
też postawami społecznymi. Współcześnie szczególne znaczenie w stymulowaniu przedsiębiorczości wiejskiej przypisuje się: wsparciu publicznemu finansowanemu z funduszy unijnych, w tym przede wszystkim w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej, wzrostowi popytu na różne dobra i usługi generowanemu
przez mieszkańców wsi oraz napływowi mieszkańców miast, który oddziałuje
na wiejski rynek pracy i dywersyfikuje źródła dochodów ludności (Przygodzka
2020, s. 340-341).
Z badań różnych autorów wynika, że ważnym czynnikiem w rozwoju
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest także sprawność instytucji wiejskich, w tym aktywność samorządów lokalnych i władz gminy (Marks-Bielska
2017; Marks‑Bielska, Wojarska, Serocka 2019, s. 132-139). Na tej podstawie
przyjęto założenie, że sprawnie realizowane zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi świadczą o aktywności badanych samorządów
i wpływają na rozwój przedsiębiorczości. Pierwszą zmienną opisuje wskaźnik
obliczony we wcześniejszym paragrafie za pomocą metody TOPSIS, natomiast rozwój przedsiębiorczości w badanych gminach opisano za pomocą
dwóch wskaźników: liczby podmiotów prywatnych prowadzących działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców (wskaźnik nasycenia podmiotami gospodarczymi) oraz liczby podmiotów prowadzących działalność związaną ze
zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz odzyskiem
surowców. Powyższe dane prezentuje tabela 10.
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Tabela 15. Sprawność gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wskaźniki opisujące przedsiębiorczość w badanych gminach

Wartość wskaźnika uzyskana
metodą TOPSIS

Podmioty
prywatne prowadzące działalność gospodarczą na 1000
mieszkańców

Liczba podmiotów
prowadząca
działalność związana
ze zbieraniem,
przetwarzaniem
i unieszkodliwianiem
odpadów; odzysk
surowców

Michałowice

0,64

1,37

7

Tymbark

0,57

0,54

3

Grybów

0,56

0,45

3

Gmina

Łapanów

0,55

0,62

4

Jordanów

0,52

0,66

3

Bukowina Tatrzańska

0,52

1,38

6

Wieprz

0,51

0,91

4

Sokoły

0,50

0,30

0

Jaświły

0,50

0,19

2

Łużna

0,50

0,43

0

Turośl Kościelna

0,49

0,26

0

Zielonki

0,49

3,43

8

Niedźwiedź

0,49

0,54

0

Brańsk

0,49

0,34

1

Mogilany

0,48

1,94

6

Gromnik

0,48

0,49

1

Wąsosz

0,48

0,12

0

Nowinka

0,47

0,21

1

Wyszki

0,47

0,18

1

Gnojnik

0,47

0,50

2

Pleśna

0,47

0,67

1

Kozłów

0,47

0,25

1

Puńsk

0,47

0,23

1

Płaska

0,47

0,23

4

Wizna

0,46

0,18

2

Sidra

0,46

0,11

2

Sztabin

0,46

0,24

1

Juchnowiec Kościelny

0,46

1,88

4
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Jabłonka

0,46

1,13

8

Lipinki

0,46

0,38

1

Klukowo

0,46

0,19

0

Orla

0,45

0,12

0

Babice

0,45

0,71

5

Pcim

0,45

0,89

2

Krasnopol

0,44

0,21

1

Czeremcha

0,43

0,13

0

Osiek

0,42

0,47

3

Przerośl

0,40

0,13

2

Mielnik

0,39

0,12

1

Rutki

0,35

0,30

1

Źródło: opracowanie własne.

Gminą posiadającą najwyższy wskaźnik nasycenia podmiotami gospodarczymi jest gmina Zielonki – 3,43. W Mogilnach, Juchnowcu Kościelnym,
Bukowinie Tatrzańskiej, Michałowicach i Jabłonce na 1000 mieszkańców
przypada od 1,94 do 1,13 podmiotu prywatnego. Natomiast w pozostałych
jednostkach analizowana wartość jest niższa od 1.
Odnosząc się do liczby podmiotów prowadzących działalność związaną ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz odzyskiem surowców należy stwierdzić, że najwięcej z nich – 8 – działa na terenie gminy Zielonki i Jabłonka. Natomiast w Michałowicach, Mogilanach,
Bukowinie Tatrzańskiej i Babicach funkcjonuje od 7 do 5 podmiotów, a na
obszarze 65% gmin działalność z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi prowadzi od 1 do 4 podmiotów. Ponadto, warto zwrócić uwagę na fakt,
że 8 gmin nie posiada na swoim obszarze podmiotu zajmującego się analizowaną działalnością.
Do zbadania zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi wykorzystano współczynnik korelacji liniowej Pearsona. W pierwszym przypadku uzyskano wynik 0,2644, natomiast w drugim – 0,3577. Oznacza to, że korelacja
pomiędzy sprawnością gospodarowania odpadami komunalnymi a rozwojem
przedsiębiorczości mierzonej wskaźnikiem nasycenia jest słaba, natomiast
korelacja pomiędzy sprawnością gospodarowania odpadami komunalnymi
a liczbą podmiotów prowadzących działalność związaną ze zbieraniem,
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przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz odzyskiem surowców
jest umiarkowana. Zatem zależność pomiędzy badanymi zjawiskami określona
w oparciu o zgromadzone dane statystyczne nie jest statystycznie istotna.
Do otrzymanych wyników należy podchodzić jednak z ostrożnością, która
wynika przede wszystkim z faktu ograniczonej liczby gmin uwzględnionych
w badaniu.

PODSUMOWANIE
W oparciu o badania przeprowadzone w ramach niniejszego opracowania, można sformułować następujące wnioski:
1. W kontekście problemu finansowego gospodarki odpadami komunalnymi w gminach województwa podlaskiego i małopolskiego, wyrażającego
się w wydatkach per capita i rocznej wysokości opłat za odbiór tych odpadów, wydatki na mieszkańca w 5% ogółu badanych gmin przekraczają 200 zł,
a najwyższe opłaty za odbiór nieczystości ustanowiono w gminach Przerośl
i Babice.
2. Problem ekologiczny powiązany z częstotliwością odbioru poszczególnych frakcji odpadów w odniesieniu do odpadów segregowanych dotyczy gminy Wąsosz, w której odbiór odbywa się raz na 3 miesiące, natomiast
najrzadszy odbiór odpadów zmieszanych jest dokonywany w gminie Mielnik
– raz na 2 miesiące.
3. Problem legislacyjny związany z uzyskaniem wymaganego ustawowo
poziomu recyclingu odpadów dotyczył wyłącznie 13% gmin, które dodatkowo zostały zobligowane do zapłacenia z tego tytułu kar.
4. Wykorzystanie metody TOPSIS umożliwiło uszeregowanie gmin
wiejskich w poszczególnych województwach w zestawieniu zbiorczym oraz
umożliwiło ustalenie, które jednostki najlepiej wywiązują się z ogółu wziętych
pod uwagę wskaźników.
5. Czynnikami mającymi znaczący wpływ na uszeregowanie gmin wiejskich w województwie podlaskim były wydatki per capita, roczna opłata za
odbiór odpadów komunalnych i częstotliwość rocznego odbioru odpadów
zmieszanych.
6. Gminy, które uzyskały najlepsze rezultaty w zestawieniu zbiorczym
zaliczane są do województwa małopolskiego, a najgorsze do województwa
podlaskiego.
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7. Na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich wpływa wiele
czynników, a z badań innych autorów wynika, że jednym z istotnych są sprawne instytucje wiejskie, w tym przede wszystkim sprawny i aktywny samorząd
lokalny. Z przeprowadzonych badań wynika jednak, że zależność pomiędzy sprawną realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
a wskaźnikiem nasycenia podmiotami gospodarczymi jest słaba, a liczbą podmiotów prowadzących działalność związaną ze zbieraniem, przetwarzaniem
i unieszkodliwianiem odpadów oraz odzyskiem surowców jest umiarkowana.
Biorąc pod uwagę cel opracowania należy stwierdzić, że problemy
związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
dotyczą wyłącznie znikomej liczby gmin, co w ogólnym rozrachunku nie
wpływa negatywnie na świadczenie tego rodzaju usługi na terenie poszczególnych województw. Wartym podkreślenia jest fakt, że gminą wywiązującą się
w sposób najbardziej sprawny z analizowanej usługi jest gmina Michałowice z województwa małopolskiego (w gminie tej odnotowano również jedną
z najwyższych liczb podmiotów powiązanych z gospodarowaniem odpadami),
a najsłabsze wyniki charakteryzują gminę Rutki z województwa podlaskiego.
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Abstrakt:

Celem badań było poznanie jak studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego
postrzegają bezpieczeństwo żywnościowe na poziomie gospodarstwa
domowego. Zbadano czy młodzi ludzie potrafią zdefiniować pojęcia
związane z tematem oraz jak bezpieczeństwo żywnościowe jest przez
nich oceniane. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety.
Badanie było przeprowadzone na trzech różnych wydziałach wśród
studentów trzeciego roku na kierunkach: ekonomia, bezpieczeństwo
żywności, rolnictwo. Wykorzystano dostępne dane statystyczne. Większość badanych uznała poziom bezpieczeństwa żywnościowego gospodarstw domowych w Polsce jako satysfakcjonujący. W większości
gospodarstw domowych respondentów wydatki na żywność w relacji
do dochodu, kształtują się na wyższym poziomie niż średnio w kraju. Badani studenci mieli podobny poziom wiedzy na temat pojęć
związanych z bezpieczeństwem żywnościowym. Bezpieczeństwo żywnościowe w gospodarstwach domowych badanych studentów jest zapewnione. Dostępność ekonomiczną do żywności w gospodarstwach
domowych badanych studentów można określić jako dobrą, ponieważ
większość z nich może nabywać produkty wysokiej jakości, zgodnie
z preferencjami.

WPROWADZENIE
Żywność należy do grupy produktów, które muszą być obecne
w konsumpcji człowieka i nie ma ich substytutów. W hierarchii potrzeb, bez
względu na poziom dochodów, zawsze ma podstawowe znaczenie (Małysz
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2008, Dąbrowska, Ozimek 2014, Marzęda-Młynarska 2014, Gołębiewski
2019). Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego jest jednym z kluczowych wyzwań społecznych XXI wieku (Charles, Beddington, Crute, Haddad,
Lawrence, Toulmin, 2010). Jest to zagadnienie złożone, ponieważ z bezpieczeństwem tym konkuruje bezpieczeństwo energetyczne, oparte na energii
odnawialnej, pochodzącej z surowców żywnościowych (Marks-Bielska, Bielski 2018, s. 145-159; Marks-Bielska, Bielski, Novikova, Romaneckas, 2019).
Zadaniem władz państwa jest doprowadzenie do takiej sytuacji, aby
wszyscy obywatele czuli się bezpiecznie, niezależnie od ich sytuacji materialnej,
rodzinnej czy zdrowotnej. Chodzi tu m.in. o dostęp fizyczny i ekonomiczny
do zdrowej, pełnowartościowej żywności, który powinna mieć każda osoba.
Współcześnie nie ma problemu z brakiem towarów w sklepach. Istotniejszą
kwestią jest dostęp ekonomiczny do żywności. Zależy on głównie od cen produktów i dochodu, jakim dysponuje dane gospodarstwo domowe oraz od relacji, jaka zachodzi między tymi dwoma czynnikami. Nie każdy ma możliwości
finansowe, aby kupować produkty żywnościowe, zgodne z jego preferencjami.
Ludzie odmawiają sobie lepszych produktów, zastępując je gorszymi jakościowo i tańszymi. Zależność między dochodami a wydatkami opisuje prawo
Engla – jeśli dochód rośnie to wraz z nim wzrasta ogólna suma wydatków,
a w konsekwencji udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem maleje.
Drugim ważnym czynnikiem, który warunkuje zakup żywności przez
społeczeństwo jest cena, która wywiera duży wpływ na decyzje nabywcy.
Z prostych zależności ekonomicznych wynika, że gdy cena produktów (w tym
żywnościowych) wzrasta, liczba osób skłonnych do zakupu maleje. Szukają
oni w tym przypadku zazwyczaj produktów innych marek lub substytutów.
Zachowania konsumpcyjne są zachowaniami par excellence społecznymi ze
względu na następujące argumenty: mają swe źródła w systemie wartości, które są immanentnie związane z potrzebami, a te z kolei są wytworem społecznych interakcji właściwych zbiorowościom społecznym, do których jednostka
należy (Ozimek i Gutkowkska, 2005).
W zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na wszystkich poziomach,
zaczynając od gospodarstwa domowego, pomocne może być m.in. wdrażanie
idei zrównoważonej konsumpcji (zaspokajającej potrzeby konsumenta bez
niszczenia środowiska lub nadmiernego zużycia zasobów naturalnych, a zatem
nie powodując zagrożenia dla potencjału przyszłych pokoleń w zakresie zaspokajania ich potrzeb) (Siedlecka 2017, s. 351-359). Jednym z praw przysługujących konsumentowi jest prawo do zaspokojenia podstawowych potrzeb,
do których zaliczane są potrzeby żywnościowe. Zagwarantowanie prawa do
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zaspokojenia podstawowych potrzeb wymaga bezpieczeństwa żywnościowego
(Dąbrowska, Ozimek, 2014).
CEL I METODYKA BADAŃ
Celem badań było poznanie odpowiedzi na pytanie: jak studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie postrzegają bezpieczeństwo żywnościowe na poziomie gospodarstwa domowego? Szczególnie ważną kwestią było
wskazanie jak rozumiane jest to pojęcie przez ludzi młodych – studentów
Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Czy według nich jest ono ważne
oraz jak je oceniają. Zakres podmiotowy badania stanowili studenci trzeciego
roku studiów z wydziałów: Ekonomii, Prawa i Administracji oraz Biologiczno-Rolniczego, z trzech kierunków studiów (odpowiednio: ekonomia, prawo oraz rolnictwo), w roku akademickim 2017/2018. Wybrano takie grupy
osób, ponieważ ich poziom wiedzy dotyczący bezpieczeństwa żywnościowego
prawdopodobnie różni się. Wynikać to może z przedmiotów realizowanych
na poszczególnych kierunkach studiów, które w różnym stopniu przybliżają
wiedzę na temat bezpieczeństwa żywnościowego. Przedmiotem badań było
zjawisko bezpieczeństwa żywnościowego, które współcześnie jest uznawane
jako problem globalny.
Do przeprowadzenia badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety i narzędzie badawcze – kwestionariusz ankiety. Wykorzystano również dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego.
Badanie ankietowe przeprowadzono w listopadzie 2017 roku. Łącznie
zostały poddane badaniu ankietowemu 232 osoby, z których 37,93% stanowili studenci ekonomii, 46,98% studenci prawa i 15,09% studenci rolnictwa
(tabela 1).
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Tabela 1. Struktura badanych studentów
Liczba studentów
L.p.

Kierunek
studiów

na III roku

Liczba
badanych

Przebadani studenci danego
kierunku w ogóle
przebadanych [%]

danego kierunku
1.

Ekonomia

161

88

37,93

2.

Prawo

307

109

46,98

3.

Rolnictwo

38

35

15,09

506

232

100,00

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Przeprowadzone badania mają charakter przyczynkarski. Ze względu na
sposób doboru respondentów do badań (studenci wybranych kierunków studiów, którzy zechcieli wziąć udział w badaniu), wyniki nie mogą być uogólniane na całą populację.

ISTOTA JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
Żywność – oprócz dostarczania nam niezbędnych składników do
organizmu, dawania satysfakcji sensorycznej, powinna także mieć odpowiednią
jakość zdrowotną, a przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne
konsumentów. Przedsiębiorstwa celem uzyskania żywności o jakości
gwarantowanej - koniecznie muszą wdrożyć, w całym łańcuchu żywnościowym,
systemy zapewniające wyprodukowanie żywności bezpiecznej zdrowotnie dla
konsumenta. Gwarantują to wdrożone zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej,
Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz sytemu
HACCP (Kijowki, Sikora 2003), które dają pewność całkowitego wyeliminowania ryzyka związanego z potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia człowieka
(Sikora 2003). Producenci muszą liczyć się z tym, że konsumenci wymagają
od nich żywności taniej, łatwej w przygotowaniu, o odpowiednich walorach
sensorycznych i odżywczych (Kowalska 2008). Problemem szczególnej rangi
pozostaje zawsze jakość żywności, bowiem wiąże się ona ściśle ze zdrowiem
człowieka, dlatego też współczesny konsument coraz większą rolę zwraca na
zagrożenie jakości zdrowotnej żywności, a więc na jej bezpieczeństwo. Pojęcie
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„jakości” w świetle spojrzenia na żywność nie ma jednoznacznego określenia.
W ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63
z dnia 22 czerwca 2001 roku) i w ustawie ją normalizującej (Dz.U. Nr 125
z dnia 28 sierpnia 2002 roku) są podane m.in. definicje; żywności, jakości
zdrowotnej żywności, bezpieczeństwa żywności i jakości organoleptycznej
żywności). Według wymienionej ustawy, żywnością jest każda substancja lub
produkt przetworzony częściowo lub nieprzetworzony, przeznaczony do spożycia przez ludzi; do żywności nie zalicza się produktów do żywienia zwierząt,
żywych zwierząt, roślin przed zbiorem, produktów leczniczych, kosmetyków,
tytoniu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz zanieczyszczeń.
Jakość zdrowotna żywności - jest to zbiór cech i kryteriów, za pomocą,
których charakteryzuję się żywność pod względem wartości odżywczej, jakości
organoleptycznej oraz bezpieczeństwa dla zdrowia konsumenta.
Jakość organoleptyczna żywności to cechy; smak, wygląd, zapach, konsystencja i barwa, które człowiek może wyodrębnić i ocenić za pomocą
zmysłów.
Bezpieczeństwo żywności - to warunki, które muszą być spełnione i
działania, które muszą być podjęte na wszystkich etapach produkcji żywności
i obrotu żywnością w celu zapewniania zdrowia i życia człowieka.
Żywność przeznaczona bezpośrednio dla konsumenta - to żywność
znajdująca się w obrocie w postaci gotowej do spożycia lub używania przez
konsumentów, nie przeznaczona do produkcji żywności.
Aktualne podejście do jakości produktów przedstawia się jako ogół właściwości produktu wiążących się ze zdolnością zaspokojenia stwierdzonych
i oczekiwanych potrzeb konsumenta, Takie podejście do jakości, jednoznacznie określa, że najważniejsze jest zadowolenie konsumenta. Dlatego do producenta najważniejsze jest poznanie oczekiwań konsumenta w stosunku do
wyrobu i uwzględnienie jego potrzeb. Producent musi pamiętać, że jakość jest
istotnym elementem konkurencyjności zarówno na rynkach krajowych, jaki
i zagranicznych, coraz częściej decyduję ona o sukcesie które odnoszą się do
wartości odżywczej czy sensorycznej nie są przedmiotem regulacji prawnych.
Zadaniem bezpieczeństwa zdrowotnego jest dążenie do osiągnięcia takich poziomów parametrów, które umożliwią uzyskanie produktu najbezpieczniejszego. Problematyka bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej żywności
staje się tym bardziej aktualna, że mimo stałego wprowadzania nowoczesnych
technologii liczba notowanych zatruć i zakażeń pokarmowych jest nadal wysoka (Quiqley 2005).
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Oczywiste jest, że każdy konsument reaguję wyłącznie na to, co może
sam ocenić, a więc są to przede wszystkim cechy sensoryczne wyrobu. Natomiast inne, które dotyczą wartości odżywczej czy bezpieczeństwa zdrowotnego trzeba przyjąć na podstawie deklaracji producenta.
Jakość artykułów spożywczych to stopień zdrowotności, atrakcyjności
sensorycznej i dyspozycyjności w szerokim konsumenckim i społecznym
zakresie znaczeniowy, istotny tylko w granicach możliwości wyznaczonych
przewidzianymi dla tych produktów surowcami, technologią i ceną (Szczulski
1970).
WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
ŻYWNOŚCIOWEGO NA RÓŻNYCH POZIOMACH
W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU
Bezpieczeństwo żywnościowe z powodu swojego złożonego charakteru
jest określane przez wielu teoretyków w różny sposób. Nie ma jednej, sprecyzowanej i dokładnej definicji bezpieczeństwa żywnościowego. Złożoność
zagadnienia oraz związane z upływem lat bardziej dokładne badania doprowadziły do powstania wielu definicji. Każda z nich opisuje ten sam problem,
lecz w różnych kontekstach.
FAO podaje, że bezpieczeństwo żywnościowe występuje, gdy wszyscy ludzie przez cały czas mają fizyczny, społeczny i ekonomiczny dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej i pożywnej żywności, która zaspokaja ich potrzeby
żywieniowe i preferencje żywieniowe do aktywnego i zdrowego stylu życia.
Podobnie bezpieczeństwo żywnościowe definiuje Bank Światowy. Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Półksiężyca podaje,
że jest to sytuacja, w której wszyscy, w każdym czasie mają fizyczny i ekonomiczny dostęp do kupna, produkcji, uzyskania oraz konsumpcji wystarczającej, bezpiecznej, pożywnej żywności stanowiącej odpowiednią dietę, zgodnie
z preferencjami i zapewniającej zdrowe i aktywne życie.
Opisując bezpieczeństwo żywnościowe wyróżnić można kilka wymiarów,
na poziomie których można je analizować, a mianowicie wymiar: międzynarodowy, ugrupowań gospodarczych (np. poziom Unii Europejskiej), narodowy i gospodarstw domowych.
Do 1980 roku bezpieczeństwo żywnościowe na poziomie narodowym
rozpatrywane było głównie przez pryzmat kształtowania się podaży – krajowej
produkcji żywności i gromadzenia zapasów na wypadek jej spadku (Kraciuk
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2018). Następnie zaczęto rozpatrywać to zjawisko od strony popytu (na podstawie siły nabywczej konsumentów). W tym czasie Afryka borykała się z kolejnym kryzysem żywnościowym. Jednoznaczne stało się, że rozdysponowanie
żywności odpowiadające potrzebom narodowym nie jest tożsame z bezpieczeństwem żywnościowym pojedynczych gospodarstw domowych i poszczególnych osób (Sakson-Boulet 2015).
Kluczowym elementem w analizie bezpieczeństwa żywnościowego, chociaż ich działania są kształtowane przez prowadzoną przez państwo politykę
żywnościową, są gospodarstwa domowe (Pawlak 2011, s. 67-83).
Bezpieczeństwo żywnościowe może być zapewnione tylko wtedy, gdy
spełnione są jednocześnie następujące warunki: ekonomiczny, fizyczny i zdrowotny. Warunek ekonomiczny dotyczy przede wszystkim sfery finansowej,
ponieważ dostępność do wybranego produktu żywnościowego kształtuje dochód, cena wybranego produktu, jak i substytuty oraz dobra komplementarne
(Mikuła 2012, s. 38-48).
Żywność możemy postrzegać jako jedno z dóbr - wg zasad ekonomii,
ponieważ zaspokaja ono potrzeby ludzkie. Dobra ekonomiczne są wytwarzane
przez człowieka w procesie produkcji i występują w ograniczonych ilościach.
Mamy możliwość ich podziału na dobra konsumpcyjne, do których zaliczamy
żywność i dobra produkcyjne. Dobra konsumpcyjne służą zaspokojeniu
potrzeb ludzkich. W przypadku żywności jest to potrzeba zaspokojenia głodu
(Kowalczyk 2016).
Fizyczna dostępność żywności to ilość artykułów żywnościowych wyprodukowana i dystrybuowana w danym kraju, która prowadzi do zaspokojenia minimalnego zapotrzebowania biologicznego. Na co dzień ten problem
nie jest zauważany, dlatego opisywany warunek bezpieczeństwa analizowany
jest w sytuacjach ekstremalnych. Zaliczamy do nich: wojny, przerwanie wymiany międzynarodowej, różnego rodzaju blokady, czy też stosowanie broni żywnościowej. W takich warunkach odczuwana jest potrzeba zapewnienia społeczeństwu minimalnego zapotrzebowania fizjologicznego na energię
i składniki pokarmowe. To zapotrzebowanie powinno być zaspokajane żywnością pochodzącą z krajowej gospodarki żywnościowej (samowystarczalność
żywnościowa).
Pojęciem węższym od bezpieczeństwa żywnościowego jest bezpieczeństwo
żywności, definiowane jako ogół warunków, które muszą być spełnione i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka (Dz.U. z 2006
r. Nr 171, poz. 1225). Jednym z najważniejszych atrybutów żywności jest jej
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bezpieczeństwo zdrowotne. Konsumenci są coraz bardziej świadomi, dlatego
przykładają do niego bardzo dużą wagę (Kołożyn-Krajewska 2013; Poczta-Wajda 2018, s. 203-213). Nie jest jednak łatwo o nie zadbać, ponieważ trzeba postępować w jednolity i konsekwentny sposób. Pomaga w tym np. system
HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). Dzięki
niemu można poprawiać i efektywnie kontrolować bezpieczeństwo zdrowotne żywności w przedsiębiorstwach spożywczych. Prawo żywnościowe nakłada
na przedsiębiorców obowiązek jego prowadzenia (Janicki 2016, s. 31-39).
Dostarczanie bezpiecznej żywności gwarantuje ochronę konsumentowi
przed szkodami oraz niekorzystnymi następstwami zdrowotnymi wywołanymi konsumpcją lub kontaktem z zepsutą, zafałszowaną lub źle przechowywaną żywnością (Kowalczyk 2016). Bezpieczeństwo żywnościowe na poziomie
gospodarstwa domowego, w niniejszej pracy rozumiane jest jako sytuacja,
w której członek gospodarstwa domowego ma fizyczny i ekonomiczny dostęp do bezpiecznej żywności pod względem zdrowotnym (żywność wolna
od zanieczyszczeń i szkodliwych dla zdrowia substancji, zbilansowana pod
względem składników pokarmowych i zapotrzebowania energetycznego
organizmu).
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE
GOSPODARSTWA DOMOWEGO
W OPINII BADANYCH STUDENTÓW
Aby żywność była dostępna pod względem ekonomicznym, konsument
musi dysponować siłą nabywczą, która umożliwi mu jej zakup. Tę siłę nabywczą konsumenta na rynku żywności wyznaczają: jego dochód, ceny żywności
oraz ceny pozostałych dóbr i usług (Małysz 2008, Dąbrowska, Ozimek 2014).
Wyniki badań własnych wykazały, że średni miesięczny dochód netto
wszystkich członków gospodarstwa domowego badanych studentów kształtował się różnie w zależności od reprezentowanego kierunku studiów (rysunek
1). W 22,73% gospodarstw domowych studentów ekonomii wynosił 2 0003 000 zł, w 21,59% – 1 000-2 000 zł, a w 7,95% był on niższy od 1 000 zł.
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Rysunek 1. Przeciętny miesięczny dochód netto gospodarstw domowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

W gospodarstwach pozostałych ankietowanych, dochód kształtował się
na poziomie ponad 3 000 zł. Najczęstsza odpowiedź wskazana przez 24,77%
studentów prawa to 1 000-2 000 zł, 17,43% odpowiedziało, że średni miesięczny dochód netto „na rękę” w ich gospodarstwie domowym wynosi
3 000-4 000 zł, a 10,09% podało, że wynosi on mniej niż 1 000 zł. Kilka osób
(9,17%) podało, że ich dochód mieści się w przedziale 9 000-10 000 zł. Taka
sama liczba badanych wskazała odpowiedź z przedziałem 5 000- 6 000 zł.
Z kierunku rolnictwo - 22,86% studentów podało, że średni miesięczny dochód netto w ich gospodarstwie domowym wynosi mniej niż 1 000 zł. Tyle
samo badanych osób wskazało też przedział 2 000-3 000 zł. 20,00% studentów zaznaczyło odpowiedź 1 000-2 000 zł, a 34,29% studentów osiąga
w swoim gospodarstwie domowym średni dochód miesięczny większy niż
3 000 zł, z czego 2,86% badanych wskazało, że jest on większy niż 10 000 zł.
Wyniki badań (Dąbrowskiej i Ozimek, 2014) potwierdziły, że zwłaszcza dochód netto gospodarstwa domowego wpływa na racjonalność zachowań konsumentów podczas dokonywania zakupów, czy też postawy związane
z niemarnowaniem żywności. Biorąc pod uwagę ekonomiczną dostępność,
należy odnieść się do jednego z popularniejszych mierników spożycia – udziału wydatków na żywność w wydatkach ogółem, który przesądza również
o możliwości realizacji innych potrzeb. Poziom spożycia większości artykułów
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żywnościowych zależy od dochodów gospodarstwa domowego. Wraz ze wzrostem zamożności gospodarstw domowych rośnie poziom spożycia niektórych
artykułów żywnościowych (Dąbrowska, Ozimek 2014, s. 55-69). Z danych
GUS wynika, że w latach 2004- 2018 udział przeciętnych miesięcznych wydatków na jedną osobę na żywność i napoje bezalkoholowe w całości wydatków polskich gospodarstwach domowych kształtował się na poziomie 27,924,0%., od 2009 roku nie przekraczając poziomu 25%.
Badani studenci, w większości oszacowali wydatki te na poziomie wyższym od przeciętnego, wskazywanego przez GUS. Należy tutaj zaznaczyć, że
przy uwzględnieniu regionalnych różnic opisywanego miernika, województwo warmińsko-mazurskie należy do grupy charakteryzujących się najwyższymi jego wartościami.
Wydatki na żywność w wydatkach ogółem w 36,36% gospodarstwach
domowych badanych studentów ekonomii stanowiły 31-40% (rysunek 2).
W 4,55% tych gospodarstw domowych na jedzenie wydaje się ponad 60%.
Wśród studentów prawa również najczęściej (38,53%) wskazywano przedział,
w którym wydatki stanowiły 31-40%. Znalazły się wśród badanych osoby
(1,83%), w których gospodarstwach domowych na żywność przeznacza się
mniej niż 10% wydatków ogółem. Również studenci rolnictwa wskazali najliczniej (40,00%) przedział, w którym wydatki na żywność stanowiły 31-40%.
Ponad 60% wydatków było przeznaczanych na jedzenie przez 2,86% gospodarstw domowych.
Rysunek 2. Udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem w gospodarstwach
domowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Respondenci mieli do wyboru 5 odpowiedzi wyjaśniających sformułowanie czym jest bezpieczna żywność. Jedna odpowiedź była najdokładniejsza
i definiowała ją jako zdrową pełnowartościową żywność, wolną od zanieczyszczeń. Wskazało ją 20,45% studentów ekonomii, 21,10% prawa i 25,71%
rolnictwa. Inna mniej dokładna brzmiała następująco: żywność wolna od
zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych oraz radiologicznych. Brakowało
w niej uwzględnienia, faktu, iż żywność powinna być również pełnowartościowa. Ta odpowiedź była najczęściej wybierana przez 45,45% studentów
ekonomii, 60,55% prawa i 62,86% rolnictwa (rysunek 3).
Rysunek 3. Zdefiniowanie przez studentów pojęcia „bezpieczna żywność”

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Bezpieczeństwo żywnościowe jest bardziej znanym pojęciem, ponieważ
jego dokładną definicję wskazało 52,27% studentów ekonomii, 49,54% prawa i 54,29% rolnictwa. Studenci zaznaczyli najczęściej pełną definicję określającą, że jest to dostęp ekonomiczny i fizyczny całego społeczeństwa do zdrowej,
pełnowartościowej żywności wolnej od zanieczyszczeń (tabela 2).
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Tabela 2. Definiowanie bezpieczeństwa żywnościowego przez badanych studentów
Definicja bezpieczeństwa
żywnościowego

Studenci
Ekonomii (%)

Studenci
Prawa (%)

Studenci
Rolnictwa (%)

Ekonomiczny i fizyczny
dostęp całego społeczeństwa
do żywności

7,96

15,60

5,71

Dostęp do zdrowej,
pełnowartościowej żywności,
która zaspokoi potrzeby
fizjologiczne

39,77

34,86

40,00

Dostęp ekonomiczny
i fizyczny całego społeczeństwa do zdrowej, pełnowartościowej żywności wolej
od zanieczyszczeń

52,27

49,54

54,29

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Z deklaracji badanych studentów wynika, że bardzo dużą wagę przykładają oni do higieny i bezpieczeństwa żywności. 64,77% studentów ekonomii
uznało je za bardzo ważne, 26,14% – za ważne, 7,95% – za raczej ważne,
natomiast tylko dla 1,14% jest ono obojętne. Wśród studentów prawa uzyskano podobne wyniki. Higienę i bezpieczeństwo żywności za bardzo ważne
uznało 55,05% studentów tego kierunku, za ważne – 30,28%, za raczej ważne – 10,09%, obojętne było ono dla 3,67%, a całkowicie nieważne dla 0,92%.
Studenci rolnictwa natomiast uznali w 48,57% higienę i bezpieczeństwo żywności za bardzo ważne, w 45,71% za ważne, a w 5,71% za raczej ważne. Bezpieczeństwo żywności jest szczególnie ważne dla studentów podczas robienia
codziennych zakupów (rysunek 4). Tak zadeklarowało 39,77% studentów
ekonomii, 33,03% studentów prawa i 48,57% studentów rolnictwa.
Relatywnie duża liczba osób (22,73% studentów ekonomii, 28,44% –
prawa, 11,43% – rolnictwa) wskazało, że większą uwagę przykłada do niego
kupując nowe produkty, inni natomiast uważają, że ważne jest ono w każdej
sytuacji.
Studenci najczęściej podczas jedzenia obawiają się, że w żywności mogą
występować drobnoustroje chorobotwórcze takie jak np. pałeczki salmonelli
(50,00% studentów ekonomii, 56,88% studentów prawa i 62,86% studentów
rolnictwa) (rysunek 5). W nieco mniejszym stopniu obawiają się ciał obcych,
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znajdujących się w jedzeniu, pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, innych zanieczyszczeń oraz faktu, że spożywana żywność może być genetycznie modyfikowana.
Rysunek 4. Sytuacje, w których przykładana jest większa uwaga do bezpieczeństwa
żywności.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Rysunek 5. Obawy studentów dotyczące jakości spożywanej żywności.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Studenci w większości oceniają obecny poziom bezpieczeństwa żywnościowego gospodarstw domowych, których są członkami, jako satysfakcjonujący. 8,57% studentów rolnictwa uważa, że jest on wysoki, natomiast
14,29%, że jest niski. Studentów ekonomii, którzy uważają ten poziom za wysoki jest 12,50%. Więcej jest osób, które mają przeciwne zdanie i uważają, że
jest niski (30,68%). Studenci prawa, którzy uważają poziom bezpieczeństwa
WYBRANE PROBLEMY ROZWOJU SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

265

KAROL SOŁEK

żywnościowego w polskich gospodarstwach za gorszy od satysfakcjonującego stanowią 30,28%, natomiast poziom ten za lepszy od satysfakcjonującego
uznało 7,34%.
Według większości respondentów na wzrost poziomu bezpieczeństwa
żywnościowego może mieć kluczowy wpływ przestrzeganie zasad i przepisów
z nim związanych przez producentów i dystrybutorów żywności (53,41% studentów ekonomii, 51,38% studentów prawa i 60,00% studentów rolnictwa)
(rysunek 6). Na drugim miejscu znalazły się częstsze kontrole żywności, przeprowadzane przez specjalne inspekcje, natomiast na ostatnim – propagowanie
edukacji żywieniowej u najmłodszych.
Rysunek 6. Czynniki mogące mieć kluczowy wpływ na poziom bezpieczeństwa żywnościowego wg studentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Ankietowani mieli do wyboru 9 czynników, które wpływają na decyzję
zakupu danego produktu. Wśród nich znajdowała się: cena, reklama, smak,
przyzwyczajenia, jakość, bezpieczeństwo żywnościowe, łatwość przyrządzenia,
wartości odżywcze oraz termin ważności. Oceniali je pod względem ważności;
czy są dla nich nieważne, mało ważne, obojętne, ważne bądź bardzo ważne. Jako bardzo ważny został uznany smak (79,55% studentów ekonomii,
66,06% – prawa i 71,43% – rolnictwa). Jako drugi najważniejszy czynnik
wskazano termin ważności (64,77% studentów ekonomii, 62,39% – prawa
i 54,29% – rolnictwa). Trzecim bardzo ważnym czynnikiem jest jakość produktu (odpowiednio: 59,09%, 56,88% i 48,57%). Według studentów ekonomii i prawa ważnymi czynnikami są: cena, przyzwyczajenia i bezpieczeństwo
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żywnościowe. Studenci rolnictwa wskazali podobnie lecz, na drugim miejscu
wymienili łatwość przyrządzenia. Za nieważną uznano reklamę (odpowiednio: 30,68%, 41,28%, 28,57%).
Bezpieczeństwem żywnościowym interesowało się, zgodnie z deklaracją
– 53,41% studiujących ekonomię, 61,47% – prawo i 80,00% – rolnictwo.
Studenci czerpią wiedzę na temat badanego zagadnienia z różnych źródeł.
Najpopularniejszym jest Internet, wiedza uzyskiwana od znajomych czy rodziny, prasa, książki oraz telewizja (rysunek 7). Natomiast 62,86% studentów
rolnictwa zdobywa wiedzę na ten temat w toku studiów.
Rysunek 7. Źródła, z których studenci czerpią wiedzę na temat bezpieczeństwa żywnościowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Zapytano również studentów, o to czy marnotrawią (wyrzucają) żywność,
a jeśli tak to dlaczego? Spośród studentów ekonomii, 65,91% zadeklarowało,
że wyrzuca jedzenie, z prawa – 71,56%, a z rolnictwa – 77,14%. Wynikało to
przede wszystkim z trzech powodów: zepsucia się produktu, przygotowania za
dużej ilości pożywienia, czy skończenia się terminu przydatności do spożycia.
Analizując ekonomiczną dostępność do żywności sprawdzono na jakim poziomie wg ankietowanych są ceny produktów żywnościowych. W większości
respondenci uważają, że są one za wysokie (ekonomia – 67,05%, prawo –
74,31%, rolnictwo – 60,00%). Pozostała część uznała, że są na odpowiednim
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poziomie. Natomiast na kierunku prawo znalazły się nieliczne osoby, które
stwierdziły, że ceny żywności są za niskie (1,83%).
PODSUMOWANIE
Celem przeprowadzonych badań i analiz było poznanie tego, w jaki
sposób studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie postrzegają bezpieczeństwo żywnościowe na poziomie gospodarstwa domowego. Ważne też
było sprawdzenie, jak ludzie młodzi rozumieją pojęcia z tym związane oraz
jak oceniają bezpieczeństwo żywnościowe gospodarstw domowych, w których
funkcjonują.
Na podstawie literatury przedmiotu oraz analizy wyników badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego sformułowano
następujące wnioski:
Studenci kierunku rolnictwo, spośród trzech badanych, najlepiej znają
pojęcia związane z bezpieczeństwem żywnościowym. Poprawną definicję bezpiecznej żywności wskazał co czwarty respondent z tego kierunku. Różnice
między liderami, a studentami z pozostałych kierunków były jednak niewielkie. Bardziej znanym pojęciem wśród studentów jest bezpieczeństwo żywnościowe. Poprawną definicję umiało podać ponad dwa razy więcej ankietowanych, niż w przypadku definiowania bezpiecznej żywności.
Społeczno-ekonomicznymi uwarunkowaniami, jakie przyczyniają się
w głównej mierze do podjęcia decyzji o zakupie danego produktu są cena
i dochód. Według większości studentów ceny żywności w Polsce są za wysokie. Ponad 3 000 zł., to średni miesięczny dochód netto w większości gospodarstwa domowych badanych studentów.
Dostępność ekonomiczną do żywności w gospodarstwach domowych
badanych studentów można określić jako dobrą, ponieważ większość z nich
może nabywać produkty wysokiej jakości, zgodnie ze swoimi preferencjami,
jednak z takim ograniczeniem, że nie każdego dnia. W gospodarstwach domowych badanych studentów wydatki na żywność stanowią 31- 40% wydatków
ogółem, przy średniej dla Polski wg GUS na poziomie 24,3% w 2017 roku.
Studenci w większości uważają, że higiena i bezpieczeństwo żywności
są bardzo ważne. Szczególnie ważne jest ono, wg dużej liczby studentów,
podczas robienia codziennych zakupów, dla innych podczas kupowania nowych produktów żywnościowych, a jeszcze inni uważają, że trzeba o nie dbać
w każdej sytuacji.

268

WYBRANE PROBLEMY ROZWOJU SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE Z PUNKU WIDZENIA KONSUMENTA ...

Większość studentów (w zależności od kierunku studiów od prawie 57%
- ekonomia do ponad 77% - rolnictwo) uznało poziom bezpieczeństwa żywnościowego gospodarstw domowych, które reprezentują jako satysfakcjonujący. Ci, którzy nie należą do tej grupy ocenili ten poziom jako niski lub jako
wysoki.
Ponad połowa studentów wskazała, że interesuje się bezpieczeństwem
żywnościowym. Najpopularniejszym źródłem, z którego pozyskiwane są informacje jest Internet. Studenci kierunku rolnictwo stwierdzili również, że ich
głównym źródłem wiedzy na ten temat są studia.
Analiza uzyskanych wyników badań ankietowych pozwoliła stwierdzić,
że bezpieczeństwo żywnościowe w gospodarstwach domowych badanych studentów jest zapewnione, a jego poziom został określany jako satysfakcjonujący. Studenci interesujący się bezpieczeństwem żywnościowym mają możliwość stałego pogłębiania swojej wiedzy przez łatwy dostęp do informacji na
ten temat.
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