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WPROWADZENIE

Monografia ta ukazuje przedsiębiorczość, kwestie zarządzania a także 
aspekty finansowania środkami unijnymi terenów w Polsce. Jej celem jest 
przybliżenie czytelnikom najnowszych badań poszczególnych autorów. Tema-
tyka niniejszej monografii skupia się wokół zagadnień zarządzania i finansów.

Przygotowana monografia składa się z sześciu artykułów.
W pierwszym z nich Aleksandra Kuczera dokonuje analizy wskaźni-

kowej przedsiębiorstwa Rainbow Tours S.A. w latach 2017-2021 badając na 
jej podstawie kondycję firmy. Za cel artykułu autorka obrała „przedstawie-
nie analizy wskaźnikowej jako rzetelnej, uniwersalnej i łatwej w zastosowaniu 
podstawowej metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw”. W arty-
kule ukazuje ona istotę analizy wskaźnikowej, jej charakterystykę oraz bada 
wskaźniki finansowe. 

W drugim artykule Olga Gers bada sytuację finansowania ochrony śro-
dowiska ze środków Unii Europejskiej w polskich miastach. Autorka bada 
wielkość dotacji miast w Polsce ze środków unijnych, w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokonuje analizy przeznaczenia  
i wykorzystania tychże środków oraz zwraca uwagę na ochronę środowiska 
naturalnego przy budowaniu potencjału turystycznego. 

Następnie w kolejnym artykule Olga Gers skupia się na porównaniu 
wsparcia z Unii Europejskiej dla województw w Polsce. Artykuł poświęco-
no Regionalnemu Programowi Operacyjnemu i analizie subwencji i dotacji 
w poszczególnych województwach w Polsce w ramach 16 jego programów. 
Dzięki regionalnym programom i tym samym dofinansowaniu z Unii Euro-
pejskiej zrealizowano wiele projektów we wszystkich województwach. 

Łukasz Czech zbadał czynniki wpływające na poziom budowania satys-
fakcji wśród klientów, jednocześnie analizując przy tym okoliczności, które 
miały wpływ na budowanie rozpoznawalnej marki na przykładzie szkoły tańca 
Masterworks Dance Studio w Rybniku. Opisał definicję marki, jej skuteczność 
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oraz komunikację. Autor pisze, że „tworzenie pozytywnych relacji z klientem 
pomaga budować wartość, która działa w sposób wspierający m.in buduje 
relacje związane z tworzeniem autorytetu, autorytetu, współpracą, podczas 
dokonywania różnych wyborów konsumenckich, tworzy zaufanie”. 

Edyta Kościelska dokonuje analizy znaczenia racjonalnego procesu de-
cyzyjnego. Uważa ona, że proces podejmowania decyzji to jeden z najważ-
niejszych elementów pracy menedżera w fluktuacyjnym środowisku. Dlatego 
jest on chętnie wykorzystywany dla osiągnięcia sukcesu w celu zwiększenia 
efektywności funkcjonowania działalności. Autorka w artykule omawia istotę 
oraz wpływ podejmowanych decyzji na najważniejsze aspekty prowadzonej 
działalności.

Ostatnia autorka Anna Głowacz opisuje zwinność organizacji jako źró-
dła przewagi konkurencyjnej w Przemyśle 4.0. Artykuł składa się z trzech czę-
ści. Autorka zaprezentowała rozwój koncepcji Przemysłu 4.0, następnie opi-
sała pojęcie oraz cechy organizacji zwinnej. W trzeciej części artykułu autorka 
reprezentuje istotę przewagi konkurencyjnej i wskazuje jak można ją kreować 
dzięki wykorzystaniu atrybutów zwinności przedsiębiorstwa. 

Autorzy mają nadzieję, że monografia ta przyczyni się do zainteresowania 
tematyką.

Redaktor naczelny
Dr Anna Górska 
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Instytut Ekonomii i Finansów, Kolegium Nauk Społecznych
Uniwersytet Rzeszowski

ANALIZA WSKAŹNIKOWA 
JAKO PODSTAWOWA METODA 

OCENY KONDYCJI FINANSOWEJ 
PRZEDSIĘBIORSTW 

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie analizy wskaźnikowej jako 
rzetelnej, uniwersalnej i łatwej w zastosowaniu podstawowej metody oceny 
kondycji finansowej przedsiębiorstw. W artykule została ukazana istota analizy 
wskaźnikowej oraz charakterystyka wskaźników finansowych, których wyni-
kami jest zainteresowanych wiele podmiotów uczestniczących w działalności 
przedsiębiorstw. Ciągłe zmiany gospodarcze powodują konieczność dosto-
sowywania działań w przedsiębiorstwie do panującej sytuacji ekonomicznej. 
Dlatego w obecnych czasach, kiedy sytuacja gospodarcza na świecie jest tak 
niestabilna, konieczne jest poszukiwanie błędów osłabiających działalność jed-
nostki, które w dłuższej perspektywie mogą doprowadzić do upadłości. Anali-
za wskaźnikowa pozwala na trafną diagnozę sytuacji finansowej, co umożliwia 
przystosowanie się do warunków w celu utrzymania odpowiedniej pozycji 
konkurencyjnej.

Słowa kluczowe: analiza wskaźnikowa, wskaźniki finansowe, kondycja 
finansowa, przedsiębiorstwo 

WPROWADZENIE

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw jest zależna od przyjętej strategii, 
umiejętności w zarządzaniu środkami pieniężnymi i zasobami ludzkimi. Cią-
głe zmiany gospodarcze wymuszają konieczność dostosowywania poziomu 
kosztów, strategii, struktury zatrudnienia i stosowanej technologii produkcji 
w jednostce. Odpowiedzialność spoczywa na kierownictwu przedsiębiorstwa, 
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co sprawia, że jego członkowie są zainteresowani kondycją finansową pod-
miotu gospodarczego. Sytuacja finansowa nie jest obojętna także dla kredyto-
dawców, kontrahentów i inwestorów, którzy chcą mieć pewność, że jednostka 
jest wiarygodna, wypłacalna i rentowna. Informacji o kondycji finansowej 
dostarcza analiza wskaźnikowa, za pomocą której można ocenić stan jednostki 
w poprzednich okresach oraz określić przyszłe ryzyko w postaci utraty płyn-
ności lub braku rentowności. Do jej wykonania niezbędne są sprawozdania 
finansowe badanego podmiotu za poszczególne okresy sprawozdawcze.

W artykule została ukazana istota analizy wskaźnikowej- jej charak-
terystyka, funkcje i cel.  Przedstawiono również podmioty zainteresowane 
kondycją finansową przedsiębiorstwa, która jest oceniana na podstawie wy-
ników analizy wskaźnikowej. Zaprezentowano charakterystykę wskaźników 
finansowych z poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstw: płyn-
ności, zadłużenia, sprawności zarządzania i rentowności. Zbadano również 
kondycję finansową spółki Rainbow Tours S.A. z branży turystycznej. Celem 
niniejszego artykułu jest przedstawienie analizy wskaźnikowej jako rzetelnej, 
uniwersalnej i łatwej w zastosowaniu podstawowej metody oceny kondycji 
finansowej przedsiębiorstwa, w oparciu o badanie kondycji finansowej spółki 
Rainbow Tours S.A. Rzetelnie sporządzona ocena sytuacji finansowej na pod-
stawie poprawnie obliczonych wskaźników, pozwala na trafne zobrazowanie 
stopnia zaawansowania rozwoju przedsiębiorstwa. To z kolei umożliwia pod-
jęcie racjonalnych kroków w celu poprawy poszczególnych sekcji działalności 
jednostki, aby utrzymać dobrą pozycję na rynku wśród konkurencji.

ISTOTA ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ

Zarządzanie przedsiębiorstwem, aby było efektywne, powinno bazować 
na znajomości kondycji finansowej firmy. Wiedza o tym, jaka jest sytuacja 
finansowa przedsiębiorstwa, jest kluczowa w doborze strategii działania da-
nej jednostki (Patalas-Maliszewska 2012, s. 15). Aby móc ocenić kondycję 
firmy, należy dokonać analizy wskaźnikowej na podstawie danych zawartych 
w sprawozdaniu finansowym. Analiza wskaźnikowa jest istotnym narzędziem, 
umożliwiającym efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Wspomaga złożo-
ny proces podejmowania i realizacji decyzji związanych z bieżącą działalnością 
jednostki gospodarczej (Wilczyńska 2018, s. 186). 

Istotą analizy wskaźnikowej jest rozpatrywanie zjawisk i procesów  
finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie, które odzwierciedlają jego 
sprawność, produktywność i możliwości rozwoju. Te informacje umożliwiają 
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dokonanie oceny sytuacji finansowej podmiotu oraz podejmowanie racjo-
nalnych decyzji gospodarczych przez kadrę zarządzającą (Nesterowicz 2016,  
s. 49). Analiza wskaźnikowa diagnozuje obecny stan przedsiębiorstwa, co po-
zwala ustalić jego ewentualne przyszłe zagrożenia, którym można zapobiec, 
wdrażając działania wspomagające poprawę sytuacji finansowej jednostki. 

Według autorki artykułu Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa  
w warunkach gospodarki rynkowej (Nesterowicz 2016, s. 49) „podstawo-
wym celem analizy finansowej jest dostarczenie określonym użytkownikom 
odpowiednio przetworzonych informacji analitycznych”. Informacje mogą 
dotyczyć wyjaśnienia przyczyn pogorszenia płynności i rentowności, spadku 
wyniku finansowego, wysokiej dynamiki kosztów i braku efektywności w za-
rządzaniu majątkiem.

Ogólnym celem analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa jest badanie 
kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Kondycja finansowa przedsiębiorstwa 
według R. Kowalaka to „jego stan finansowy w określonym okresie czasowym” 
oraz „zdolność przedsiębiorstwa do zachowania wypłacalności (spłaty zadłu-
żenia), przynoszenia zysków oraz powiększania majątku i kapitału własnego” 
(Kowalak 2003, s. 11).

Analiza wskaźnikowa pełni funkcję rozwinięcia analizy wstępnej, pogłę-
bienia jej ogólnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Ma na celu ba-
danie relacji między określonymi pozycjami bilansu oraz rachunku zysków  
i strat. Wskaźniki są instrumentami analizy finansowej i służą do wykonywa-
nia obliczeń, które z kolei są podstawą do oceny kondycji finansowej firmy 
(Tomczak 2013, s. 268).

Analiza wskaźnikowa daje możliwość zobrazowania trendów i progre-
sji danej jednostki. Znajomość takich informacji pozwala ustalić przyczyny 
spadku zysku, prognozować jego przyszły wzrost, co z kolei daje szansę na 
opracowanie odpowiedniej strategii i optymalne zarządzanie firmą (Tomczak 
2013, s. 268).

Analiza wskaźnikowa pozwala głównie ocenić minione i teraźniejsze wy-
niki działalności przedsiębiorstwa oraz przewidzieć przyszłe wyniki, zidentyfi-
kować te obszary, które są niewłaściwie zarządzane i potencjalnie niebezpiecz-
ne oraz ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa (Lesiak 2021, s. 221).
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PODMIOTY ZAINTERESOWANE KONDYCJĄ 
FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

Znajomość sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest najbardziej istotna 
dla właścicieli i akcjonariuszy, ponieważ obrazuje ona możliwość osiągnię-
cia zwrotu z ulokowanego kapitału, a więc określa stopień ryzyka inwestycji.  
Inwestorzy nie angażują swoich kapitałów w działalność przedsiębiorstw, któ-
rych sytuacja finansowa jest słaba i nie daje pewności otrzymania zysku na 
zakładanym poziomie (Lichota 2018, s. 403). 

Osoby zainteresowane oceną kondycji finansowej przedsiębiorstw we-
dług R. Kowalaka (Kowalak 2003, s. 22-25) to kredytodawcy i pożyczkodaw-
cy- prognoza wypłacalności kredytobiorcy pomaga uchronić kredytodawcę 
przed udzieleniem kredytu jednostce, która nie będzie w stanie spłacić długu; 
inwestorzy- modele zbudowane z wskaźników chronią inwestycje, określając 
czy włożony kapitał się zwróci; urzędy statystyczne- kontrolując poszczegól-
ne branże, mogą wyznaczać trendy ich zyskowności, płynności i zadłużenia; 
instytucje rządowe- dzięki miernikom, jest możliwe ocalenie przedsiębiorstw 
w sytuacji kryzysowej, które mają szansę na restrukturyzację, co skutkuje 
równoważeniem gospodarki; rewidenci- prognoza bankructwa firmy pozwala 
określić audytorowi czy jest w niej utrzymana zasada kontynuacji działania; 
menedżerowie- wynagrodzenia kadry zarządzającej są zależne od kondycji 
finansowej przedsiębiorstwa; kontrahenci- problemy finansowe dostawców 
skutkują niedostarczeniem opłaconego towaru, a problemy finansowe od-
biorców mają skutek w postaci trudności z opłaceniem zakupionych towarów.

Odbiorca sprawozdania finansowego powinien znać podstawowe zasady 
rachunkowości, ponieważ pozwala to właściwie zinterpretować zawarte w nim 
dane. 

Zgodnie z zasadami rachunkowości zawartymi w Ustawie o rachunko-
wości z 1994 roku, sprawozdanie finansowe powinno przedstawiać informa-
cje, które są istotne podczas podejmowania decyzji oraz informacje, które są 
wiarygodne (Pomykalska i Pomykalski 2007, s. 31).

CHARAKTERYSTYKA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH

Analiza wskaźnikowa obejmuje wskaźniki finansowe zgrupowane według 
obszarów sytuacji finansowej, takich jak: obszar płynności finansowej, zadłu-
żenia (wypłacalność długoterminowa), sprawności zarządzania, rentowności 
(Wędzki 2021, s.13).
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Płynność finansowa firmy jest jednym z najbardziej istotnych wyznaczni-
ków jej wiarygodności na rynku. Przedsiębiorstwo aby mieć miano płynnego 
finansowo, musi mieć zdolność do terminowej spłaty bieżących zobowiązań 
finansowych. Firma cechująca się ciągłością spłat zobowiązań ma szansę dłużej 
funkcjonować na rynku, natomiast utrata płynności skutkuje najczęściej upa-
dłością jednostki (Kuciński i Byczkowska 2017, s. 1). Jednak należy zaznaczyć, 
że zbyt wysokie wskaźniki nie świadczą dobrze o podmiocie- „wskaźniki nad-
miernie wysokie oznaczają zbyt ostrożne wykorzystywanie obcych kapitałów 
krótkoterminowych, co może mieć niekorzystny wpływ na rentowność przed-
siębiorstwa” (Kowalczyk 2006, s. 73).

Płynność finansowa jest sprawdzana najczęściej za pomocą wskaźnika 
płynności bieżącej, wskaźnika płynności przyspieszonej i wskaźnika płynności 
natychmiastowej.

Wskaźnik bieżącej płynności (Current Ratio), znany również jako wskaź-
nik płynności III stopnia lub wskaźnik zabezpieczenia roszczeń wierzycieli, 
określa ile razy wartość aktywów bieżących pokrywa wartość zobowiązań 
bieżących. Według autorki Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez 
analityka bankowego (Zaleska 2012, s. 72) wskaźnik powinien przyjmować 
wartości zawierające się w przedziale domkniętym [1,2-2,0], ale najbardziej 
optymalny jest przedział [1,5-2,0]. Zbyt niskie wartości wskaźnika świadczą 
o niedostatecznej płynności finansowej. Natomiast zbyt wysokie wartości 
wskaźnika świadczą o nadpłynności finansowej jednostki. Wartości wskaźnika 
wykraczające poza podane normy mogą oznaczać na niewystarczające umie-
jętności w zarządzaniu aktywami i pasywami bieżącymi, które mogą również 
skutkować na poziom rentowności przedsiębiorstwa. Aby obliczyć faktyczną 
wartość płynność bieżącą podmiotu należy wyznaczyć realną wartość akty-
wów bieżących i pasywów bieżących. Aby otrzymać realną wartość aktywów 
bieżących należy pomniejszyć aktywa obrotowe o należności z tytułu dostaw 
i usług powyżej 12 miesięcy. W celu otrzymania realnej wartości zobowiązań 
bieżących, należy do różnicy zobowiązań krótkoterminowych i zobowiązań  
z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy dodać rezerwy krótkoterminowe 
i rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (Zaleska 2012, s. 73).

Wskaźnik płynności przyspieszonej (Quick Ratio), znany również jako 
wskaźnik płynności szybkiej lub wskaźnik płynności II stopnia, informuje  
w jakim stopniu aktywa o wysokim stopniu płynności pokrywają zobowiąza-
nia bieżące. W porównaniu z licznikiem wskaźnika płynności bieżącej, licznik 
wskaźnika płynności przyspieszonej został pomniejszony o zapasy i rozlicze-
nia międzyokresowe czynne, czyli o środki o najmniejszym stopniu płynności. 
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Dlatego jeśli wskaźnik płynności przyspieszonej przyjmuje wartość niską,  
a wskaźnik bieżącej płynności jest na wysokim poziomie, świadczy to o zbyt 
dużej ilości zapasów zgromadzonych w przedsiębiorstwie. Wskaźnik powi-
nien przyjmować wartości oscylujące w granicy 1,0. Im niższa wartość wskaź-
nika, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z płynnością. 
Natomiast zbyt wysoki poziom wskaźnika może oznaczać, że przedsiębior-
stwo nieefektywnie gromadzi środki pieniężne i/lub występuje wysoki stan 
należności. Wartość mianownika należy skorygować w taki sam sposób jak  
w przypadku wskaźnika płynności bieżącej (Zaleska 2012, s. 74-75).

Wskaźnik płynności natychmiastowej (Cash Ratio), znany również jako 
wskaźnik płynności natychmiastowej, płynności gotówkowej lub płynno-
ści wysokiej, ilustruje stopień pokrycia pasywów bieżących przez inwestycje 
krótkoterminowe, w których skład wchodzą papiery wartościowe, środki pie-
niężne, udziały, akcje. Wskaźnik powinien przyjmować wartości w granicach  
0,1-0,2. Jednak wartość wskaźnika poniżej 0,1 nie zawsze oznacza brak płyn-
ności. Przyczyną tego mogą być reguły zarządzania środkami pieniężnymi  
w danej jednostce, według których środki  pieniężne powinny być ograniczo-
ne do minimum, ponieważ ich nadmiar może sprzyjać powstawaniu kosztów 
utraconych możliwości. Wartość mianownika należy skorygować w taki sam 
sposób jak w przypadku wskaźnika płynności bieżącej (Zaleska 2012, s. 75-76).

Analiza zadłużenia określa znaczenie kapitałów obcych w finansowaniu 
przedsiębiorstwa oraz pozwala określić źródła finansowania aktywów. Kon-
troluje proporcje kapitału obcego w stosunku do całego kapitału jednostki. 
Zbyt duży udział kapitału obcego, np. w postaci kredytu, stanowi zagrożenie 
dla niezależności finansowej jednostki. Firmie, która cechuje się zbyt dużym 
zadłużeniem, grozi niewypłacalność oraz utrata wiarygodności na rynku (Żuk 
i Kwiecień 2016, s. 135).

Zadłużenie przedsiębiorstwa jest monitorowane za pomocą wskaźnika 
ogólnego zadłużenia, wskaźnika zadłużenia kapitału własnego i wskaźnika za-
dłużenia długoterminowego.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia określa stopień finansowania majątku 
firmy kapitałami obcymi. Im niższa wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia, 
tym mniejszy udział ma kapitał obcy w strukturze finansowania jednost-
ki. Jest to korzystna sytuacja, ponieważ oznacza to mniejsze długi i koszty  
finansowe w postaci odsetek, czyli mniejsze ryzyko finansowe przedsiębior-
stwa i jego wierzycieli. Zbyt wysoki poziom wskaźnika oznacza możliwość 
utraty zdolności do spłaty zobowiązań przedsiębiorstwa. Jest to sygnał, który 
informuje o wzroście ryzyka finansowego jednostki gospodarczej. Wraz ze 
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wzrostem wskaźnika rośnie poziom uzależnienia jednostki od kredytodaw-
ców. Odpowiedni poziom finansowania działalności kapitałem obcym powi-
nien być na tyle wysoki, aby podmiot osiągał korzyści z pożyczonego kapitału, 
ale jednocześnie pozostał wypłacalny. Zalecane jest, aby wartości wskaźnika 
oscylowały w przedziale 0,57- 0,67, czyli poziom zadłużenia przedsiębiorstwa 
powinien wynosić od 57% do 67% majątku. Jeżeli majątek firmy nie jest 
wystarczająco rentowny, powinno wzrosnąć zadłużenie kapitałami obcymi,  
w celu rozwoju działalności jednostki. Zakup nowych maszyn i technologii 
z pożyczonych środków może przyczynić się do polepszenia wydajności pro-
dukcji, a następnie do poprawienia sytuacji w przedsiębiorstwie. Korzystanie 
z kapitałów obcych w finansowaniu działalności podmiotu jest szczególnie 
korzystne, jeśli przeciętne oprocentowanie kredytów i pożyczek jest niższe, 
niż stopy zwrotu osiągane z aktywów przedsiębiorstwa. Dodatkowo państwo 
umożliwia zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym 
o wartość odsetek. Duże przedsiębiorstwa mogą pozwolić sobie na wyższy po-
ziom zadłużenia, ponieważ mają większe prawdopodobieństwo utrzymania się 
na rynku, ze względu na swój potencjał i rozpoznawalność marki. Wpływ ma 
również większy rozmiar realizowanych transakcji, ponieważ pożyczkodawcy 
są skłonni do większych ustępstw. Są w stanie odstąpić od pewnych warun-
ków na rzecz dużego kontrahenta, aby go nie stracić. W przypadku małych 
firm pożyczkodawcy nie są ustępliwi, ze względu na dużo mniejsze korzyści 
z transakcji. Dlatego utrata małego kontrahenta nie jest aż tak niekorzystna, 
jak dużego (Ejsmont i Ostrowska, s. 25).

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego określa udział kapitału obcego 
w kapitale własnym. Wyznacza możliwość pokrycia zobowiązań przedsiębior-
stwa z jego własnych źródeł finansowania. Omawiany wskaźnik przedstawia 
stopień wypłacalności jednostki, czyli zdolność jednostki do utrzymania się na 
rynku w niesprzyjającej sytuacji. Jest to również źródło informacji dla wierzy-
cieli- wskaźnik informuje o zdolności podmiotu do spłaty zobowiązań, więc 
określa poziom bezpieczeństwa wierzycieli. Zaangażowanie kapitałów obcych 
może mieć korzystny wpływ na rentowność jednostki, ponieważ można ko-
rzystać z efektu dźwigni finansowej. Jednak w momencie pogorszenia ko-
niunktury gospodarczej istnieje ryzyko wystąpienia problemów finansowych. 
Dlatego przedsiębiorstwa z niskimi wskaźnikami zadłużenia kapitału własne-
go charakteryzują się mniejszym ryzykiem (Ejsmont i Ostrowska, s. 25).

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego wyznacza wartość zobowiązań 
długoterminowych, która przypada na 1 zł kapitałów własnych jednostki. 
Określa potencjalną zdolność przedsiębiorstwa do pożyczenia środków na 
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długi termin. Im niższa wartość wskaźnika, tym firma będzie miała większe 
trudności w uzyskaniu pożyczki długoterminowej. Zobowiązania długotermi-
nowe są mniej pilne, niż zobowiązania krótkoterminowe, ze względu na to, że 
na spłatę zobowiązań długoterminowych przedsiębiorstwa mają więcej czasu. 
Dlatego ich udział w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa jest bardziej ko-
rzystny, niż udział zobowiązań krótkoterminowych, lecz powinny one przyj-
mować wartości racjonalnie proporcjonalne do kapitału własnego. Wartości 
wskaźnika zadłużenia długoterminowego powinny przyjmować wartości mię-
dzy 0,5, a 1,0. Wartość wskaźnika powyżej 1,0 oznacza, że wartość kredytów  
i pożyczek długoterminowych, wyemitowanych obligacji i innych długów, 
których czas zwrotu jest dłuższy niż rok bilansowy jest większa, niż wartość 
wniesionego majątku własnego właścicieli jednostki gospodarczej. Takie 
przedsiębiorstwo jest uważane za nadmiernie zadłużone (Ejsmont i Ostrow-
ska, s. 26).

Sprawność zarządzania to zdolność przedsiębiorstwa do przekształcania 
aktywów w przychody ze sprzedaży. Wskaźniki efektywności oceniają, na 
podstawie składników majątku, czy firma jest efektywnie (sprawnie) zarządza-
na (Tomczak 2013, s. 271).

Do wskaźników sprawności działania, inaczej zwanych wskaźnikami ob-
rotowości majątkiem, należy wskaźnik rotacji majątku obrotowego, wskaźnik 
rotacji zapasów i wskaźnik rotacji należności krótkoterminowych.

Wskaźnik rotacji majątku obrotowego służy do określenia liczby odtwo-
rzeń aktywów obrotowych w ciągu roku. Im większa wartość tego wskaźnika 
w danym okresie czasu, tym jednostka lepiej wykorzystuje majątek obrotowy 
(Lesiak 2021, s. 227).

Wskaźnik rotacji zapasów (inventory turnover ratio) informuje o tym, 
ile razy w ciągu roku obrotowego nastąpi „odnowienie” stanu zapasów. Im 
większa wartość wskaźnika rotacji zapasów, tym zapasy wystarczają w przed-
siębiorstwie na mniejszą liczbę dni sprzedaży. Oznacza to korzystną sytuację, 
ze względu na zmniejszenie kosztów magazynowania zapasów i na mniejszy 
stopień zamrożenia środków pieniężnych (Rudzińska 2005, s. 24-25). 

Wskaźnik rotacji należności krótkoterminowych (receivable turnover 
ratio), zwany również wskaźnikiem obrotowości należności, określa ile razy 
przedsiębiorstwo odtwarza stan swoich należności w ciągu roku obrotowego. 
Im wyższa wartość wskaźnika, tym korzystniej dla przedsiębiorstwa, ponieważ 
oznacza to, że jednostka nie czeka zbyt długo na zapłatę od kontrahentów, 
a więc nie mrozi środków pieniężnych. Jednak wiąże się to również z spad-
kiem stopnia konkurencyjności przedsiębiorstwa, ze względu na krótszy czas 
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wymagalności należności od kontrahentów, który jest dla nich niekorzystny 
(Rudzińska 2005, s. 25).

Według autora Wskaźniki finansowe dla sprawozdania wg. Międzynarodo-
wych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (Wędzki 2021, s. 13) „Ocena 
rentowności służy określeniu zyskowności prowadzonej przez przedsiębior-
stwo działalności. Można ją rozumieć jako odpowiedź na pytanie, jakich ko-
rzyści dostarcza prowadzona działalność”.

Analiza rentowności określa, czy prowadzona działalność jest opłacal-
na, a to z kolei obrazuje atrakcyjność firmy. Jednak często przedsiębiorstwa 
prywatne celowo zawyżają swoje koszty, co skutkuje obniżeniem wskaźników 
rentowności. Natomiast jednostki państwowe dążą do osiągnięcia jak najwyż-
szego wyniku finansowego, który wiąże się z wysokimi wartościami wskaźni-
ków (Żuk i Kwiecień 2016, s. 133).

Ocenę rentowności dokonuje się na podstawie analizy wyniku finanso-
wego osiągniętego przez jednostkę w badanym okresie. Jeśli przedsiębiorstwo 
nie cechuje się rentownością, inwestorzy nie będą wykazywać zainteresowania 
daną jednostką (Tomczak 2013, s. 270). 

Do wskaźników zyskowności należy wskaźnik rentowności sprzeda-
ży netto, wskaźnik rentowności aktywów i wskaźnik rentowności kapitału 
własnego.

Wskaźnik zyskowności sprzedaży (Return on Sales) jest najbardziej zna-
nym wskaźnikiem rentowności (Kątnik 2011, s. 146). Określa ile zysku przy-
pada na każdą złotówkę uzyskaną ze sprzedaży. Im wyższa wartość wskaźnika, 
tym większą marżę uzyskuje firma ze sprzedaży swoich produktów. Warto-
ści dodatnie wskaźnika oznaczają, że sprzedaż nie przynosi straty w firmie,  
a tendencja wzrostowa wskaźnika sprzedaży netto jest pozytywnym zjawi-
skiem, ponieważ oznacza coraz mniejsze ryzyko wystąpienia strat (Zielińska-

-Chmielewska 2017, s. 358).
Wskaźnik rentowności aktywów (Return on Assets), nazywany także 

wskaźnikiem zyskowności majątku, informuje o zdolności przedsiębiorstwa 
do generowania zysków oraz zdolności do efektywnego gospodarowania ma-
jątkiem. Wysoki poziom wskaźnika w połączeniu z jego tendencją wzrosto-
wą świadczą o rozwoju jednostki gospodarczej (Zielińska-Chmielewska 2017,  
s. 358).

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (Return on Equity), znany 
również jako wskaźnik zyskowności kapitałów własnych, wyznacza stopę 
zwrotu z  inwestycji właścicieli firmy w jej działalność, czyli określa ile zy-
sku jednostka wygenerowała z wniesionych kapitałów własnych. Im wyższa 
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wartość wskaźnika rentowności kapitału własnego, tym lepsza jest sytuacja  
finansowa przedsiębiorstwa. Jeśli wartość wskaźnika ROE jest ujemna, ozna-
cza to, że środki zainwestowane przez właścicieli jednostki nie przyniosły zy-
sku (Kątnik 2011, s. 149). Wartość wskaźnika przewyższająca stopę inflacji 
informuje o tym, że warto lokować kapitał w danym przedsiębiorstwie, nato-
miast wartość niższa, która utrzymuje się przez dłuższy czas, może sygnalizo-
wać zagrożenie upadłością (Zielińska-Chmielewska 2017, s. 358).

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ SPÓŁKI RAINBOW 
TOURS S.A. W LATACH 2017-2021 NA PODSTAWIE 
ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ

Na podstawie danych z wybranych pozycji bilansu i rachunku zysków  
i strat za pięć okresów sprawozdawczych została dokonana analiza płynności, 
zadłużenia, sprawności zarządzania i rentowności. W tabeli 1 przedstawiono 
wybrane wartości wskaźników płynności spółki Rainbow Tours S.A. w latach 
2017-2021.

Tabela 1. Wybrane wartości wskaźników płynności spółki Rainbow Tours S.A. w latach 
2017-2021

Wskaźnik 2017 2018 2019 2020 2021

płynności bieżącej 1,25 1,27 1,14 1,20 1,10

płynności szybkiej 1,25 1,27 1,14 1,20 1,10

płynności 
natychmiastowej 0,15 0,12 0,25 0,14 0,30

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EMIS, (https://www.emis.com/php/companies/
index/financials?pc=PL&cmpy=2343669&view-fins=all&subm=1&analysis_options=1&rati
ogroup=&fptype=Y&pub_standard=&cons=N&curr=PLN&display_units=3&analysis_type_
radio=N&stm_order=R&hide-empty=yes, dostęp: 1.07.2022)

W badanych latach wskaźniki płynności bieżącej spółki Rainbow To-
urs S.A. nie świadczyły o problemach z ogólną płynnością finansową przed-
siębiorstwa. Wartości wskaźników płynności bieżącej i szybkiej wskazywały 
na brak nadmiernego gromadzenia środków finansowych w zapasach, co jest 
sytuacją korzystną ze względu na wyższy poziom płynności finansowej. Wy-
jątkiem są lata 2017 i 2018, kiedy poziom zapasów w małym stopniu prze-
wyższał zalecaną granicę. W 2021 roku wskaźnik płynności natychmiastowej 
był dużo wyższy, niż zalecany, co było spowodowane gromadzeniem otrzyma-
nych środków finansowych przez jednostkę w obawie o ponowny lock down 
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związany z pandemią COVID-19. Rysunek 1. przedstawia kształtowanie się 
wskaźników płynności w czasie.

Rys 1. Wskaźniki płynności spółki Rainbow Tours S.A. w latach 2017-2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EMIS, (https://www.emis.com/php/companies/in-
dex/financials?pc=PL&cmpy=2343669&view-fins=all&subm=1&analysis_options=1&ratio-
group=&fptype=Y&pub_standard=&cons=N&curr=PLN&display_units=3&analysis_type_
radio=N&stm_order=R&hide-empty=yes, dostęp: 1.07.2022)

W badanych latach 2017-2020 aktywem o najmniejszej płynności była 
gotówka i jej ekwiwalenty. Płynność bieżąca i szybka uplasowały się na bardzo 
zbliżonym poziomie. 

Tabela 2. przedstawia wartości wskaźników zadłużenia ogólnego, kapita-
łu własnego i długoterminowego badanej spółki za lata 2017-2021.

Tabela 2. Wybrane wartości wskaźników zadłużenia spółki Rainbow Tours S.A. w latach 
2017-2021

Wskaźnik 2017 2018 2019 2020 2021

zadłużenia ogólnego 0,61 0,68 0,69 0,74 0,73

zadłużenia kapitału  
własnego 1,59 2,12 2,23 2,88 2,77

zadłużenia 
długoterminowego 0,01 0,13 0,17 0,92 0,47

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EMIS, (https://www.emis.com/php/companies/
index/financials?pc=PL&cmpy=2343669&view-fins=all&subm=1&analysis_options=1&rati
ogroup=&fptype=Y&pub_standard=&cons=N&curr=PLN&display_units=3&analysis_type_
radio=N&stm_order=R&hide-empty=yes, dostęp: 1.07.2022)
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W badanych latach 2017-2019 przedsiębiorstwo Rainbow Tours S.A. 
osiągało dopuszczalny poziom zadłużenia ogólnego i zadłużenia kapitału wła-
snego. Odpowiedni poziom kapitału obcego pozwolił na rozwój działalności 
spółki, jednocześnie nie zagrażając jednostce zbyt niskim udziałem kapitału 
własnego. Natomiast wskaźnik zadłużenia długoterminowego w tych latach 
był na zbyt niskim poziomie. Świadczyło to o zbyt dużym udziale kapitału ob-
cego krótkoterminowego w finansowaniu działalności podmiotu, co było sy-
tuacją niekorzystną, ze względu na krótszy czas wymagalności spłaty pożyczo-
nego kapitału. W kolejnych latach 2020-2021 zadłużenie kapitału własnego 
i zadłużenie ogólne wzrosło znacząco powyżej zalecanej granicy, a zadłużenie 
długoterminowe wzrosło do zalecanego poziomu. Najwyższe wartości każde-
go z wskaźników zadłużenia wystąpiły w roku 2020, co było spowodowane 
wybuchem pandemii COVID-19. Przedsiębiorstwo musiało zwiększyć udział 
kapitałów obcych w finansowaniu działalności, aby móc utrzymać się na ryn-
ku. W 2021 roku każdy ze wskaźników zadłużenia uległ spadkowi, ponieważ 
wznowiono możliwość podróżowania, a więc korzystania z usług badanego 
przedsiębiorstwa. 

Rysunek 2. przedstawia kształtowanie się wskaźników zadłużenia  
w czasie.

Rys 2. Wskaźniki zadłużenia spółki Rainbow Tours S.A. w latach 2017-2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EMIS, (https://www.emis.com/php/companies/ 
index/financials?pc=PL&cmpy=2343669&view-fins=all&subm=1&analysis_options=1&ra 
tiogroup=&fptype=Y&pub_standard=&cons=N&curr=PLN&display_units=3&analysis_
type_radio=N&stm_order=R&hide-empty=yes, dostęp: 1.07.2022).
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W latach 2017-2020 miała miejsce tendencja wzrostowa zadłużenia, 
a najbardziej zadłużony był kapitał własny. W 2021 roku nastąpił spadek 
wskaźników zadłużenia, co świadczy o tendencji spadkowej.

Tabela 3. przedstawia wartości wskaźników rotacji majątku obrotowego, 
zapasów i należności krótkoterminowych badanej spółki za lata 2017-2021.

Tabela 3. Wybrane wartości wskaźników sprawności zarządzania spółki Rainbow Tours S.A. 
w latach 2017-2021

Wskaźnik 2017 2018 2019 2020 2021

rotacji majątku  
obrotowego 11,94 6,31 6,07 1,55 4,56

rotacji należności 
krótkoterminowych 14,69 8,00 8,51 2,08 6,61

rotacji zapasów 4531,27 2493,78 2538,35 1197,73 180613,57

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EMIS, (https://www.emis.com/php/companies/
index/financials?pc=PL&cmpy=2343669&view-fins=all&subm=1&analysis_options=1&rati
ogroup=&fptype=Y&pub_standard=&cons=N&curr=PLN&display_units=3&analysis_type_
radio=N&stm_order=R&hide-empty=yes, dostęp: 1.07.2022).

W badanych latach 2017-2020 wskaźniki rotacji majątku obrotowe-
go, zapasów oraz należności krótkoterminowych miały tendencję spadko-
wą. Świadczyło to o pogorszeniu efektywności zarządzania majątkiem ob-
rotowym przedsiębiorstwa, zapasami oraz należności krótkoterminowych.  
W 2021 roku wartości wskaźników wzrosły, ze względu na zniesienie ogra-
niczeń związanych z podróżowaniem,  o przyczyniło się do wzrostu przycho-
dów ze sprzedaży. Każdy z wskaźników sprawności miał najmniejszą wartość  
w 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia COVID-19, ponieważ wtedy przy-
chody ze sprzedaży były najniższe spośród lat 2017-2021. Wysokie warto-
ści wskaźnika rotacji zapasów wskazywały na to, że kapitał przedsiębiorstwa 
Rainbow Tours S.A. nie był zamrożony w zapasach przez długi okres czasu.  
W latach 2018, 2019 i 2021 wartości wskaźnika rotacji należności krótkoter-
minowych były na odpowiednim poziomie, ponieważ mieściły się w zaleca-
nym przedziale 7,0-10,0. Świadczyło to o dopuszczalnie długim kredytowa-
niu kontrahentów. W 2017 roku przedsiębiorstwo najczęściej ściągało swoje 
należności od kontrahentów. Oznaczało to korzyści dla przedsiębiorstwa, po-
nieważ kapitał nie był zamrożony w nieotrzymanych należnościach, ale jego 
konkurencyjność spadła, ponieważ kontrahenci mieli mniej czasu na zapłatę.

Rysunek 3. przedstawia kształtowanie się wskaźników sprawności dzia-
łania w czasie.
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Rys 3. Wskaźniki sprawności działania spółki Rainbow Tours S.A. w latach 2017-2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EMIS, (https://www.emis.com/php/companies/ 
index/financials?pc=PL&cmpy=2343669&view-fins=all&subm=1&analysis_options=1&ra 
tiogroup=&fptype=Y&pub_standard=&cons=N&curr=PLN&display_units=3&analysis_
type_radio=N&stm_order=R&hide-empty=yes, dostęp: 1.07.2022)

 
Wskaźniki miały tendencję spadkową w latach 2017-2020, a najmniejszą 

liczbą odtworzeń cechował się majątek obrotowy. W 2021 nastąpił wzrost ilo-
ści odtworzeń do wartości bliskich z 2019 roku, czyli sprzed okresu pandemii 
COVID-19.

Tabela 4. Wybrane wartości wskaźników rentowności spółki Rainbow Tours S.A. w latach 
2017-2021

Wskaźnik 2017 2018 2019 2020 2021

rentowności aktywów 0,11 0,02 0,06 -0,08 0,04

rentowności  
sprzedaży netto

0,02 0,01 0,02 -0,07 0,01

rentowności  
kapitału własnego

0,29 0,07 0,20 -0,30 0,16

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EMIS, (https://www.emis.com/php/companies/
index/financials?pc=PL&cmpy=2343669&view-fins=all&subm=1&analysis_options=1&rati
ogroup=&fptype=Y&pub_standard=&cons=N&curr=PLN&display_units=3&analysis_type_
radio=N&stm_order=R&hide-empty=yes, dostęp: 1.07.2022)

Tabela 4. przedstawia wartości wskaźników zadłużenia ogólnego, ka-
pitału własnego i długoterminowego badanej spółki za lata 2017-2021.  
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W latach 2017-2020 aktywa, sprzedaż netto i kapitał własny przedsiębiorstwa 
były rentowne, a więc przynosiły zysk. W 2019 roku majątek badanej spółki 
wygenerował 6 groszy zysku z 1 zł zaangażowanych aktywów, sprzedaż netto 
wygenerowała 2 grosze zysku z 1 zł przychodów netto ze sprzedaży, a kapitał 
własny wygenerował 20 groszy zysku z 1 zł zainwestowanego kapitału. Najbar-
dziej rentownym obszarem był w badanych latach 2017-2021 kapitał własny.  
W 2020 roku majątek, sprzedaż netto oraz kapitał własny przedsiębiorstwa 
były nierentowne, ponieważ wskaźniki przyjmowały wartości ujemne. Przy-
czyną była pandemia COVID-19, która spowodowała wstrzymanie możli-
wości korzystania z usług spółki Rainbow Tours S.A. poprzez konieczność 
wprowadzenia obostrzeń związanych z podróżowaniem. W 2021 roku ren-
towność każdego badanego obszaru wzrosła i przyjmowała wartości dodatnie, 
ponieważ działalność przedsiębiorstwa zaczęła przynosić zyski.

Rysunek 4. przedstawia kształtowanie się wskaźników rentowności spół-
ki w latach 2017-2021.

Rys 4. Wskaźniki rentowności spółki Rainbow Tours S.A. w latach 2017-2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EMIS, (https://www.emis.com/php/companies/ 
index/financials?pc=PL&cmpy=2343669&view-fins=all&subm=1&analysis_options=1&ra 
tiogroup=&fptype=Y&pub_standard=&cons=N&curr=PLN&display_units=3&analysis_
type_radio=N&stm_order=R&hide-empty=yes, dostęp: 1.07.2022)

W badanych latach 2017-2020 wskaźniki rentowności naprzemiennie 
miały tendencję spadkową (2017/2018 i 2019/2020) i tendencję wzrostową 
(2018/2019 i 2020/2021). Najmniej rentowna była sprzedaż netto, a najbar-
dziej kapitał własny.



24

KUCZERA ALEKSANDRA

PODSUMOWANIE

Prawidłowe obliczenie i interpretacja poszczególnych wskaźników po-
zwala uzyskać informacje, które mogą na czas ostrzec jednostkę o zagrożeniu 
płynności, zbyt wysokim zadłużeniu, nieefektywnej sprawności działania lub 
zbyt słabej rentowności poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Regular-
ne badanie poziomu zadłużenia jednostki pozwala uniknąć niewypłacalności, 
spowodowanej coraz większymi odsetkami, utratą kontroli nad wydatkami 
oraz spadku wiarygodności w oczach kontrahentów, inwestorów i kredyto-
dawców. Analiza płynności umożliwia wykrycie przyczyny problemów ze 
spłatą bieżących zobowiązań w postaci zamrożenia zbyt dużej ilości środ-
ków pieniężnych w zapasach. Analiza sprawności zarządzania umożliwia 
dostosowanie okresu wymagalności spłaty zobowiązań do warunków rynko-
wych w celu zwiększenia konkurencyjności usług. Pozwala również uniknąć 
uczestnictwa w zjawisku zatorów płatniczych. Analiza rentowności pozwala 
na zredukowanie nierentownych inwestycji, produkcji w celu zmniejszenia 
strat jednostki. Takie informacje o przedsiębiorstwie pozwalają na wszczęcie 
działań naprawczych i uniknięcie upadłości. Stanowią podstawę do określe-
nia strategii pozwalającej na dostosowanie się do warunków gospodarczych. 
Wszystkie niezbędne dane do przeprowadzenia obliczeń są łatwo dostępne 
w bilansie oraz rachunku zysków i strat, a w każdym analizowanym obsza-
rze działalności można określić tendencję zmian w czasie. Biorąc pod uwagę 
powyższe argumenty sporządzone na podstawie badania kondycji finansowej 
spółki Rainbow Tours S.A. można określić analizę wskaźnikową jako precy-
zyjną, łatwą i uniwersalną technikę, która stanowi podstawową metodę oceny 
kondycji finansowej.
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RATIO ANALYSIS AS A BASIC METHOD FOR ASSESSING 
THE FINANCIAL CONDITION OF THE COMPANIES 

Abstract: The aim of the article is to present the ratio analysis as a reliable, 
universal and easy-to-use basic method of assessing the financial condition of 
enterprises. The article presents the essence of the ratio analysis and the cha-
racteristics of financial indicators, the results of which are of interest to many 
entities participating in the activities of enterprises. Continuous economic 
changes make it necessary to adapt activities in the enterprise to the preva-
iling economic situation. Therefore, in today's times, when the economic situ-
ation in the world is so unstable, it is necessary to look for errors that weaken 
the activity of the individual, which in the long run may lead to bankruptcy.  
The ratio analysis allows for an accurate diagnosis of the financial situation, 
which enables adaptation to the conditions in order to maintain an appropria-
te competitive position.

Keywords: ratio analysis, financial ratios, financial condition, company
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Streszczenie: Dzięki przemianom ustrojowym z 1989 roku oraz prawu unij-
nemu w latach 90 – tych, kiedy Polska starała się dołączyć do Unii Euro-
pejskiej zaczęto bardziej zwracać uwagę na ochronę środowiska naturalnego  
(np. ograniczono emisje zanieczyszczeń). Celem artykułu jest sprawdzenie ja-
kie największe kwoty dotacji miasta w Polsce otrzymały z Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i na co je prze-
znaczyły. Sprawdzono również, czy tylko większe miasta w Polsce otrzymują 
dofinansowania w ramach programów unijnych, czy również mniejsze miasta. 
Założono, że duże miasta to te od 400 000 mieszkańców i powierzchni od 200 
km2. Omówiono także inne programy z jakich korzystają miasta w Polsce oraz 
jakie tereny turystyczne z nich skorzystały.

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, Polska, Unia Europejska, miasta

WPROWADZENIE

Przemiany ustrojowe z roku 1989 miały wpływ na to że zwrócono więk-
szą uwagę na ochronę środowiska naturalnego. Najpierw, za sprawą odtaj-
nienia i upublicznienia szeregu informacji zaczęto uzmysławiać sobie w jak 
tragicznym stanie znajdowała się przyroda. Następnym krokiem było przy-
stąpienie do działań, dzięki czemu wprowadzono m.in. nowe akty prawne, 
m.in. uchwały o polityce ekologicznej państwa oraz ustawy o ochronie przy-
rody. Polska, kiedy chciała przystąpić do Unii Europejskiej pod koniec lat  
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90 - tych, miała obowiązek dostosować swoje prawo do unijnego m.in.  
w zakresie ochrony środowiska, co oznaczało np. konieczność dalszego ogra-
niczenia emisji zanieczyszczeń1.

Projekty, które znacząco przyczyniają się do wsparcia ochrony środowi-
ska nie tylko w miastach, ale w całym kraju są finansowane z programów 
krajowych, regionalnych, czy lokalnych. Dofinansowania z Unii Europejskiej 
dają możliwości dużego przyspieszenia procesu dostosowania systemu ochro-
ny środowiska w miastach i w całej Polsce do norm, które określono w dyrek-
tywach unijnych. Do kategorii wsparcia zalicza się m.in. działania, które są 
skierowane na działania polityki zrównoważonego rozwoju na obszarach wiej-
skich, a także projekty, które są skierowane do przedsiębiorców, czy projekty, 
które dotyczą infrastruktury technicznej, mające dużą rolę w podporządkowa-
niu gospodarki komunalnej w miastach i na terenach wiejskich. Środki, które 
mogą otrzymać przedsiębiorcy, samorządy, czy rolnicy są udostępniane przez 
programy krajowe oraz regionalne (Szot – Gabryś 2011). 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO

Prace związane z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 
(PO IiŚ) zaczęły się na początku 2006 roku. W tym czasie zostały powołane 
międzyresortowe grupy robocze, których celem było opracowanie zadań oraz 
założeń w konkretnych obszarach wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Przygotowany przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego tekst programu 1 sierpnia 2006 roku zdobył akcepta-
cję Rady Ministrów oraz został skierowany do konsultacji społecznych, które 
trwały miesiąc (od września do października 2006 roku). Podczas konsulta-
cji społecznych mowa była również o projekcie prognozy oddziaływania PO 
IiŚ na środowisko. Przeprowadzono także zestawienie zewnętrzne projektu 
programu, dzięki któremu zbadano m.in. stopień w jakim dany program od-
powiada na określone problemy społeczno-gospodarcze, a także na spójność 
zewnętrzną (inne dokumenty oraz strategie) oraz wewnętrzną programu, czy 
ryzyko niepowodzeń. W następstwie danych konsultacji oraz zestawieniu zo-
stały uwzględnione różne postulaty oraz propozycje środowisk społecznych 
oraz gospodarczych, samorządów województw, czy partnerów społeczno-

-gospodarczych. W dniu 29 listopada 2006 roku Rada Ministrów przyjęła 

1 http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=251#stan%20srodowiska (dostęp: 1.02.2021)
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przekształcony PO IiŚ, który został przekazany do Komisji Europejskiej (KE) 
w celu negocjacji (Garbarski, Tkaczyk 2009).

 Komisja Europejska zatwierdziła PO IiŚ 7 grudnia 2007 roku na lata 
2007 – 2013. Dany program jest największym w historii Unii Europejskiej. 
Środki unijne, jakie przeznaczono na realizację projektu w perspektywie fi-
nansowej 2007 - 2013 wynosiły 28 mld. euro, co stanowiło 42% wszystkich 
środków polityki spójności przeznaczonych dla Polski, natomiast w perspek-
tywie finansowej 2014 – 2020 na dany program przeznaczono ponad 27 mld. 
euro, co stanowiło ok. 36% dofinansowania dla Polski w ramach polityki 
spójności (Perenc 2009 oraz Gers 2020).

Głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
jest to, aby poprawić atrakcyjność inwestycyjną miast w Polsce i całego kraju 
za pośrednictwem rozwoju infrastruktury technicznej, a zarazem równoczesna 
ochrona oraz poprawa stanu środowiska, zdrowia, czy zachowanie tożsamości 
kulturowej oraz rozwijanie spójności terytorialnej. Według Narodowych Stra-
tegicznych Ram Odniesienia, które zostały zatwierdzone 7 maja 2007 roku 
przez Komisję Europejską – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
jest jednym z programów, które są podstawowym narzędziem do osiągnięcia 
założonych przez nie zadań przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójno-
ści, a także Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wspomniany 
program jest także kluczowym instrumentem realizacji strategii lizbońskiej 
(Szot – Gabryś 2011).

Na rysunku 1 przedstawiono jaki udział środków z PO IiŚ jest przezna-
czanych na poszczególne sektory. 

Rys.1. Udział środków z PO IiŚ na sektory (w %)

Źródło: https://www.pois.gov.pl/strony/wiadomosci/na-co-pieniadze-w-programie-infrastruk 
tura-i-srodowisko-2014-2020/ (dostęp 1.04.2021) 
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Jak można zauważyć najwięcej środków z PO IiŚ przeznaczanych jest 
na sektor transportu (ponad 72%). Na sektor środowiska i energetyki razem 
przeznacza się ok. 23% środków. Najmniej dotacji w ramach danego progra-
mu przeznaczono na sektor pomoc techniczna (1,1%). 

 Dzięki środkom z PO IiŚ zrealizowano łącznie 3305 projekty. Wybrano 
te o największych wartościach projektów, których priorytety dotyczyły ochro-
ny środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu i przedstawiono w tabeli 1 
(w zł.).

Tabela 1. Cele na jakie są przeznaczane środki z PO IiŚ w Polsce na przykładzie miast (w zł.)

Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Wartość projektu Dofinansowanie 
z UE

Zbiornik 
przeciwpowodziowy 
Racibórz Dolny 
na rzece Odrze 
w województwie 
śląskim (polder)

PAŃSTWOWE 
GOSPODARSTWO WODNE 
WODY POLSKIE - RZGW W 
GLIWICACH

2 000 268 699,34 667 040 000,00

Zaopatrzenie  
w wodę i 
oczyszczanie ścieków 
w Warszawie – 
 Faza VI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA 
AKCYJNA

1 871 315 807,36 637 500 000,00

Zaopatrzenie  
w wodę i 
oczyszczanie  
ścieków w Warszawie 

- Faza V

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA 
AKCYJNA

1 045 500 000,00 541 871 812,50

Budowa instalacji 
termicznego 
przekształcania 
frakcji energetycznej 
z odpadów 
pochodzących 
z odpadów 
komunalnych,  
z odzyskiem energii 
elektrycznej i cieplnej 
wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
ENERGETYKI CIEPLNEJ 
SPÓŁKA Z O.O. W OLSZTYNIE

833 402 287,63 172 405 017,30

Ochrona przed 
powodzią Kotliny 
Kłodzkiej ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
ochrony miasta 
Kłodzka

PAŃSTWOWE 
GOSPODARSTWO WODNE 
WODY POLSKIE - REGIONALNY 
ZARZĄD GOSPODARKI 
WODNEJ WE WROCŁAWIU

702 301 470,92 369 569 729,38
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Budowa zakładu 
termicznego 
przekształcania 
odpadów 
komunalnych  
w Gdańsku

PORT CZYSTEJ ENERGII 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

692 074 676,90 270 696 804,83

Uporządkowanie 
gospodarki wodno-
ściekowej dla 
ochrony zasobów 
wodnych w Poznaniu 
i okolicach - Etap VI

AQUANET SPÓŁKA AKCYJNA 489 625 055,17 241 127 897,65

Źródło: opracowanie na podstawie danych z https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ 
o-funduszach/projekty/lista-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy- 
europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020/ (dostęp 20.03.2021)

Jak można zauważyć jeśli chodzi o miasta, to najczęstsi beneficjenci 
środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Polsce są  
w Warszawie (a konkretnie jest nim miejskie przedsiębiorstwo wodociągów  
i kanalizacji w Warszawie).

Wartość dofinansowania z PO IiŚ na zbiornik przeciwpowodziowy Ra-
cibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder) wynosiła ok. 
33,35% wartości całego projektu, a kwoto było to ponad 667 mln. zł. Pol-
der Racibórz będzie eksploatowany tylko jako suchy zbiornik przeciwpowo-
dziowy. Zmiana reżimu hydrologicznego Odry (spowodowana prowadzoną 
gospodarką wodną w zbiorniku) dotyczy jedynie okresów powodziowych. 
Zbiornik nie oddziałuje na przepływy niskie i średnie. W zakresie przepły-
wów do Q=470 m3/s (woda brzegowa, p=50%) co najmniej jedna zasuwa, 
w przęśle progowym, będzie podniesiona umożliwiając swobodny przepływ 
Odry do kanału ulgi. Realizacja projektu trwała od 1997 roku do 2015 roku2. 

Dofinansowanie na zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w War-
szawie – Faza VI wynosiło ok. 34% wartości całego projektu, a kwotowo 
wynosiło ok. 637 mln. zł. Umowę o dofinansowanie danego projektu pod-
pisano 24 listopada 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt jest największym 
przedsięwzięciem o charakterze środowiskowym, który jest realizowany  
w danej części Europy. Realizacja Fazy VI jest kontynuacją działań w zakresie 
rozwoju uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji 
warszawskiej3.

2 https://haskoningdhv.pl/projects/suchy-zbiornik-przeciwpowodziowy-raciborz-dolny-na 
-rzece-odrze/ oraz https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746237/ (dostęp: 15.06.2021)

3 https://www.mpwik.com.pl/view/faza-vi (dostęp: 15.06.2021)
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Na Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza V 
otrzymano z UE niecałe 542 mln. zł. Wartość dofinansowania to ok. 52% 
wartości całego projektu. W dniu 1 marca 2017 roku wydano Decyzję Ko-
misji Europejskiej, która dotyczyła potwierdzenia dofinansowania projektu. 

„Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V” to kon-
tynuacja procesu modernizacji i porządkowania stanu gospodarki wodno-

-ściekowej aglomeracji: Warszawa, Pruszków i Serock4.
Dofinansowanie na budowę instalacji termicznego przekształcania 

frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych,  
z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
w Olsztynie wyniosło ponad 172 mln. zł., co stanowiło ok. 21% wartości 
całego projektu. W dniu 7 czerwca 2019 r. podpisano umowę o dofinanso-
wanie projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Najważniejszym celem projektu jest zagospodarowanie frakcji palnej 
z odpadów komunalnych poprzez ich termiczne przekształcenie wraz z odzy-
skiem energii jako domknięcie procesu zagospodarowania odpadów komu-
nalnych w województwie warmińsko-mazurskim5.

Dofinansowanie na ochronę przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem ochrony miasta Kłodzka wyniosło ok. 370 mln. zł., 
co stanowiło ok. 53% wartości całego projektu. Celem danego projektu jest 
zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego dla zabudowy mieszkaniowej do-
liny Nysy Kłodzkiej z głównym uwzględnieniem miasta Kłodzka poprzez re-
dukcję przepływów powodziowych. Przewiduje się, że Projekt zapewni ochro-
nę przeciwpowodziową ok.1 237 mieszkańców, infrastruktury prywatnej oraz 
publicznej zlokalizowanej w Kotlinie Kłodzkiej, a także turystów dla powodzi 
p=1%6. 

Wartość dofinansowania na budowę zakładu termicznego przekształca-
nia odpadów komunalnych w Gdańsku wynosiła ok. 39% wartości całego 
projektu, a kwotowo było to niecałe 271 mln. zł. W dniu 25 kwietnia 2018 
r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie a spółką Port Czystej Energii podpisano umowę o do-
finansowanie danego projektu. Celem projektu jest zaprojektowanie, budo-
wa, a także eksploatacja instalacji do termicznego przekształcania odpadów 

4 https://www.mpwik.com.pl/view/faza-v (dostęp: 18.06.2021)
5 http://www.mpec.olsztyn.pl/pl/o_firmie/projekt-pn.-budowa-instalacji-termicznego-prze 
ksztalcania-frakcji-energetycznej-z-odpadow-pochodzacych-z-odpadow-komunalnych,-z-odzy 
skiem-energii-elektrycznej-i-cieplnej-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca (dostęp: 20.06.2021)
6 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746269/ (dostęp: 20.06.2021)
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komunalnych. ZTPO jest zlokalizowany w granicach terenu obecnego Zakła-
du Utylizacyjnego w Szadółkach przy ul. Jabłoniowej 557.

Na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów 
wodnych w Poznaniu i okolicach - Etap VI otrzymano ponad 241 mln. zł., co 
stanowiło ok. 49% wartości całego projektu. W październiku 2017r. pomię-
dzy Aquanet, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie zosała podpisana umowa o dofinansowanie projektu. 
Podstawowym celem projektu jest podłączenie do sieci kanalizacyjnej 14201 
osób, z czego 3994 osób, dzięki budowie kolektora Junikowskiego. Planowa-
ne zakończenie projektu jest do końca 2023 roku8. 

Jak można zauważyć nie tylko tak duże miasta, jak Warszawa, czy 
Gdańsk otrzymują największe dotacje, ale również te mniejsze, jak np. Olsz-
tyn, czy Gliwice. Miasta z największymi dotacjami otrzymały dofinansowania 
w kwotach przekraczających kilka miliardów złotych. Dofinansowania te były 
bardzo wysokie i stanowiły nawet ponad połowę wartości projektów. Można 
się domyślić, że gdyby nie te środki z Unii Europejskiej, to miasta większości 
projektów  nie byłyby w stanie ich  zrealizować w takim stopniu, jak zostały 
zrealizowane, albo w ogóle nie było by możliwości na ich zrealizowanie. Jak 
można również zauważyć najwięcej największych dofinansowań otrzymały 
duże miasta. 

Inne cele, na jakie mniejsze miasta przeznaczyły środki, które otrzymały 
z PO IiŚ, jeśli chodzi o ochronę środowiska, to:

- Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy  
12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy jako paliwa

- Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w MPEC Sp.  
z o.o. w Olsztynie poprzez budowę instalacji wykorzystującej biomasę

- Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące 
otwory TG-1 i TG-2

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik
- Wspieranie środowiska - poprawa efektywności energetycznej w Policji 

w Radomiu
- Termomodernizacja budynków SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Stru-

ga 38-42, 44-48, 50-54, Hutniczej 1, 1A, 4, 5, Nowopogońskiej 51-53,  
 

7 https://www.gdansk.pl/inwestycje-miejskie/budowa-zakladu-termicznego-przeksztalcania 
-odpadow-komunalnych-w-gdansku,a,143352 (dostęp: 21.06.2021)

8 https://www.aquanet.pl/inwestycje-unijne-fs6-informacje-ogolne,1325 (dostęp: 22.06.2021) 
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Suchej 19, Lwowskiej 1-3, Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, 
Mościckiego 22 w Sosnowcu9. 

Obecnie realizowanych też jest sporo projektów, których finansowanie 
nie jest jeszcze zakończone, m.in.: 

- Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomoderniza-
cję budynków wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 
Gwarek w Tarnowskich Górach

- Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych miesz-
kaniowych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. 
Żwirki i Wigury, zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach: Asny-
ka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6,  
 
Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23 wraz z demontażem, usunię-
ciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest

- Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Bielsko-Biała
- Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na 

terenie Miasta Bielsk Podlaski
- Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego – Colle-

gium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i ul. Medycznej 9  
w Krakowie 10.
Jak można zauważyć obecnie są realizowane projekty w tych mniejszych 

miastach, jak np. Bielsko - Biała, jak i większych, jak np. Kraków.

PROGRAM LIFE

Oprócz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko istnieją 
inne programy, które wspierają ochronę środowiska. 

Program LIFE jest charakterystycznym instrumentem finansowym Unii 
Europejskiej, który jako jedyny współfinansuje tylko projekty dotyczące 
ochrony środowiska oraz klimatu. Celem przewodnim danego programu jest:

- wsparcie nurtu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska
- realizowanie unijnej polityki w danym zakresie

9 https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/projekty/lista-beneficjentow/ (dostęp: 1.04.2021)
10 https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/projekty/lista-beneficjentow/ (dostęp 1.04.2021)
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- identyfikowanie, a także promocja nowych rozwiązań związanych z kwestią 
dotyczącą środowiska (w tym również przyrody)11.

Obecnie zrealizowanych zostało 5 etapów programu LIFE (program ten 
jest realizowany od 1992 roku w każdej perspektywie finansowej)12. 

Czwarty etap Programu- LIFE+ (w perspektywie finansowej 2013 – 
2014) został ustanowiony w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (KE)  
nr 614/2007. Na realizację danego instrumentu finansowego przekazano 
2,143 mld euro. Program LIFE+ zawierał trzy segmenty tematyczne, a były 
to: I- Przyroda i różnorodność biologiczna, II- Polityka i zarządzanie w zakre-
sie środowiska oraz III- Informacja i komunikacja. W poprzednich perspek-
tywach nie było dofinansowania kampanii informacyjno-edukacyjnych (jest 
to komponent III), których zadaniem było zwiększenie wiedzy oraz świado-
mości społecznej o problemach środowiskowych, a także zwiększenie udziału 
państw członkowskich w procesie wyboru oraz zarządzania realizacją prowa-
dzonych na ich terenach projektów, co było nowością w perspektywie 2007 

- 2013. Łącznie w latach 2007 - 2013 zrealizowano w Unii Europejskiej 1 403 
projekty w tym w 64 Polsce w ramach programu LIFE+13. 

Program LIFE - program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-
2020) został ustanowiony 11 grudnia 2013 r. w  Rozporządzeniu KE  
nr 1293/2013 i był to piąty etap programu LIFE. W danym instrumencie 
finansowym zostało zaplanowane wsparcie w wysokości 3,4 mld euro przed-
sięwzięć, które służą ochronie środowiska. Wieloletni Program Prac 2014-
2017 określał, jak miał funkcjonować Program LIFE w latach 2014-2017. 
Podzielono Program LIFE na dwa podprogramy: na rzecz środowiska (budżet 
na lata 2014 – 2017 wynosił 1,3 mld. euro), a także na rzecz klimatu (budżet 
na lata 2014 – 2017 wynosił 0,45 mld. euro). Do projektów tradycyjnych 
tego instrumentu finansowego dołączono również projekty zintegrowane, 
które w sposób kompleksowy miały rozwiązywać problemy środowiskowe na 
sporym obszarze, a także projekty pomocy technicznej14.

Do projektów na terenach turystycznych zrealizowanych dzięki progra-
mowi LIFE należą m.in.:

11 http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/ 
(dostęp 3.03.2021)
12 http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/
informacje-o-programie/historia-life/ (dostęp 3.03.2021)
13 tamże
14 tamże 
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● Ochrona siedlisk kserotermicznych na Wyżynie Miechowskiej:
- zostały wykonane inwentaryzacje przyrodnicze 12 obszarów Natura 

2000 na Wyżynie Miechowskiej (dzięki temu zostały zaktualizowa-
ne dla nich Podstawowe Formularze Danych)

- opracowano 12 planów zadań ochronnych, które stanowią akty pra-
wa miejscowego mających za zadanie służyć zarządzaniu obszarami 
przez okres 10 lat

- zostały zakupione owce olkuskie w ilości 157 sztuk, a także 16 sztuk 
kóz, które wypasano na powierzchni 21,52 ha.

- zostały wydzierżawione działki (21 działek) o powierzchni 10 ha.,  
a także zostały zakupione 23 działki o pow. 8,55 ha.

- zostały zlikwidowane 94,3 tony odpadów komunalnych z po-
wierzchni prawie 137 ha. 

- zostały wykarczowane oraz usunięte drzewa i krzewy na powierzchni 
ok. 4 ha, a skoszonych zostało ok. 10 ha. Dane zabiegi zostały wyko-
nane, aby ochronić murawy i inne siedliska przyrodnicze.

● Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków 
Krajobrazowych:
- usunięcie podrostów drzew i krzewów na powierzchni 120 ha, prze-

prowadzenie koszenia – 515 ha
- na 50 ha wykoszono gatunek ekspansywny – szczaw alpejski
- zakupiono ponad 1 000 owiec służących do wypasu
- wybudowano 4 kompleksy pasterskie – bacówki i 2 platformy 

widokowe.
● Pustynia Błędowska i Gmina Klucze

- oczyszczone zostało około 400 ha powierzchni z niewypałów, niewy-
buchów, śmieci, a także złomu

- zostały wycięte drzewa i krzewy z około 300 ha Pustyni Błędowskiej
- został przywrócony przyrodzie naturalny charakter południowej czę-

ści Pustyni Błędowskiej razem z ochroną dwóch siedlisk naturalnych.
- wprowadzono działania edukacyjne, a także upowszechniające, któ-

re obejmowały około 2 100 osób podczas warsztatów oraz spotkań, 
również powołano Pustynne Centrum Informacji

- utworzono dwie ścieżki edukacyjne (Wronka 2019).
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PODSUMOWANIE

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, to największy instru-
ment wdrażania środków unijnych w Polsce. Cel ogólny danego programu, to 
zrównoważony wzrost, który jest rozumiany jako wsparcie gospodarki efek-
tywniej korzystającej z zasobów środowiskowych, a także gospodarczych, czy 
społecznych (Hoffmann 2015). 

Program Life jest jedynym instrumentem finansowym UE, który współ-
finansuje tylko projekty związane z ochroną środowiska i klimatem. Istnieją 
dwa podprogramy danego programu, są to:

- Podprogram działań na rzecz środowiska (obszary priorytetowe, to: 
ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, a także za-
rządzanie i informacja w zakresie środowiska, czy przyroda i różnorod-
ność biologiczna)

- Podprogram działań na rzecz klimatu (obszary priorytetowe, to: dosto-
sowanie się do zmian klimatu, czy łagodzenie skutków zmian klimatu,  
a także zarządzanie i informacja w zakresie klimatu) (Tomaszewska 2020).

Środki na ochronę środowiska można również uzyskać z innych źródeł, 
niż PO IiŚ, czy Program LIFE. Do zewnętrznych źródeł finansowania ochro-
ny środowiska należą również m.in.:

- fundusze unijne w ramach polityki spójności Unii Europejskiej (takie jak 
Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),

- fundusze „norweskie” (takie jak: Norweski mechanizm Finansowy,  
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego),

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),
- Regionalne Programy Operacyjne (RPO) (Departament Funduszy  

Europejskich 2016).

Na rysunku 2 przedstawiono skalę środków dostępnych na ochronę śro-
dowiska w latach 2007 – 2020 (w mld euro).
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Rys.2. Skala środków dostępna na ochronę środowiska w latach 2007-2020 (w mld euro).

Źródło: Departament Funduszy Europejskich 2016 

Jak można zauważyć najwięcej środków na ochronę środowiska pocho-
dzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w obydwóch per-
spektyw finansowych. W perspektywie finansowej 2007 – 2013 na drugim 
miejscu były dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na-
tomiast w perspektywie finansowej 2014 – 2020 na drugim miejscu były Re-
gionalne Programy Operacyjne. Najmniejsze dofinansowania były w ramach 
programu LIFE 2007 – 2017 oraz funduszy „norweskich”. 

Dofinansowania ze środków unijnych w Polsce kumulują się głównie na 
obszarach wzrostu gospodarczego, w tym także w największych miastach, co 
stanowi sprzeczność z założeniami modelu wyrównawczego polityki rozwoju, 
ale z innej strony gdy środki koncentruje się na obszarach polaryzacji rozwoju, 
to jest szansa na większa stopę zwrotu podejmowanych inwestycji, niż gdy są 
podejmowane na obszarach słabszych ekonomicznie. Najwięcej środków eu-
ropejskich na obszarze dużych miast jest przeznaczanych na rozwój infrastruk-
tury transportowej, ochrony środowiska, a także społecznej (Churski 2014).

Mniejsze miasta, tak samo, jak te większe realizują projekty dzięki środ-
kom pochodzącym z programów unijnych. 
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Streszczenie: Artykuł poświęcono Regionalnemu Programowi Operacyjne-
mu i porównaniu kwot subwencji i dotacji w poszczególnych województwach  
w Polsce w ramach 16 jego programów. Dzięki regionalnym programom  
i tym samym dofinansowaniu z Unii Europejskiej zrealizowano sporo projek-
tów we wszystkich województwach. Bez środków unijnych nie udałoby się zre-
alizować tyle celów. W niektórych województwach nie poprawiłaby się infra-
struktura techniczna i społeczna, czy stan środowiska przyrodniczego, gdyby 
nie dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych. 

Słowa kluczowe: województwa, Regionalne Programy Operacyjne, dotacje, 
Polska

WPROWADZENIE

Od kwietnia 1994 roku Polska starała się dołączyć do Unii Europejskiej 
(UE) składając formalny wniosek o uzyskanie członkostwa (Kabat, Rudnicki 
2009, s. 297). Udało to się po 10 latach. Od maja 2004 roku Polska będąc 
członkiem UE może korzystać z jej pomocy finansowej (Gers 2020, s. 5)

Perspektywa finansowa to dokument, który zawiera informacje o ogól-
nych ramach, w jakich powinien znajdować się budżet na konkretny rok 
(Oręziak 2009, s. 106). Obejmuje ona co najmniej 5 lat (Małuszyńska 2018,  
s. 106). Nie można jej jednak traktować jak kilkuletni budżet, ponieważ 
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uchwalanie budżetu co rok jest ważne dla teraźniejszego ustanawiania docho-
dów oraz wydatków na dany rok (Oręziak 2009, s. 134). 

Programy Operacyjne, które uwzględniają w pewien sposób to, co jest 
zapisane w Wieloletnich Ramach Finansowych, to:

- Infrastruktura i Środowisko,
- Innowacyjna Gospodarka (poprzednio: Inteligentny Rozwój i Polska 

Cyfrowa),
- Kapitał Ludzki (poprzednio: Wiedza Edukacja Rozwój),
- Pomoc Techniczna,
- Rozwój Polski Wschodniej (poprzednio: Polska Wschodnia)
- szesnaście Regionalnych Programów Operacyjnych.

Regionalne Programy Operacyjne są stworzone z myślą o konkretnych 
województwach i ich celem jest pomoc finansowa dla nich na działania, które 
podejmują na swoich terenach (Gers 2020, s. 6-7). 

WŁADZA SAMORZĄDOWA  
ORAZ BUDŻET WOJEWÓDZTW

Funkcjonowanie samorządu województwa opiera się na podstawie kon-
kretnych uregulowaniach prawnych: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 1997, nr 78, poz. 483), Ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. z 2022, poz. 1079), Ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2022, poz. 503), czy Ustawy o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2022, poz. 547, 583), a także ustaw tzw. działowych, 
przypisujących samorządowi szczegółowe zadania do realizacji. Współistnie-
nie na szczeblu wojewódzkim władz samorządowych oraz rządowych spowo-
dowało, że obowiązkowe było określenie ich kompetencji. Według ustawy 
zasadniczej, z dnia 2 kwietnia 1997 roku, przedstawicielem Rady Ministrów 
na obszarze województwa jest wojewoda nadzorujący nad jednostkami samo-
rządu terytorialnego. Do głównych zadań samorządu województwa należą: 

- kształtowanie środowiska naturalnego oraz intensyfikowanie zrównowa-
żonego rozwoju,

- utrzymywanie, a także rozbudowa wojewódzkiej infrastruktury społecz-
nej oraz technicznej,

- tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego w danym wojewódz-
twie, a także wspieranie postępu technologicznego oraz innowacji,
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- ponoszenie nakładów na rozwój zasobów ludzkich – m.in. na sferę edu-
kacji, nauki, czy kultury,

- podejmowanie działań, których celem jest integracja społeczna, a także 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (Struzik 2008, s. 11 – 12).

Gdyby nie dofinansowania z RPO samorządy województwa nie byłyby  
w stanie wypełniać swoich zadań w taki sposób, jak dzięki środkom pochodzą-
cym z UE. Wiele inwestycji nie zostałoby zrealizowanych, albo nie w takim 
stopniu, jak są, ponieważ nie byłoby na to środków. 

Dofinansowania są ważne dla inwestycji w województwach, natomiast 
aby jak najlepiej odzwierciedlać samodzielność województwa dochody własne 
powinny stanowić główną część jego dochodów. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego do dochodów własnych województw zalicza się:

- „dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz 
wpłaty od wojewódzkich zakładów budżetowych;

- dochody z majątku województwa;
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa;
- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych 

przepisach;
- 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku  

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

- odsetki od pożyczek udzielanych przez województwo, o ile odrębne 
przepisy nie stanowią inaczej;

- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących do-
chody województwa;

- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach banko-
wych województwa, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
- inne dochody należne województwu na podstawie odrębnych przepisów” 

(Dz.U.2021.38 t.j.). 

W tabeli 1 przedstawiono porównanie dochodów własnych oraz docho-
dów pochodzących z subwencji ogólnych i dotacji w poszczególnych gminach 
na przykładzie 2019 roku (w mln. zł ). 
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Tabela 1. Dochody własne województw i pochodzące z subwencji ogólnych i dotacji  
w 2019 roku (w mln. zł )

Województwo Dochody własne
Subwencje ogólne  

+ dotacje (z państwa I UE)

dolnośląskie 827 597

kujawsko-pomorskie 393 692

lubelskie 299 1394

lubuskie 159 483

łódzkie 513 731

małopolskie 804 1028

mazowieckie 2806 835

opolskie 157 631

podkarpackie 324 1264

podlaskie 171 1184

pomorskie 670 1030

śląskie 1149 805

świętokrzyskie 196 783

warmińsko-mazurskie 168 695

wielkopolskie 971 1030

zachodniopomorskie 306 713

Razem 9913 13895

Źródło: opracowanie na podstawie danych z GUS

Jak można zauważyć w większości województw dochody pochodzące  
z subwencji ogólnych i dotacji przewyższają dochody własne nawet ponad 
czterokrotnie. Najlepszą sytuację finansową posiada województwo mazowiec-
kie, którego dochody własne przewyższają ponad trzykrotnie dochody pocho-
dzące z innych źródeł, niż własne. Najtrudniejszą sytuację finansową posiada 
województwo lubelskie, którego dochody pochodzące z innych źródeł, niż 
własne przewyższają niemal pięciokrotnie dochody własne. 

SZESNAŚCIE REGIONALNYCH PROGRAMÓW 
OPERACYJNYCH

Głównymi zadaniami realizowanymi przez poszczególne Regionalne 
Programy Operacyjne (RPO) jest to, aby:

- promować trwały i zrównoważony rozwój,
- podnosić konkurencyjność regionów,
- podnosić jakość życia mieszkańców. 
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Zadaniami szczegółowymi natomiast jest m.in. to, aby: poprawić infra-
strukturę techniczną i społeczną konkretnego regionu oraz stan środowiska 
przyrodniczego i lepiej wykorzystywać jego zasoby i walory w rozwoju spo-
łeczno – gospodarczym. Do tych celów można zaliczyć również odnowę oraz 
ożywienie społeczno-gospodarcze miast i obszarów zdegradowanych (Tka-
czyński i Świstak 2013, s. 459).

RPO finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
a także z Europejskiego Funduszu Społecznego1. Istnieje 16 RPO, a każde 
województwo ma swój własny2. 

Analizując zapisy Regionalnych Programów Operacyjnych, można za-
uważyć, że różnice nie polegają na sformułowaniu oryginalnych dla danego 
regionu zestawów priorytetów, lecz na różnym podziale funduszy między 
konkretne priorytety inwestycyjne (Tkaczyński i Świstak 2013, s. 459). 

ŚRODKI OTRZYMANE W RAMACH  
RPO Z UNII EUROPEJSKIEJ

Polska w okresie 2007 – 2013 otrzymała od Unii Europejskiej łącznie na 
wszystkie Programy Operacyjne ok. 67,2 mld. euro, z czego na 16 Regional-
nych Programów Operacyjnych przeznaczono ok. 17,3 mld. euro. W latach 
2014 – 2020 natomiast otrzymała na wszystkie programy ok. 76,8 mld. euro, 
z czego na regionalne programy przeznaczono ok. 31,2 mld. Euro (Gers 2020, 
s. 11.). W tabeli 2 przedstawiono otrzymane środki w ramach RPO dla 16 
województw z programów regionalnych. 

Tabela 2. Środki unijne dla województw w ramach RPO (w mld euro)

Województwo
Lata 2007 - 2013 Lata 2014 – 2020

Wzrost/spadek 
dofinansowaniaKwota 

dofinansowania
Kwota 

dofinansowania

dolnośląskie 1,24 2,25 1,01

kujawsko-pomorskie 0,95 1,9 0,95

lubelskie 1,16 2,23 1,07

lubuskie 0,44 0,9 0,46

łódzkie 1,01 2,25 1,24

małopolskie 1,29 2,87 1,58

1 https://rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-zasady-dzialania-programu/
finansowanie
2 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wszystkie-serwisy-programow/ 
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mazowieckie 1,83 2,08 0,25

opolskie 0,43 0,9 0,47

podkarpackie 1,13 2,1 0,97

podlaskie 0,64 1,21 0,57

pomorskie 0,89 1,86 0,97

śląskie 1,71 3,47 1,76

świętokrzyskie 0,73 1,36 0,63

warmińsko-mazurskie 1,03 1,72 0,69

wielkopolskie 1,27 2,45 1,18

zachodniopomorskie 0,84 1,6 0,76

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Gers (2020): 11

W latach 2007 – 2013 i 2014 – 2020 największą pomoc od Unii Europej-
skiej z Regionalnych Programów Operacyjnych otrzymało województwo Śląskie 
(odpowiedni 1,71 mld. euro i 3,47 mld. euro). Najmniejszą pomoc w obydwóch 
perspektywach finansowych otrzymało województwo opolskie oraz lubuskie. 

Dofinansowanie dla województwa Dolnośląskiego wzrosła o ok. 1,01 mld. 
euro (co stanowiło wzrost o ok. 82%) porównując obie perspektywy finansowe, 
natomiast dla województwa kujawsko – pomorskiego wzrosła o 0,95 mld. euro, 
co stanowiło 100%. Województwo lubelskie otrzymało o 1,07 mld. euro więcej 
w perspektywie finansowej 2014 – 2020, niż w poprzedniej (co stanowiło wzrost 
dofinansowania o niecałe 93%), a województwo lubuskie otrzymało o 0,46 mld. 
euro więcej, co stanowiło ok. 105%. Województwo łódzkie otrzymało od UE 
w ramach rpo o 1,24 mld. euro więcej w perspektywie finansowej 2014 – 2020, niż  
w poprzedniej (co stanowiło wzrost o niecałe 121%), a województwo małopolskie 
o 1,58 mld. euro więcej, z czego wynika, że otrzymało więcej o niecałe 123%. Dofi-
nansowanie dla województwa mazowieckiego wzrosło o 0,25 mld. euro porównu-
jąc obie perspektywy finansowe (stanowiło to ok. 14%) a dla województwa opol-
skiego o 0,47 mld. euro, co stanowiło wzrost o ponad 109%. pomoc finansowa  
w ramach RPO dla województwa podkarpackiego wzrosła o 0,97 mld. euro po-
równując obie perspektywy (czyli o ok. 86%), a dla województwa podlaskiego 
wzrosła o 0,57 mld. euro (czyli o niecałe 90%). Dla województwa pomorskiego 
dofinansowanie od UE w ramach RPO wzrosło o 0,97 mld. euro (czyli o ok. 
109%) porównując obie perspektywy finansowe, natomiast dla województwa 
Śląskiego wzrosło o 1,76 mld. euro (czyli o ok. 103%). Województwo Święto-
krzyskie otrzymało o 0,63 mld. euro więcej (co stanowiło ok. 86%) w perspekty-
wie finansowej 2014 – 2020, niż w latach 2007 - 2013, natomiast województwo 
warmińsko – mazurskie o 0,69 mld. euro więcej (co stanowiło ok. 67%). Wiel-
kość dofinansowania dla województwa wielkopolskiego w ramach rpo wzrosła  
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o 1,18 mld. euro (procentowo o ok. 93%) porównując obie perspektywy finan-
sowe, a dla województwa zachodniopomorskiego wzrosła o 0,76 mld. euro (co 
stanowiło wzrost o ponad 90%). 

Jak można zauważyć dofinansowanie od UE w ramach RPO wzrosło 
dla każdego województwa porównując perspektywę finansową 2007 – 2013 
z 2014 – 2020. 

CELE, NA JAKIE WOJEWÓDZTWA PRZEZNACZYŁY 
ŚRODKI UNIJNE W LATACH 2007 - 2020

Województwo dolnośląskie zrealizowało dzięki dofinansowaniu unijne-
mu w ramach RPO łącznie 2314 projekty od czasu przystąpienia Polski do 
UE. Najwięcej środków zostało przeznaczonych na modernizację infrastruktury 
transportu publicznego w Wałbrzychu, która obejmowała zakup nowych, przy-
jaznych dla środowiska autobusów. Na ten cel przeznaczono 19 456 490,64 zł, 
z czego dofinansowanie unijne wynosiło 13 445 117,31 zł 3.

Województwo kujawsko-pomorskie zrealizowało łącznie 2278 projektów 
dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach RPO. Najwięcej środków przezna-
czono na budowę Collegium Humanisticum UMK w Toruniu. Dofinanso-
wanie na ten cel wyniósł 40 240 402,63 zł, a cały koszt tego przedsięwzięcia 
wynosił 74 872 212,36 zł 4. 

Województwo lubelskie zrealizowało łącznie 3117 projektów w ramach 
RPO. Największe dofinansowanie z tego programu otrzymano na budowę Cen-
trum Spotkania Kultur w Lublinie. Koszt budowy wynosił 170 982 371,82 zł, a 
otrzymano dofinansowanie w kwocie 126 325 916,86 zł 5. 

Województwo lubuskie zrealizowało łącznie 1017 projekty dzięki do-
finansowaniu z RPO. Największą pomoc finansową od UE otrzymało na 
budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze. Wartość pro-
jektu wynosiła 150 888 175,94 zł, a otrzymano dofinansowanie w kwocie  
31 338 307,27 zł 6.

3 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/?search=-s=&search-voivodeship128=&search-county-
&search-fund=&search-program=27663&search-number-name-activity=&sear-
ch-beneficiary=&search-title-of-project=&search-theme=&search-years=
4 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/?search=-s=&search-voivodeship159=&search-county-
&search-fund=&search-program=27665&search-number-name-activity=&sear-
ch-beneficiary=&search-title-of-project=&search-theme=&search-years=
5 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/?search=-s=&search-voivodeship183=&search-county-
&search-fund=&search-program=27666&search-number-name-activity=&sear-
ch-beneficiary=&search-title-of-project=&search-theme=&search-years=
6 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/?search=-s=&search-voivodeship208=&search-county-
&search-fund=&search-program=27669&search-number-name-activity=&sear-
ch-beneficiary=&search-title-of-project=&search-theme=&search-years=



48

OLGA GERS

Województwo łódzkie zrealizowało łącznie 2448 projektów dzięki pomo-
cy finansowej z UE w ramach RPO. Największe dofinansowanie z tego pro-
jektu otrzymano na „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi  
w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyj-
nego - etap I "Hala widowiskowa"”. Otrzymano dofinansowanie o wartości  
84 989 365,67 zł, a wartość danego projektu wynosiła 284 729 138,80 zł 7. 

Województwo małopolskie, dzięki RPO, zrealizowało razem 3059 pro-
jektów. Największą pomoc finansową otrzymało na utworzenie Muzeum 
Sztuki Współczesnej w Krakowie. Na te zadanie otrzymano 35 701 737,00 zł, 
a wartość danej inwestycji wynosiła 75 017 743,79 zł 8.

W województwie mazowieckim zostało zrealizowanych razem  
2424 projekty dzięki dofinansowaniu z UE w ramach RPO. Największą 
pomoc finansową otrzymano na budowę ul. Nowolazurowej na odcinku 
od Al. Jerozolimskich do Trasy AK – Zadanie A od Al. Jerozolimskich do  
ul. ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie. Wartość całego projektu wynosiła  
389 245 524,39 zł., a otrzymano dofinansowanie w kwocie 112 877 793,91 zł9. 

W województwie opolskim zrealizowano 1262 projekty w ramach RPO. 
Największe dofinansowanie otrzymano na przebudowę wiaduktu i układu 
komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymon-
ta w Opolu. Dofinansowanie z UE jakie otrzymano, to 35 825 826,03 zł.,  
a wartość całego projektu wynosiła 63 462 492,17 zł 10. 

Województwo podkarpackie zrealizowało 2587 projekty dzięki pomocy 
finansowej z UE w ramach RPO. Największe dofinansowanie otrzymano na 
kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie 
drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5 w gminie Sta-
lowa Wola. Wartość tej inwestycji wynosiła 25 200 442,42 zł., a otrzymano 
pomoc finansową w kwocie 14 611 073,68 zł 11. 

7 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/?search=-s=&search-voivodeship223=&search-county-
&search-fund=&search-program=27677&search-number-name-activity=&sear-
ch-beneficiary=&search-title-of-project=&search-theme=&search-years=
8 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/?search=-s=&search-voivodeship248=&search-county-
&search-fund=&search-program=27671&search-number-name-activity=&sear-
ch-beneficiary=&search-title-of-project=&search-theme=&search-years=
9 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/?search=-s=&search-voivodeship271=&search-county-
&search-fund=&search-program=27672&search-number-name-activity=&sear-
ch-beneficiary=&search-title-of-project=&search-theme=&search-years=
10 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/?search=-s=&search-voivodeship314=&search-county-
&search-fund=&search-program=27678&search-number-name-activity=&sear-
ch-beneficiary=&search-title-of-project=&search-theme=&search-years=
11 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/?search=-s=&search-voivodeship327=&search-county-
&search-fund=&search-program=27675&search-number-name-activity=&sear-
ch-beneficiary=&search-title-of-project=&search-theme=&search-years=
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W województwie podlaskim zostało zrealizowanych łącznie 1267 projek-
tów w ramach RPO. Najwięcej środków z UE otrzymano na stadion piłkarski 
w regionie północno-wschodniej Polski wraz zapleczem treningowym. Kwota, 
jaką otrzymano, to 21 629 063,10 zł., a wartość całego projektu wynosiła  
289 865 680,21 zł12. 

W województwie pomorskim zostało zrealizowanych łącznie 1664 pro-
jekty w ramach RPO. Największą pomoc od UE otrzymano na Pomorski 
Park Naukowo – Technologiczny – rozbudowa – etap 4. Środki finansowe, 
jakie otrzymano, to 56 638 146,24 zł, natomiast wartość całego projektu wy-
nosiła 82 470 068,85 zł 13. 

W województwie śląskim zrealizowano łącznie 5144 projekty dzięki 
RPO, z czego najwięcej środków otrzymano na Centrum Informacji Na-
ukowej i Bibliotekę Akademicką. Na ten cel otrzymano z Unii Europejskiej  
52 675 483,45 zł, a wartość projektu wynosiła 77 260 822,05 zł 14. 

Dzięki środkom unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego w województwie Świętokrzyskim zrealizowano łącznie 1296 projektów. 
Najwięcej środków otrzymano na rewitalizację zabytkowego Śródmieścia 
Kielc - etap I. Na ten cel otrzymano 45 040 364,73 zł, a wartość całego pro-
jektu wynosiła 58 688 827,39 zł 15. 

Dzięki środkom unijnym w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego w województwie warmińsko-mazurskim zrealizowano łącznie  
2438 projektów. Najwięcej środków otrzymano na budowę całorocznej infra-
struktury sportowo - rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie. War-
tość całego projektu wynosiła 63 673 468,56 zł, a z UE otrzymano kwotę  
21 289 021,04 zł 16. 

Dzięki środkom unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego w województwie wielkopolskim zrealizowano łącznie 5788 projektów. 

12 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/?search=-s=&search-voivodeship353=&search-county-
&search-fund=&search-program=27676&search-number-name-activity=&sear-
ch-beneficiary=&search-title-of-project=&search-theme=&search-years=
13 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/?search=-s=&search-voivodeship371=&search-county-
&search-fund=&search-program=27667&search-number-name-activity=&sear-
ch-beneficiary=&search-title-of-project=&search-theme=&search-years=
14 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/?search=-s=&search-voivodeship392=&search-county-
&search-fund=&search-program=27670&search-number-name-activity=&sear-
ch-beneficiary=&search-title-of-project=&search-theme=&search-years=
15 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/?search-s=&search-voivodeship=429&search-county= 
&search-fund=&search-program=27662&search-number-name-activity=&sear 
ch-beneficiary=&search-title-of-project=&search-theme=&search-years=
16 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/?search-s=&search-voivodeship=444&search-county= 
&search-fund=&search-program=27673&search-number-name-activity=&sear 
ch-beneficiary=&search-title-of-project=&search-theme=&search-years=
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Największe dotacje otrzymano na modernizację linii kolejowej nr 354 Poznań 
Główny PoD – Chodzież – Piła Główna. Wartość całego projektu wynosiła 
614 877 000,00 zł, a otrzymano dotacje w wysokości 424 915 000,00 zł 17. 

Dzięki dotacjom z UE w ramach RPO dla województwa zachodniopo-
morskiego zrealizowano łącznie 1425 projektów, a najwięcej środków otrzy-
mano na wykonanie i dostawę 10 sztuk autobusów szynowych o napędzie 
spalinowym wraz z możliwością udzielenia zamówień uzupełniających, sta-
nowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Wartość 
tego projektu wynosiła 149 364 600,00 zł, z czego otrzymano dotacje w wy-
sokości 122 430 000,00 zł 18.

Jak można zauważyć najwięcej województw przeznaczyło środki na 
rozwój nauki (np. budowę wydziału), kulturę (np. na utworzenie muzeum),  
a także na infrastrukturę transportową (m.in. na modernizację linii kolejowej). 

PODSUMOWANIE

Województwa, dzięki członkostwu w Unii Europejskiej, mogą korzystać 
z różnych programów operacyjnych, np. Regionalnego Programu Opera-
cyjnego, który jest stworzony dla każdego województwa osobno (Gers 2020,  
s. 6-7). Różnice zadań na jakie są przeznaczone środki w ramach RPO w po-
szczególnych województwach polegają głównie na podziale funduszy między 
konkretne priorytety inwestycyjne (Tkaczyński, Świstak 2013, s. 459). Środki 
pochodzące z innych źródeł, niż własne są ważne dla inwestycji w gminach, 
jednak aby jak najlepiej pokazać samodzielność województw, to środki własne 
powinny stanowić ich większą część. 

BIBLIOGRAFIA

Gers O. 
2020 Porównanie wsparcia dla Polski od Unii Europejskiej w ramach finan-

sowania 2007–2013 i 2014–2020. Catallaxy, 5(1): 5–12.

17 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/?search-s=&search-voivodeship=466&search-county= 
& s e a r c h - f u n d = & s e a r c h - p r o g r a m = 2 7 7 0 4 & s e a r c h - n u m b e r - n a m e - a c t i v i t y = 
&search-beneficiary=&search-title-of-project=&search-theme=&search-years=, 
 https://mpadotacji.gov.pl/projekty/?search-s=&search-voivodeship=466&search-county=&-
search-fund=&search-program=27668&search-number-name-activity=&search-beneficiary= 
&search-title-of-project=&search-theme=&search-years=
18 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/?search-s=&search-voivodeship=502&search-county= 
&search-fund=&search-program=27664&search-number-name-activity=&sear 
ch-beneficiary=&search-title-of-project=&search-theme=&search-years= 



51

PORÓWNANIE WSPARCIA Z UNII EUROPEJSKIEJ...

Kabat, D., Rudnicki, Z.
2009  Studia Europejskie w Polsce: początki i zmiany po pierwszych pięciu 

latach członkostwa w Unii Europejskiej. W: S. Konopacki (red.). 
Polska pięć lat w Unii Europejskiej. Łódź.

Małuszyńska E. 
2018  Budżet Unii Europejskiej. [W:] E. Małuszyńska, B. Gruchman (red.), 

Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Warszawa.

Oręziak, L. 
2009  Finanse Unii Europejskiej, Warszawa.

Struzik A. 
2008  Samorząd województwa jako podmiot zarządzania regionalnego. MA-

ZOWSZE, „Studia Regionalne” 1: 11 – 22.

Tkaczyński J. i W., Świstak M. 
2013 Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich. Warszawa. 

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego

Strony internetowe:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

https://www.paih.gov.pl/pl

https://mapadotacji.gov.pl/

Comparative analysis of the scale of support  
from the European Union funds  

for voivodeships in Poland

Abstract: The article is devoted to the Regional Operational Programme and 
compares what kind of support is received by the voivodships in Poland under 
this programme. Thanks to the regional programs and thus grants from the 
European Union a lot of projects were realized in the provinces. Without EU 
funds it would not have been possible to achieve so many goals. In some vo-
ivodships the technical and social infrastructure or the condition of the natural 
environment would not have improved if it were not for the co-financing from 
the European Union under the Regional Operational Programmes.

Keywords: voivodships, Regional Operational Programmes, grants, Poland 
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Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

SATYSFAKCJA KLIENTA  
A BUDOWANIE 

ROZPOZNAWALNOŚCI MARKI – 
NA PRZYKŁADZIE SZKOŁY TAŃCA 
MASTERWORKS DANCE STUDIO  

W RYBNIKU

STRESZCZENIE: Celem artykułu jest zagłębienie się w tematykę czynni-
ków powodujących satysfakcję wśród klientów jednocześnie budując rozpo-
znawalność marki na przykładzie szkoły tańca Masterworks Dance Studio  
w Rybniku. Autor celowo skoncentrował się na powyższym temacie z uwagi 
na fakt, że powstaje coraz więcej tego typu przedsiębiorstw na wyżej wymienio-
nym terenie. Postawiona przez autora teza, że wykwalifikowana kadra i relacja  
z klientem stanowią źródło satysfakcji u klienta i jednocześnie wpływają na 
proces budowania rozpoznawalnej marki znajduje pozytywną weryfikację 
wśród przeprowadzonych badań.  

SŁOWA KLUCZOWE: satysfakcja klienta, marka, komunikacja, 
rozpoznawalność

WSTĘP

Klient w obecnych czasach codziennie dokonuje wielu trudnych wybo-
rów kierując się odczuciami, rekomendacją oraz doświadczeniem względem 
danej marki. Rozpoznawalność firmy ma związek z skojarzeniami między 
konkretną marką a rodzajem, do której należy dany produkt. Klienci mogą 
przypisać określone marki do odpowiedniej kategorii produktowej, to fir-
my ma większą szansę rynkową. Jeśli skojarzenie to nie występuje, mówi się, 
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że dany znak jest trudny do zauważenia. Rozpoznawalność marki ma więc 
ogromne znaczenie dla decyzji zakupowych klientów. Odbiorcy najczęściej 
wybierają produkty marek, które znają lub kojarzą. Diagnostyka marki musi 
być również związana z korzystnym doświadczeniem, który doprowadzi do 
satysfakcji klienta. Zaspokojenie jest nie tylko synonimem satysfakcji, lecz 
wskazuje również, że klienci są przywiązani do marki przez otrzymane usłu-
gi i dobrowolnie do nabycia. Dobra tożsamość należy łączyć z przyjemnym 
odczuciem, nie przykrymi doświadczeniami. Klient w przedsiębiorstwie zde-
cydowanie pełni kluczową rolę na rynku gospodarczym - zatem można bez 
zawahania stwierdzić, że przedsiębiorstwo nie może istnieć bez klienta. Jed-
nym z największych wyzwań przed jakimi stoją współczesne przedsiębiorstwa 
to sprostać nieustannie rosnącym wymaganiom i oczekiwaniom jakie stawiają 
potencjalni lub aktualni klienci, jednocześnie dbając o nich w taki sposób, aby 
możliwie jak najdłużej klienci pozostali związani z danym przedsiębiorstwem. 
W ten sposób organizacja zyskuje przewagę względem innych podmiotów 
działających na rynku w tej samej lub podobnej branży, ale także powiększa 
kapitał finansowy przedsiębiorstwa. Pojawiająca się satysfakcja podczas korzy-
stania z usług to kluczowy element, który pozytywnie wpływa na budowanie 
silnej i rozpoznawalnej marki. Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie 
czynników wpływających na satysfakcję i zadowolenie klientów szkoły tańca, 
co jednocześnie wpływa na rozpoznawalność marki prezentowanej firmy. Po-
stawiono również hipotezę, iż wykwalifikowana kadra oraz relacje z klientem 
stanowią źródło satysfakcji z usług i korzystnie  wpływają na proces budowa-
nia rozpoznawalnej marki. 

DEFINICJA I ROLA MARKI

Literatura przedmiotu definiuje termin „marka” jako zbiór elementów 
takich jak: nazwa, kombinacja liter lub elementów graficznych mając na celu 
oznaczenie danego produktu, dobra czy usługi w taki sposób, żeby wyróż-
nić dany przedmiot na tle pozostałych konkurentów tworząc jednocześnie 
zyskując przewagę konkurencyjna (Mruk, Rutkowski, 1995, s. 55-56). J. Kall  
w literaturze przedmiotu tłumaczy termin „marka” jako produkt, który może-
my fizycznie nabyć posiadający nazwę, określone opakowanie, logo jednocze-
śnie wyrażając się określoną cena, jednocześnie podejmując działania związane 
z marketingiem i reklamą czyniąc dany produkt konkurencyjny względem 
innych zyskując zaplecze swoich lojalnych odbiorców (Kall 2001, s. 12.).
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Markę można z powodzeniem traktować jako narzędzie, które  
w określony sposób oddziałuje na sposób zachowań i postawy konsumentów. 
Działania marketingowe skupiające się na marce stanowią mocna wartość do-
datnią budując przewagę konkurencyjną na rynku.  Biorąc pod uwagę kon-
kurencyjność stanowi ona wskazania dotyczące funkcjonowania dóbr, usług 
oraz posiada cechę emocjonalną, która umożliwia potencjalnemu konsumen-
towi zając odpowiednie stanowisko na temat otrzymanego produktu bądź 
świadczonej usługi. Kompleksowość stanowi połączenie usługi z potrzebami 
wyodrębnionymi przez jednostkę stylem życia czy posiadanymi wartościami 
społecznymi, którymi kieruje się w życiu dana jednostka. Marka w swoim 
kapitale posiada wartości, które odpowiedzialne są za pozyskiwane wyniki, 
odczucia klientów, satysfakcję, emocje – wszystkie czynniki wpływają na oce-
nę afektywną (Kowalski 2010, s. 409-411). Mocna pozycja marki stanowi 
wysoką siłę przetargową występującą podczas m.in. negocjacji w handlu jed-
nocześnie tworząc większe zaplecze finansowe dla danego producenta. Sprze-
dawca posiadający w swojej ofercie mało znane produkty powoduje rosnący 
popyt na tego samego typu dobra bądź usługi – dla zobrazowania można 
przedstawić rynek międzynarodowy, gdzie produkty i usługi przejawiające się 
rozpoznawalna marką mają większą siłę przebicia względem pozostałych (Cą-
darek 2008, s.43.).

J. Altkorn definiuje termin „marka” w trzech płaszczyznach (Altorn 
1999, s.11):

• Marka jako zaznaczenie wszystkich produktów oferowanych przez 
dane przedsiębiorstwo,

• Marka jako wyróżnik znaku towarowego
• Marka jako czynnik wizualny oznaczający dany produkt lub usługę, 

którą można znaleźć na rynku.

Marka stanowi zaplecze trwałych i cennych aktywów dla każdej orga-
nizacji, przez co firma może osiągać korzyści finansowe. Stanowi ona jeden  
z głównych determinantów przez co firma jest bardziej rozpoznawalna na 
rynku kreując swój wizerunek na tle konkurencji. Marka sama w sobie sta-
nowi zbiór czynników ją wyróżniających m.in. jakość, identyfikacja, satys-
fakcja, gwarancja, lojalność (Kędzior 2003, s. 73).  Marka to produkt, usłu-
ga, osobowość lub miejsce, wyraźnie odróżniane od innych i prezentowane  
w sposób, który konsumenci mogą łatwo zrozumieć, identyfikując unikalne  
i wyróżniające cechy oraz wartości dodane przynoszące im satysfakcję (Bluthe 
2002, s. 167). Określenie marki składa się z dwóch części. Pierwsza  opisuje 
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markę jako wynik produktu  z  wartością dodaną z nim związaną. Natomiast 
ten ostatni wprowadza markę bez uwzględniania produktu jako prostej war-
tości dodanej, na przykład obrazu. W szczególności nazwa marki gwarantuje 
konsumentom stały zestaw funkcji, usług i korzyści przy zakupie określonego 
dzieła (Urbanek 2002, s. 14.).

RELACJA Z KLIENTEM A ROZPOZNAWALNOŚĆ MARKI

Tworzenie pozytywnych relacji z klientem pomaga budować wartość, 
która działa w sposób wspierający m.in buduje relacje związane z tworzeniem 
autorytetu, autorytetu, współpracą, podczas dokonywania różnych wyborów 
konsumenckich, tworzy zaufanie. Poprzez stworzenie pozytywnych relacji  
z klientem łatwiej jest unikać powstałych sporów na linii klient – przedsię-
biorstwo, można wspólnie realizować cele, zmieniać sposób postrzegania 
odnoszący się do różnych działań (Łężak 2001, s. 43-45). Relacje z klien-
tami są wartością pozamaterialną firmy. Ukazuje to, że korzystna atmosfera 
kontaktów jest podłożem dynamicznie rozwijającej się marki. Rola wartości 
emocjonalnych firm jest wyższa w działalności o kierunku usługowym. Więź 
z usługobiorcą jest wynikiem i celem działań firmy na rzecz tworzenia war-
tości. Relacje z klientami są połączone z zyskami, jakie osiągają usługodawcy. 
Dlatego budując markę należy skupić się nad możliwym czasem zachodzenia 
relacji i jej wzrostu wartości – biorąc pod uwagę perspektywę długotermino-
wą. Relację między konsumentem a przedsiębiorstwem buduje się i wzmacnia 
poprzez takie narzędzia jak: kontrolowanie rynku, troszczenie się o wysoki 
poziom pracowników, ustanawianie kultury organizacyjnej. Droga ta oczywi-
ście nie tylko podnosi wartości relacji między osobą fizyczną a firmą, ale także 
podnoszą autorytet samej działalności (Ostrowska 2010, s. 130-134). Zwią-
zek klienta z marką tworzy się poprzez zapewnienie bezpieczeństwa klienta 
oraz spełnienie jego wymagań co do jakości, trwałości i wartości produktu 
lub usługi. Zaufanie nabywców opiera się na takich czynnikach, jak: repu-
tacja dostawcy, zadowolenie nabywcy, doświadczenie w zakresie współpracy 
oraz uznanie przez dostawcę inwestycji (pracownicy, aktywa) oraz procedu-
ry operacyjne. Zaufanie zorientowane jest wokół relacji budowanych między 
odbiorcą a sprzedawcą. Inwestowanie w komunikację z potencjalnymi kon-
sumentami i dostarczanie im niezbędnych informacji o usłudze prowadzi do 
rozpoznawalności i wiarygodności marki na rynku (ibidem, s. 108-109).

Świadomość marki dotyczy posiadanych przez nią aktywów – zarówno 
materialnych, jak i niematerialnych. Lojalni klienci wyjaśniają przewagę firmy 
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nad konkurencyjnymi markami. Tak więc marketing relacji ma duże znacze-
nie dla sukcesu. Lojalność klienta można rozpatrywać na trzech stopniach: 

1. dziedzina psychologii klienta;
2. zależne dziedziny działalności;
3. podleganie zewnętrznym i wewnętrznym warunkom eksploatacji.

W pierwszym obszarze to osobowość i percepcja klienta oraz jego przeży-
cia i wiedza. Drugi dział to: wartość, jaką firma dostarcza klientom, satysfak-
cja klientów ze współpracy oraz jakość produktów. Ostatni i trzeci obszar to 
takie czynniki jak: substytucja podaży, konkurencyjność czy bariery zmiany 
dostawcy. (Ząbek 2013, s. 67-69). Marketing relacji jest jednym z najważ-
niejszych członów, dzięki którym zyskuje się dominację nad konkurentami 
działającymi na rynku usług. Marketing relacji opiera się na utrzymywaniu 
relacji z klientami charakteryzującymi się ich długim stażem, dostawcami, 
konkurentami, pracownikami i całą resztą osób/podmiotów w odniesieniu 
do marki. Ta istota poznania potrzeb konsumenta ma na celu zapewnienie 
trwałej przewagi nad przeciwnikiem, tworzenie wartości oczekiwanej przez 
odbiorców i spełnianie złożonych obietnic. W marketingu relacji, odbiorca 
zachowuje dubletową rolę – z jednej strony jest kupującym, przeciwlegle 
tworzy wartość którą chce zdobyć. Ponadto w samej firmie, jej efektywność 
i zasoby zależą od procesu tworzenia satysfakcji i autorytetu. Arcyważnymi 
czynnikami odpowiedzialnymi za sukces marketingu relacji są: lojalność, dy-
namiczność, kooperacja, dotrzymywanie pewnych słów, wspólnych wartości, 
komunikacja (Chlipała 2015, s. 36-44).

CZYNNIKI BUDUJĄCE SATYSFAKCJĘ

Satysfakcja konsumentów z biegiem czasu utrzymuje się na poziomie. 
Opiera się na oczekiwaniach klientów, trosce o jakość i poczuciu wartości.  
Z drugiej strony jego naturalną konsekwencją jest wierność lub brak ze stro-
ny klientów. Kluczową kwestią w procesie budowania wierności i troski jest 
proces przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. Należy pamiętać, że rosz-
czenie należy odczytywać jako konsekwencję zakupu. Za satysfakcję uważa się 
efekt myśli i oczekiwań konsumentów, ukształtowanych przed skorzystaniem 
z usługi oraz doświadczenia powstałego po skorzystaniu z usługi (Kowalik, 
Klimecka-Tatsar 2019, s. 17-25). Jeśli chodzi o zadowolenie oraz satysfak-
cję konsumenta, należy zwrócić uwagę na kompetencje dotyczące komu-
nikacji. Twórczość literacka ukazuje, iż ważna jest jakość naszego poziomu 
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komunikacji, która nie tylko zależy od naszych umiejętności mowy, lecz od 
niewerbalnej mowy ciała. Diagram komunikacyjny Jacobsona ukazuje nam, 
że jakość rozmowy jest zależna od kontekstu, zrozumiałego komunikatu  
i kodu oraz od nadawcy i odbiorcy. Dowodzi również, iż każdy element, który 
zostaje wyodrębniony w przekazywanej informacji ma swoje intencję oraz od-
powiada danej funkcji. Koncentrując się na kontekście uwidaczniamy funkcję 
poznawczą, jednakże skupiając się na kontakcie - fatyczną. Jeżeli centralizu-
jemy uwagę na odbiorcy - konatywną, a na kodzie – metafizyczną (Kłosow-
ska 1983, s. 278). Związek klienta z marką tworzy się poprzez zapewnienie 
bezpieczeństwa klienta oraz spełnienie jego wymagań co do jakości, trwało-
ści i wartości produktu lub usługi. Zaufanie nabywców opiera się na takich 
czynnikach, jak: reputacja dostawcy, zadowolenie nabywcy, doświadczenie 
w zakresie współpracy oraz uznanie przez dostawcę inwestycji (pracownicy, 
aktywa) oraz procedury operacyjne. Zaufanie zorientowane jest wokół relacji 
budowanych między odbiorcą a sprzedawcą. Inwestowanie w komunikację 
z potencjalnymi konsumentami i dostarczanie im niezbędnych informacji  
o usłudze prowadzi do rozpoznawalności i wiarygodności marki na rynku 
(Grabowska 2013, s. 170-172). Ponadto na satysfakcję składa się wiele innych 
czynników, którymi są zachowania, uczucia oraz emocje. Lojalność lub speł-
nienie są mocno osobistymi oraz prywatnymi doświadczeniami, lecz można 
zauważyć, że są to kwestie, które pochodzą z naszego otoczenia. Inne warto-
ści sprawią ogromną przyjemność osobie mieszkającej w Afryce, a odmien-
ne mieszkańców Europy czy USA. Temperament opisany przez profesora  
E. Brzezickiego jest mocno skoncentrowany oraz typowy dla Polaków, jed-
nakże ksiądz Józef Tischner określa go jako temperament sarmacki. Nas, jako 
Polaków określa się za bardzo emocjonalnych, z ogromnym zapałem lecz z dys-
proporcją uczuć. Sarmata jest inteligentny, uwielbia mówić i być słuchanym, 
lecz z podziwem u innych osób. Niestety wyróżnia się próżnością, brakiem za-
pału, nie uwzględnia ponoszonych konsekwencji oraz prezentuje swoje błędy 
jako pretekst do afiszowania się (Tischner 2000, s. 15-18). Zadowolenie za-
wiera w sobie jakość produktu, oczekiwania, które zostały wykreowane przez 
przedsiębiorstwo, wycenę produktu, wizerunek firmy, dystrybucję, informa-
cję pochodzącą od firmy, innowacyjność klienta, postrzegane ryzyko nabycia 
produktu, zaangażowanie klienta w dany twór, co w konsekwencji przekracza 
oczekiwania konsumentów. Czynniki budujące satysfakcję można rozpatry-
wać z perspektywy motywów zależnych od firmy czy kupującego. Lecz z dru-
giej strony o satysfakcji możemy mówić w trzech etapach - przed konsumpcją, 
w trakcie, i po konsumpcji. Satysfakcja w taki sposób postrzegana, określa 
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o dynamiczności. Moim subiektywnym zdaniem, zadowolenie jest kwestią 
indywidualną, która jest zależna od wielu argumentów. Można również pod-
kreślić, że oczekiwania i wizje nadawcy jak i odbiorcy, muszą spełniać wspólne 
kryteria, by doszło do wzajemnej satysfakcji (Stewart 2005, s. 44-45.).

METODYKA BADAŃ

W niniejszym artykule poruszono temat związany z satysfakcją klien-
ta a budowaniem rozpoznawalności marki szkoły tańca MASTERWORKS 
DANCE STUDIO w Rybniku. Miejsce badań zostało wybrane przez autora 
celowo ze względu na fakt, iż na wyżej wymienionym terenie powstaje coraz 
więcej tego typu przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzone wśród re-
spondentów będącymi klientami wyżej wspomnianej szkoły tańca.  Wartość 
wielkości populacji obliczona została na poziomie 427 respondetów – co przy 
95% poziomie ufności, 5% wielkości frakcji z uwzględnieniem 5 % błędu 
maksymalnego dało wartość próby badawczej równą 202 osoby. Wśród wy-
mienionej próby badawczej zostało przeprowadzone badanie ilościowe z wy-
korzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, gdzie zwrotność wynosiła 
100 % co stanowi 202 respondentów. Grupa badanych została przebadana  
w lutym 2022 roku. Postawiona przez autora teza, że wykwalifikowana ka-
dra i relacja z klientem stanowią źródło satysfakcji u klienta i jednocześnie 
wpływają na proces budowania rozpoznawalnej marki znajduje pozytywną 
weryfikację wśród przeprowadzonych badań.  

WNIOSKI

W efekcie przeprowadzonych badań stwierdzono, że:

- 64% respondentów tj. 129 respondentów stanowią kobiety, natomiast 
36% czyli 73 osoby to mężczyźni. 

- Najliczniejsza grupa badanych 42 % jest w przedziale wiekowym 26-35 
lat, kolejny przedział to 36 – 45 lat - 35%, 12% respondentów zajmuje 
przedział 18-25 lat, z kolei najmniej liczna grupa wiekowa powyżej 46 
lat stanowi 11 % badanych. 

- Poziom wykształcenia respondentów kształtuje się następująco: podsta-
wowe – 14%, gimnazjalne – 15%, średnie – 47%, wyższe 24%.

- Najwięcej badanych pochodzi z miasta Rybnik tj. 95 osób, miasta 
ościenne – 72 osoby, z kolei najmniej badanych – 35 osób deklaruje, że 
zamieszkują obszary wiejskie. 
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- 28% osób badanych korzysta z usług szkoły tańca przez okres do 3 mie-
sięcy, 18% respondentów zaznaczyło odpowiedź 3-6 miesięcy, 39% 
osób tj. 78 osób deklaruje, iż korzysta z usług szkoły tańca w okresie 
od 6-12 miesięcy, natomiast 29% osób zaznaczyło odpowiedź powyżej 
roku. 

- Respondenci zapytani o wskazanie głównych czynników powodujących 
wybór danej szkoły tańca za ważne uznali: pozytywne opinie wśród zna-
jomych korzystających z usług – 32% oraz profesjonalna kadra – 25% 
stanowią główne determinanty podczas wyboru szkoły tańca (rys.1).

- Klienci w dużym stopniu oczekują przede wszystkim od szkół tańca do-
brej komunikacji z klientami – 17% oraz wykwalifikowanych nauczycie-
li – 26%. (tab.1)

- Na podstawie odpowiedzi respondentów największą wartość niemate-
rialną dla szkoły stanowią pozytywne relacje z klientami – 18%, następ-
ną najczęściej wskazywaną odpowiedzią było profesjonalni nauczyciele 

– 16 %, natomiast najrzadziej wskazywaną odpowiedź to nienaganne 
zachowania pracowników. 

- Problemy podczas korzystania z usług szkoły tańca wystąpiły u 24 osób 
tj. 12%, natomiast u 174 osób tj 88% nie wystąpiły. 

- Wśród ankietowanych, którzy zaznaczyli odpowiedź, że wystąpiły pro-
blemy podczas korzystania z usług szkoły tańca, warto zaznaczyć, że 
zdecydowanie nie wpłynęły one na poziom satysfakcji wywodzącej się z 
korzystania z usług. 

- Klienci, którzy uczęszczają do danej szkoły tańca są zdecydowanie skłon-
ni polecić swoim bliskim korzystanie z tego samego typu usług w danym 
miejscu.

- Badani oceniają kontakt z szkołą tańca jako: bardzo dobry – 55% re-
spondentów, dobry – 40%, zły – 4%, bardzo zły – 1%.

- 45% badanych tj. 91 osób odpowiedziało, że kadra instruktorska stano-
wi główny determinant podczas wyboru przez klienta szkoły tańca.

- Klienci w szkołach tańca wskazali, że do poprawy powinny zostać skie-
rowane kompetencje instruktorów – 37%, oraz dokładniejsza komuni-
kacja z klientem – 27%, natomiast najmniej wskazaną odpowiedzią była 
czystość Sali – 5%.

- Ponad połowa badanych - 57% tj. 115 osób odpowiedziało, że zadowo-
lenie wpływa na budowanie rozpoznawalności marki.
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Rysunek 1. Determinanty decydujące o wyborze szkoły tańca

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

64% badanych stwierdziła, że to pozytywne opinie wśród znajomych 
wiążą się z nakłonieniem go do skorzystania z usług szkoły tańca. 50% uznała, 
że to profesjonalna kadra, zaś34%  wskazała na osiągnięcia uczniów. 

W tabeli 1 przedstawiono z kolei oczekiwania klientów względem szkoły 
tańca. 

Tabela 1. Oczekiwania klientów względem szkoły tańca

(ocena: 3pkt – czynnik słaby; 4pkt – czynnik średni; 5 pkt –czynnik mocny) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że nie ma mocnych i średnich 
czynników. Czynniki słabe to wykwalifikowany nauczyciel i dobra komuni-
kacja z klientem. 
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PODSUMOWANIE

Postawiona przez autora teza, że wykwalifikowana kadra i relacja z klien-
tem stanowią źródło satysfakcji u klienta i jednocześnie wpływają na proces 
budowania rozpoznawalnej marki znajduje pozytywną weryfikację wśród 
przeprowadzonych badań. Biorąc pod uwagę badania oraz wiedzę zawartą  
w literaturze przedmiotu satysfakcja klienta stanowi nierozłączny element 
budowania rozpoznawalnej marki. Biorąc pod uwagę poruszony temat  
w odniesieniu do marki szkoły tańca wykwalifikowana kadra oraz nawiązy-
wanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z klientami stanowią wartość 
fundament źródła satysfakcji u klienta i jednocześnie pozytywnie wpływają 
na proces i tworzenia rozpoznawalnej marki szkoły tańca. Satysfakcja i bu-
dowanie marki stanowią proces usytuowany w czasie, który podlega wielu 
czynnikom powodującym negatywne bądź pozytywne odczucia u konsumen-
ta. Silna marka powoduje wyróżnienie danej organizacji na tle pozostałem 
konkurencji powodując zaspokojenie potrzeb nabywców oraz wzbudzenie 
zaufania. Zdecydowanie można stwierdzić, że każdy podmiot gospodarczy 
dąży do zaspokojenia potrzeb potencjalnych klientów. W dzisiejszych czasach 
mamy do czynienia z nieustannie rosnącym konsumpcjonizmem – ważnym 
zadaniem dla wszystkich przedsiębiorców oraz menedżerów jest rozpoznawa-
nie preferencji oraz docelowych oczekiwań, aby sprostać wymaganiom i nadać 
dobru lub usłudze wartości niematerialne – czyli zadowolenie i satysfakcję. 
Rozpoznawalność może być rozumiana w rozmaity sposób - może dotyczyć 
lokalnego rynku, ale także może orientować się na szerszej przestrzeni, np.  
w perspektywie całego kraju. Rozpoznawalność jest zagadnieniem, które moż-
na kontrolować, obserwować w czasie. To od nas zależy, w jakiej skali chcemy, 
aby marka była rozpoznawalna na tle innych marek. Dbając o rozpoznawal-
ność marki szkoły tańca należy przede wszystkim skupić się na tym, aby relacje 
istniały. Istniały na etapie wyboru usługi, w czasie ćwiczeń, ale przede wszyst-
kim w czasie prezentacji swoich umiejętności. Obsługa klienta łączy w sobie 
elementy logistyki, marketingu oraz finansów, a więc obejmuje dostępność 
towarów/usług, terminy i formy płatności, atmosferę relacji. Idealna obsługa 
klienta zawiera w sobie wszystkie te znamiona realizowane na jak najwyższym 
poziomie. Przedsiębiorcę możemy określić mianem lidera swojej społeczności. 
To, co reguluje życie społeczne to powszechna zmiana, jest to naturalna rzecz 
w zglobalizowanym życiu społecznym. Społeczności budują działania ludzi, 
ich interesy, reguły postępowania (zwyczaje, nakazy moralne, prawne) oraz 
idee i przekonania. Za główne zadanie lidera społeczności uznaje się pracę 
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ze zmianą, a więc: reagowanie na zmiany, tworzenie zmian, życie w zmianie. 
Zmiana niesie ze sobą konflikt, więc ścieranie się poglądów, osobowości i inte-
resów. Przedsiębiorca odpowiada za efektywność budowania i pielęgnowania 
satysfakcji i lojalności wśród swojej społeczności, a tym samym za budowanie 
rozpoznawalności swojej marki. Klienci wybierając produkt lub usługę kon-
centrują się na różnych elementach. Dla jednego klienta kluczowym będzie 
sama marka, natomiast ktoś inny spojrzy na jakość zastosowanych materiałów, 
ekologię czy po prostu aspekt wizualny. Mówiąc o usłudze w zakresie nauki 
tańca często klienci mogą odwoływać się do takich terminów, jak jakość zajęć, 
rozpoznawalność trenera czy przygotowanie trenera i powierzchni.
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CUSTOMER SATISFACTION 
 AND BUILDING BRAND RECOGNITION  

- ON THE EXAMPLE  
OF THE MASTERWORKS DANCE STUDIO IN RYBNIK

Summary: The aim of the article is to delve into the subject of factors that 
cause satisfaction among customers while building brand recognition on the 
example of the MASTERWORKS DANCE STUDIO dance school in Ryb-
nik. The author has deliberately focused on the above topic due to the fact that 
more and more such enterprises are being established in the above-mentioned 
area. The thesis put forward by the author that qualified staff and a relation-
ship with the customer are a source of customer satisfaction and at the same 
time affect the process of building a recognizable brand. is positively verified 
by the conducted research.

Keywords: customer satisfaction, brand, communication, recognition
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ANALIZA ZNACZENIA 
RACJONALNEGO PROCESU 

DECYZYJNEGO

Abstrakt: Proces podejmowania decyzji jest jednym z najważniejszych  
i najczęściej wykorzystywanych elementów w pracy menedżerskiej w szybko 
zmieniającym się środowisku. Nieunikniona koniecznością dla firm, które 
pragną osiągnąć sukces, jest podejmowanie racjonalnych decyzji zarządczych  
w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania działalności. Niniejszy ar-
tykuł analizuje znaczenie racjonalnego procesu decyzyjnego w efektywnym 
zarządzaniu organizacją. W artykule omówiono istotę oraz wpływ podejmo-
wanych decyzji na najważniejsze aspekty prowadzonej działalności.

Słowa klucze: zarządzanie, organizacja, proces decyzyjny, racjonalność

WPROWADZENIE

Sukces współczesnego przedsiębiorstwa opiera się na jego skutecznym 
procesie podejmowania decyzji. Według badań Data in Centex ponad 95% 
badanych organizacji cierpi z powodu luki decyzyjnej, która polega na nie-
możności połączenia danych wewnętrznych i zewnętrznych w celu skutecz-
nego podejmowania decyzji1. Stąd niezbędne jest racjonalne podejście do 
rozwiązywania problemów umożliwiające efektywną syntezę rzeczywistości. 
Niekiedy podjęcie decyzji przez jednostkę może przełożyć się na jego dalsze 

1 Quantexa, 2021, Data in Contex Report, https://www.prnewswire.com/news-releases/da 
ta-decision-gap-risks-holding-back-economic-recovery-global-research-finds-301419395.
html, data dostępu: 18.07.2022
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funkcjonowanie na rynku. Stwarza to potrzebę ciągłego optymalizowania pro-
cesu decyzyjnego, dlatego też kluczowa staje się umiejętność dopasowywania 
się przedsiębiorstwa do zmiennego otoczenia. Decyzyjność stanowi najistot-
niejszy element w zarządzaniu firmą, gdyż w ten sposób podmiot może zbli-
żyć się do osiągnięcia zamierzonych celów (Wójcik, 2009, s. 6-8). Natomiast 
świadomość obranego kierunku działalność gospodarczej każdej jednostki od-
grywa decydującą role w sensie istnienia przedsiębiorstwa. Wiele dzisiejszych 
przedsiębiorstw odchodzi od stosowania tylko i wyłącznie klasycznej teorii 
maksymalizacji zysku. Cel działalności przedsiębiorstw nie stanowi jedynie 
zaspokojenie interesów właścicieli firm, a również wszystkich podmiotów 
funkcjonującym w otoczeniu bliższym i dalszym jednostki. Stąd bez dobrania 
odpowiednio racjonalnego procesu decyzyjnego przez przedsiębiorców, nie 
ma możliwości osiągnięcia pożądanych rezultatów z prowadzonej działalności 
gospodarczej (Mioduchowska-Jaroszewicz, 2016, s. 163). 

RACJONALNY PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI

Za sukcesem danej organizacji kryje się implikacja różnego rodzaju pod-
jętych decyzji. Inicjalizacja decyzji stanowi kwintesencję procesu decyzyjnego, 
będąc jego końcową częścią (Kwiecień, 2018, s. 176). Literatura traktuje poję-
cie decyzji jako świadomą eliminację poszczególnych opcji w celu wyselekcjo-
nowania w sposób nielosowy najlepszego z możliwych wariantów. Skuteczną 
decyzję charakteryzują takie cechy jak: racjonalność, celowość oraz świado-
mość (Wierzbicki, 2018, s. 31). Nie rzadko w konsekwencji podjęcia decyzji 
zachodzą istotne zmiany w jednostce gospodarczej, które dotyczą chociażby 
przewartościowania jej celów czy zmian strukturalnych. Za istotne uznaje się 
również zmiany zachodzące w otoczeniu jednostki, bowiem stanowią on pew-
nego rodzaju impuls warunkujący potrzebę podjęcia decyzji. Wszelkie zmiany 
prawne w obrębie działalności jednostki najczęściej zmuszają kierownictwo 
do podjęcia precyzyjnych działań. Warto zauważyć, że decyzję niekoniecznie 
cechuje dobrowolny wybór. Stąd decyzja może być aktem umyślnego wyboru 
jak i również mieć związek z nieodzownym przymusem przystosowania się do 
poszczególnych zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa (Gaspar-
ski, 2012, s. 82). 

Z kolei proces decyzyjny stanowi logiczne powiązanie zbioru inicjatyw 
myślowych w ujęciu uporządkowanym. Racjonalność w tym zestawieniu po-
lega na podejmowaniu wyboru, który jest w pełni stosowny do obranych pre-
ferencji. Rozumieć przez to należy, iż racjonalność dąży do maksymalizacji 
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oczekiwanej użyteczności. Według klasycznego podejścia wystarczyło, aby 
przedsiębiorstwo dążyło do maksymalizacji zysku, minimalizowało koszty 
jednostkowe czy kierowało się wyłącznie własnym interesem bez wglądu na 
interesy wszystkich jednostek i podmiotów zewnętrznych oraz wewnętrznych 
będących w jego otoczeniu bliższym lub dalszym, by jego decyzje mogły zo-
stać uznane za racjonalne. Do skonkretyzowania i uregulowania teorii racjo-
nalności doszło w latach 40-tych wieku XX (Zaleśkiewicz, 2011, s. 49-50; 
Landreth, Collander, 2005, s. 469). Wówczas O. Morgenstern i J. von Neu-
mann sformułowali aksjomaty decyzyjne racjonalnego wyboru przedstawione 
na rysunku 1.

Rysunek 1. Aksjomaty teorii racjonalnego wyboru

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Orlik, 2016, s. 15.

Aksjomat spójności polega na wyborze jednej z dwóch opcji gdzie decy-
dent precyzuje, na jaki wariant padła jego decyzja lub otwarcie komunikuje, 
iż wybór polegał na wyborze losowym.

W przypadku przechodniości jeśli osoba podejmująca decyzję ma do wy-
selekcjonowania opcje O1,O2,O3 i jeżeli jest zwolennikiem O1 niż O2, oraz O2 
niż O3, to wówczas przy porównaniu O1 i O3, wybierze O1.

W sytuacji gdy decydent preferuje rezultat R1 od R2 to do R1 będzie dą-
żył. Nawet jeśli ten rezultat jest „(…)zupełnie pewny niż udział w grze, gdzie 
istnieją określone prawdopodobieństwa uzyskania R1 lub R2, natomiast taka gra 
będzie przedkładana nad uzyskanie R2 z całkowitą pewnością.”  

W podstawialności podmiot decydujący woli w równym stopniu rezulta-
ty R1 i R2. W sytuacji gdy rezultat R1 można uzyskać z prawdopodobieństwem 
p, a rezultat R3 z prawdopodobieństwem q to taka sytuacja jest równoważ-
na sytuacji, w której z prawdopodobieństwem p można uzyskać wynik R2,  
a z prawdopodobieństwem q rezultat R3 (Orlik, 2016, s. 15-16).

Proces podejmowania decyzji można rozpatrywać na dwóch płaszczy-
znach: analitycznej oraz strategicznej. Pierwsze podejście wskazuje na ogólny 
charakter, z kolei strategiczne na wymiar szczegółowy będący rozwinięciem 
analitycznego i niejednokrotnie bazujący na indywidualnych elementach 
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intuicyjnych. Ze względu na wymiar uniwersalności podjęto się przeglądu 
analitycznego postępowania decyzyjnego, którego fazy zostały przedstawione 
na poniższym rysunku. 

Rysunek 2. Etapy racjonalnego procesu decyzyjnego w ujęciu analityczny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wierzbicki, 2018, s. 75-77.

Istotne na samym początku jest rozpoznanie, czy występuje dany pro-
blem decyzyjny. Objawia się zwłaszcza w sytuacjach, w których stan rzeczywi-
sty odbiega od stanu pożądanego. W dalszej kolejności w przypadku zaistnie-
nia problemu następuje jego analiza pod względem ustalenia jego charakteru 
i zebrania kluczowych informacji. W tej części główną rolę odgrywa jakość 
zbieranych danych. Według badań polskiej ekonomistki Moniki Łobaziewicz, 
58,3% badanych przedsiębiorstw zwraca uwagę na wiarygodność uzyskiwa-
nych informacji. W 53,2% analizowanych jednostkach, istotną rolę odgrywa 
ich zrozumiałość, a w 43,8% ich szczegółowość oraz kompletność. Natomiast 
mniej istotne znaczenie ma łatwość ich pozyskiwania (41,7%) oraz czas pozy-
skania (37,5%) (Łobaziewicz 2016, s. 21). Faza trzecia – identyfikacji zwana 
również fazą dojrzewania ma na celu ostateczne ustalenie tożsamości proble-
mu decyzyjnego na podstawie wyników i ustaleń z fazy drugiej. Kluczową 
cechą tego etapu jest deliberacja trudności, która polega na zjawisku „burzy 
mózgów” w jednostce trwającej przynajmniej dwa dni. Identyfikacja kończy 
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się wyborem konkretnej decyzji z uprzednio ustalonego pola scenariuszy dzia-
łań. Następnie podczas racjonalizacji dochodzi do uzasadnienia wybranego 
wariantu decyzyjnego najadekwatniejszymi przesłankami zdefiniowanego 
problemu. Na tym etapie decyzja przedstawiana jest wyższym szczeblom or-
ganizacji z wyeksponowaniem przyczyn takiego, a nie innego wyboru rozwią-
zania. Dochodzi tutaj do argumentacji podjęcia danej decyzji na forum ogól-
nym firmy. Mechanizm racjonalizacji działa na podobnej zasadzie jak reklama  
i w głównej mierze spełnia funkcję informacyjną.  Ostatecznie następuje 
wdrożenie decyzji z jej realizacją i nadzorem (Wierzbicki 2018, s. 74-76).

Polski ekonom Piotr Wachowiak  dokonał uogólniającego przeistocze-
nia powyższych etapów procesu decyzyjnego w trzy składowe:

- stwierdzenie i diagnoza odchyleń stanu rzeczywistego od stanu 
pożądanego,

- eksploracja możliwości sprostowania nieprawidłowości,
- wybór decyzji o największym stopniu racjonalności (Wachowiak, 2001, 

s. 40).

Główną część racjonalnego procesu podejmowania decyzji stanowi de-
cydent. Jego rola jako źródło podejścia racjonalnego warunkowana jest przez 
poszczególne aspekty, według których powinien:

- dążyć do uzyskania pełnych i wyczerpujących informacji we wszystkich 
kategoriach dotyczących sytuacji decyzyjnej, 

- poza pozyskiwaniem i przechowaniem informacji jego zadaniem jest ich 
przetwarzanie,

- poddawać weryfikacji i identyfikacji wszystkie możliwe rozwiąza-
nia problemu oraz dokonywać oceny ich wykonalności, sprawności  
i konsekwencji,

- podejmować konkretną decyzję o największych zyskach ze względu na 
aspekt optymalizacji oraz maksymalizacji,

- dysponować spójnym oraz przejrzystym schematem preferencji we-
wnętrznych, który umożliwi precyzyjne przeprowadzenie oceny danych 
opcji działania

- posługiwać się tymi samymi podejściami do transformacji informacji  
w nawiązaniu do wszelkich decyzji (Malewska 2014, s. 129).
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RZECZYWISTA RACJONALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW

Zgodnie z myślą ekonomiczną, za charakterystyczne założenie prowadze-
nia działalności gospodarczej zakłada się racjonalne postępowanie. Jednakże 
rzeczywisty przedsiębiorca niejednokrotnie rozmija się z teoretycznym mo-
delem ekonoma, wedle którego postępowanie przedsiębiorcy jest zupełnie 
racjonalnie, nie działa w sposób emocyjny, nie dopuszcza się metodycznych 
błędów czy podchodzi do kategorii pieniądza w sposób unitarny, nie zważając 
na podstawę pochodzenia środków pieniężnych i możliwości ich zagospoda-
rowania (Sadowska 2017, s 19-21). Autorzy szeregu badań przeprowadzanych 
od lat 90. XX wieku, własnych obserwacji wydedukowali istotne wnioski sta-
nowiące uzupełnienie procesu podejmowania decyzji przez przedsiębiorstwa 
w realnej rzeczywistości:

- przedsiębiorca swój system decyzyjny częściej opera na intuicji, uzyska-
nej wiedzy i wyrobionemu doświadczeniu niżeli na podstawie matema-
tycznych modeli lub rachowaniu prawdopodobieństwa,

- przedsiębiorcy nie są w stanie wykluczyć w stu procentach emocji przy 
podejmowaniu decyzji,

- w większości przedsiębiorcy cechują się zredukowaną racjonalnością, 
która wynika m.in. z nadmiernej pewności siebie i przewartościowania 
własnych możliwości czy mentalnego księgowania.

System racjonalnego podejmowania decyzji nie jest w stanie jawić się 
jako jednoznacznie racjonalny, chociażby ze względu na wytyczone powyżej 
wnioski. Zdecydowanie prawdopodobna jest jego prowizoryczna wersja z ra-
cji, że jednostka jaką obejmuje nie jest w stanie postępować w sposób w pełni 
racjonalny (Szczepaniec, Kulawczuk, Jurkiewicz, 2021, s. 13-14).

PRAGMATYZM W CELOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI 
PRZEDSIĘBIORSTWA

Według klasycznych twórców ekonomii m.in. Adama Smitha każ-
da jednostka indywidualnie dążyła do skupienia się na własnym interesie 

– zysku. Z kolei interesy społeczne odgrywały drugorzędną rolę będącą wy-
padkową transakcji indywidualnych. Jednakże takie rozumowanie trwało 
do początków XXI wieku, gdzie zaczęto kształtować współczesny zarys ce-
lowości działalności gospodarczej. Modyfikacja nabrała dalszego wymiaru 
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w wyniku wzmocnienia się idei zrównoważonego rozwoju (CSR), będącą 
odpowiedzią na zmieniające się środowisko funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych (Grzegorzewska-Ramocka, 2009, s. 7-8). Obecnie poza 
głównym celem powołania działalności gospodarczej służącej przynoszeniu 
zysku wyróżnia się szereg celów szczegółowych, który został przedstawiony  
w tabeli 1.  

Tabela 1. Celowość działalności przedsiębiorstw

Cel główny Cele szczegółowe Subcele

Maksymalizacja zysku

Maksymalizacja zysku bilansowego ● Przychody i zyski
● Koszty i starty

Utrzymanie płynności finansowej ● Płynne środki finansowe
● Zobowiązania wymagalne

Innowacja i rozwój ● Inwestycje rozwojowe 
● Nowe produkty

Zaspokajanie potrzeb konsumentów ● Konkurencyjność
● Marketing

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sawicki, 2001, s. 10.

Za jedną z kompleksowych cech przedsiębiorstwa, uważa się działalność 
w zakresie produkcji oraz fabrykacji na sposób uporządkowany - dobra czy 
usług na potrzeby konsumentów (Gruszeczki, 1989, s 127). W przypadku 
producenta oprócz maksymalizacji zysku równie ważne staje się utrzyma-
nie pozycji konkurencyjnej. Natomiast chcąc utrzymać konkurencyjność 
istotne jest zainwestowanie przedsiębiorstw w innowacyjną działalność B+R 
(Kościelska, Gozdecka, 2021, s. 67). Wprowadzenie nowego produktu wy-
maga innowacji produktowej oraz odpowiedniego procesu decyzyjnego do-
tyczącego ów produktu i jego dopasowania do potrzeb klientów. Producent 
zmaga się również ze zmianą nakładów czynników produkcji, tak aby opła-
calność inwestycji przyniosła oczekiwany wynik finansowy. W dalszej kolej-
ności określenie optymalnej strategii rozwoju produkcji sprzęża się z decyzją  
o wielkości produkcji i dobraniu odpowiedniego terminu wprowadzenia 
nowego produktu na rynek. Racjonalność wyraża się w procesie ustalania 
wielkości produkcji, w taki sposób aby zagwarantować maksymalną wielkość 
sprzedaży danego produktu (Tymińska, Tymiński, 2015, s. 135-136). Roman 
Domański wskazuje, iż w statystycznym przedsiębiorstwie tylko 1/5 procesu 
produkcji przyczynia się do powstawania wartości dodanej, a 4/5 stanowią 
czynności, które bezpodstawnie kumulują koszty. Dopatrzono się również 
niskiej efektywności systemu decyzyjnego w sferze zaopatrzenia polegającej 
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na marnotrawstwie surowca. Stąd niezbędne są również postawy w proce-
sie decyzyjnym ukierunkowane na w politykę racjonalnych zakupów surow-
ców oraz transferów strumieni materiałowych (Domański, 2017, s. 18-19). 
W dyskusji na temat racjonalności jednostek gospodarczych od ok. drugiej 
połowy XX w. wykształca się odrębny psychologiczny kierunek w ekonomii 
pod nazwą – ekonomii behawioralnej. Dotyczy ona analizowania zachowań 
człowieka w sprawach ekonomicznych. Ekonomiści behawioralni zakłada-
ją, że podmioty gospodarcze powinna cechować tzw. racjonalność instru-
mentalna, wskazująca iż producenci, opierając się na odpowiedniej wiedzy, 
umiejętnościach logicznego wnioskowania, powinni zmierzać do optymal-
nego wykorzystania posiadanych zasobów (Holska, 2016, s. 250). Ponadto 
warty uwagi jest fakt, iż przedsiębiorstwo w perspektywie długotermino-
wej powinno rozpatrywać decyzje dotyczące ciągłego ulepszania towarów  
i zarazem zmniejszania kosztu jednostkowego. W realizacji tej idei również 
za niezbędny uznaje się proces decyzyjny w ujęciu nie tylko ekonomicznym,  
a technologicznym (Tymińska, Tymińśki, 2015, s. 137). 

Fundamentalne znaczenie dla przedsiębiorców, w celu zwiększania ra-
cjonalności podejmowanych decyzji w zakresie ich podstawowej działalności 
(sprzedaży), stanowi kształtowanie się popytu na dane produkty. Obserwacja 
trendów konsumpcyjnych, a także zwrócenie uwagi na lukę w zaspokajaniu 
potrzeb konsumentów na rynków pozwala zwiększyć zyskowność sprzedaży. 
Z kolej skupienie się na produkcji dóbr, na które popyt jest największy, a wy-
eliminowanie produktów o najmniejszej efektywności daje możliwość zmniej-
szenia ponoszonych strat lub je całkiem wyeliminować. Zgodnie z prawem 
malejących przychodów, każdy dodatkowy pracownik w danym obszarze 
zwiększa produkcję w mniejszym stopniu niż jego poprzednik. Kluczowe za-
gadnienie dla przedsiębiorcy stanowi zatem zatrudnienie. Zbyt duża ilość pra-
cowników przy ograniczonym wymiarze infrastruktury sprzętu produkcyjne-
go zwiększa jednostkowy koszt wytworzenia danego dobra. Dochodzi również 
do zmniejszenia produkcji przypadającej na jednego pracownika, co zmniej-
sza sprawność produkcji, tworząc koszty utraconych możliwości. Co więcej 
racjonalność w kwestii zatrudnienia to także odpowiednie procesy decyzyjne 
zgodne, co do oczekiwań od przyszłego członka personelu przedsiębiorstwa 
i jego zgrania z intelektem aktualnego zespołu. Według badań Głównego 
Urzędu Statystycznego dbałość o budowanie zaangażowanej obsady pracow-
niczej w 78% badanych przedsiębiorstwach okazało się być istotnym aspek-
tem skutecznego zarządzania będącego jednym z determinantów sukcesu 
organizacji. Natomiast jednostki gospodarcze podejmując właściwie decyzje 
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produkcyjne dążą do uzyskania przewagi absolutnej w produkcji danego do-
bra na rynku. Uzyskanie takiej przewagi zapewnia jednostce konkurencyjność  
w wytwarzaniu poszczególnych produktów, a co za tym idzie − szersze grono 
odbiorców warunkuje większą zyskowność (Begg, Vernasca, Fisher, Dorn-
bush, 2014, s. 36-31; GUS, 2022, s. 163). 

Punktem wyjścia w efektywności produkcji jest również jego żywotność, 
która będzie zupełnie inna w przypadku produktów żywnościowych, a choćby 
przemysłowych. Utrzymanie względnej stabilności na możliwie najwyższym 
poziomie sprzedaży dobra wymaga określenia cyklu życia. W przypadku pro-
dukcji hodowlanej określa się dwa „krytycznie” punkty: moment, w którym 
stado osiąga dojrzałość do sprzedaży, oraz granicznego punktu nasycenia 
sprzedaży. W tej sytuacji wsparciem racjonalnego procesu decyzyjnego staje 
się użycie matematycznego wymiaru, na przykład funkcji logistycznej (Ty-
mińska, Tymiński, 2015, s. 135). 

Decyzyjność producentów niemal zawsze wiąże się z ryzykiem, na które 
przedsiębiorstwa muszą być gotowe i które powinny w pewnym stopniu prze-
widywać. Strategia prognozowania i bieżącego monitorowania produkcji oraz 
sprzedaży również przyczynia się do racjonalności podejmowanych decyzji. 
Nadto świadomość zmian otoczenia zewnętrznego stanowi kluczowe dopełnie-
nie efektywnego procesu decyzyjnego (Tyszka, 2004, s. 318). W badaniu prze-
prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny pt. „Determinanty sukcesu 
małych i średnich przedsiębiorstw” aż dla  ok. 60%  badanych przedsiębiorstw 
wskazało, iż skłonność podejmowania decyzji w warunkach niepewności rów-
nież stanowi kluczowy warunek sukcesu w prowadzonej działalności (GUS, 
2022, s. 144). W tym przypadku decyzje przedsiębiorstwa nie mogą być jedno-
znacznie racjonalne. W starciu z ryzykiem powstaje sytuacja niepewności, a ra-
cjonalność będzie polegała na zminimalizowaniu negatywnych skutków zwią-
zanych z niskim poziomem przewidywalności danego zdarzenia (Piśniak, 2015, 
s. 116). Dla jednostki nie jest co więcej prawidłowe unikanie i rezygnowanie  
z ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka, bowiem firma ponosząc ryzyko zwiększa 
aktywność gospodarczą, a w dalszej kolejności ma szanse uzyskać lepsze wyni-
ki finansowe z tego tytułu (Szczepaniec, Kulawczuk, Jurkiewicz, 2021, s. 15).

PODSUMOWANIE

W obliczu przeprowadzonych rozważań ukierunkowanych na koncep-
cje racjonalności w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa ważne jest stoso-
wanie metod i środków działania adekwatnych do wyznaczonych strategii 
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przedsiębiorstwa. Praktycznie dla każdej jednostki organizacyjnej istotne jest, aby 
prowadzona działalność gospodarcza przynosiła korzyść finansową. Dla współ-
czesnych przedsiębiorstw również istotne znaczenie ma realizacja celów pobocz-
nych jak kwestie związane z produkcją, płynnością finansową czy wizerunkiem  
i postrzeganiem przez klientów. Do osiągnięcia pożądanych efektów niezbęd-
ny jest racjonalny system decyzyjny. Im przedsiębiorstwa bardziej są świadome 
procesów zachodzących wewnątrz jednostki jak i poza nią tym decyzje są sku-
teczniejsze. Mimo, że osiągnięcie stuprocentowo racjonalnych decyzji w przed-
siębiorstwie nie do końca jest możliwe, z racji podejścia do przedsiębiorcy jako 
człowieka nie w pełni racjonalnego, to możliwe jest minimalizowanie występo-
wania nieracjonalności. Ograniczenie nierzeczowości w procesie decyzyjnym 
w jak największym stopniu sprawia, ze jednostka funkcjonuje sprawniej i jest  
w stanie w sposób efektywny reagować na zmiany zachodzące w jej otoczeniu. 
Racjonalność decyzji jednostki ma wymiar wieloaspektowy i niejednokrotnie 
wykracza poza spektrum ekonomicznego traktowania.  Istotą dokonywania 
decyzji  jest pewność decydenta, że dany wybór jest tym najwłaściwszym. 
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ANALYSIS OF THE MEANING OF RATIONAL 
DECISION-MAKING PROCESS

Abstract: The decision-making process is one of the most important 
and the most frequently used elements in managerial work in a ra-
pidly changing environment. An inevitable necessity for companies 
that want to achieve success is making rational management decisions 
in order to increase the effectiveness of the operation of the business. 
This article analyzes the importance of a rational decision-making pro-
cess in the effective management of an organization. The essence and 
influence of the decisions made on the most important aspects of the 
conducted activity were discussed.

Keywords: management, organization, decision-making process, 
rationality.
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ZWINNOŚĆ ORGANIZACJI 
JAKO ŹRÓDŁO PRZEWAGI 

KONKURENCYJNEJ W PRZEMYŚLE 4.0

Streszczenie: Głównym celem artykułu jest przedstawienie zwinności orga-
nizacji jako źródła przewagi konkurencyjnej w Przemyśle 4.0. Artykuł składa 
się z trzech części. W pierwszej zaprezentowano rozwój koncepcji Przemy-
słu 4.0, w drugiej scharakteryzowano pojęcie oraz cechy organizacji zwinnej.  
W trzeciej części zaprezentowano istotę przewagi konkurencyjnej i wskazano 
jak można ją kreować dzięki wykorzystaniu atrybutów zwinności przedsiębior-
stwa. W artykule wykorzystano źródła wtórne w postaci polskiej i zagranicznej 
literatury oraz zasoby internetowe. 

Słowa kluczowe: zwinność, przemysł 4.0, przewaga konkurencyjna 

WPROWADZENIE 

Rosnące potrzeby klientów, zmienność otoczenia oraz silna konkuren-
cja  sprawiają, że przedsiębiorstwo musi poszukiwać ciągle nowych przewag 
konkurencyjnych. Przemysł 4.0 stawia przed organizacjami nowe wyzna-
wania, które są związane przede wszystkim z personalizacją produkcji przy 
utrzymaniu niskich kosztów wytwarzania. Przedsiębiorstwo musi zatem cią-
gle poszukiwać nowych szans pojawiających się na rynku i wykazywać się ela-
stycznością, dostosowując produkcję spersonalizowaną do zmieniających się 
potrzeb konsumenta. Zdobycie sukcesu w tym obszarze wymaga zatem zasto-
sowania zwinnego zarządzania. Organizacja zwinna cechuje się szybką reak-
cję, działaniami proaktywnymi, elastycznością, a także zdobywaniem wiedzy  
i umiejętności do podejmowania strategicznych działań. Koncepcja zwinności 
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organizacji to również ważne źródło przewagi konkurencyjnej w Przemyśle 
4.0. Przewaga konkurencyjna może zostać uzyskana dzięki zróżnicowanym 
atrybutom charakteryzującym organizację zwinną, co pozawala na szybsze  
i efektywniejsze reagowanie na zmiany pojawiające się w jej otoczeniu. 

ROZWÓJ KONCEPCJI PRZEMYSŁU 4.0

Czwarta rewelacja przemysłowa jest stosowana w stosunku do zmian 
dotyczących planowania, eksploatacji, produkcji i serwisu systemu produk-
cyjnego. W literaturze dla tego pojęcia pojawia się również sformułowanie 

„Przemysł 4.0” (Davies 2015). 
Pierwsza rewolucja przemysłowa datowana jest na koniec XVIII wie-

ku i związana była z wykorzystaniem energii wodnej i parowej do zmecha-
nizowania produkcji. Druga rewolucja przemysłowa nastąpiła na początku  
XX wieku i opierała się na wprowadzeniu produkcji masowej przy zastoso-
waniu energii elektrycznej i podziału pracy. Trzecia rewolucja zrodziła się  
w latach 70. XX wieku i stanowiła efekt wykorzystania elektroniki i techno-
logii informatycznych do automatyzacji produkcji.  Czwarta rewolucja prze-
mysłowa opiera się na trzeciej i związana jest z połączeniem sfery biologicznej, 
fizycznej i cyfrowej (rys. 1) (Stadnicki, Zielecki, Sęp 2017, s. 38). Funkcjo-
nują trzy powody dla których współczesnych przemian nie można uznać za 
kontynuacje trzeciej rewolucji przemysłowej. Jest to wpływ systemów, zakres 
i prędkość. Trzy pierwsze rewolucje rozwijały się w tempie liniowym, obecna 
czwarta rewolucja przekształca się w tempie wykładniczym. Ponadto czwarta 
rewolucja ma wpływ zasadniczo na każdą gałąź przemysłu, zaś poziom i za-
kres zmian wpływają na transformację wszystkich systemów produkcji (PARP, 
2020 data dostępu 20.04.2021). 

Rysunek 1. Rewolucje przemysłowe

Źródło: https://geografia.gozych.edu.pl/rewolucja-przemyslowa/, data dostępu 20.04.2021
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Termin „Przemysł 4.0” został po raz pierwszy użyty w 2011 roku przez 
grupę inicjatywną "Industrie 4.0”, która obejmowała reprezentantów nauki, 
polityki i świata biznesu. Koncepcja ta miała wpłynąć na poprawę konkuren-
cyjności niemieckiej gospodarki. Rząd Niemiec poparł koncepcję „Przemysł 
4.0” i ogłosił, że stanie się ona główną częścią programu rozwoju państwa. 
Celem tych działania było zdobycie przez Niemcy światowego przywództwa 
w zakresie innowacyjnych technologii. Utworzone „Industrie 4.0 Working 
Group” określiło podstawowe wytyczne definiujące wprowadzenie koncepcji 

„Przemysłu 4.0”. Przygotowane opracowanie  zawierało ogólną wizję rozwoju 
przemysłu, a następnie stało się podstawą do opracowania przez „Plattform 
Industrie 4.0” zaleceń dotyczących wprowadzenia w życie rewolucji przemy-
słowej 4.0 (Bendkowski 2017, s. 22).  

Czwarta rewolucja przemysłowa jest wynikiem funkcjonowania trzech 
zjawisk. Są to (Paprocki 2016, s. 39): 

− osiągnięcie takiego poziomu rozwoju maszyn, które uzyskają zdolność 
do autonomicznej pracy dzięki zastosowaniu w procesie ich sterowania 

„sztucznej inteligencji”,
− powszechna cyfryzacja i zapewnienie stałego kontaktu osób z urządze-

niami, osób między sobą i urządzeniami pomiędzy sobą, 
− wprowadzanie innowacji wywrotowych, dzięki którym możliwe jest 

skokowe zwiększanie skuteczności i efektywności działania systemu 
społeczno-gospodarczego.

Koncepcja Przemysłu 4.0 związana jest ze stworzeniem inteligentnych 
łańcuchów wartości w odniesieniu do samoorganizujących się, dynamicz-
nych i optymalizujących się systemów socjotechnicznych, nazywanych jako 
inteligentne fabryki (Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne  

2019, s. 8). W inteligentnej fabryce sieci łączą systemy, procesy, maszyny, 
klientów, dostawców oraz wyroby. Pozwala to na ciągłe pogłębianie auto-
matyzacji oraz optymalizację procesów produkcji. Umożliwia także pozyski-
wanie i przetwarzanie ogromnej ilości danych w czasie rzeczywistym, dzięki 
czemu firmy bardzo szybką będą mogły dostosowywać się do zmiany sytuacji 
na rynku (Stadnicki, Zielecki, Sęp 2017, s. 8). Przemysł 4.0 to koncepcja 
łącząca w sobie elementy informatyki, zarządzania i inżynierii. Jej podstawo-
wym założeniem jest komputeryzacja tradycyjnych gałęzi przemysłu wytwór-
czego (Götz, Gracel 2017, s. 221).  Przemysł 4.0 zakłada istnienie inteligent-
nych systemów, które mogą być zarządzane w czasie rzeczywistym od chwili 
złożenia zamówienia, aż do momentu zbytu. Jest to inteligentne połączenie 
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bardzo wielu technologii, które są wykorzystywane w organizacji. Wirtualne 
sieci obejmują urządzenia i maszyny, pracowników oraz systemy informa-
tyczne, które wspomagają przebieg poszczególnych procesów. Dzięki temu 
nowa organizacja pracy zapewnia wysoką efektywność i elastyczność działania. 
Dodatkowo usieciowienie procesów pozwala na dostęp i wykorzystanie inteli-
gencji grupowej, dzięki inicjowaniu i tworzeniu oraz zastosowaniu informacji  
w ramach nieformalnej sieci wiedzy, jak również wiedzy specjalistycznej 
(Bendkowski 2017, s. 23).  

Wśród głównych celów Przemysłu 4.0 wyróżnia się (Kopp 2014, s. 43): 

− funkcjonowanie inteligentnych fabryk oraz maszyn produkcyjnych, któ-
re są optymalizowane zgodnie z potrzebami rynku,

− globalne sieciowanie maszyn oraz systemów przechowywania, 
− spełnianie indywidualnych wymagań klientów,
− inteligentne oprogramowanie dla projektowania i natychmiastowej re-

akcji on-line w przypadku pojawienia się problemów,
− rozwój inteligentnych wyrobów, które znają swoje miejsce i automatycz-

nie dobierają najlepszy sposób osiągnięcia stanu docelowego, 
− realizacja nowych modeli biznesowych,
− nowoczesna infrastruktura socjalna, 
− demograficznie czuła struktura pracy, 
− lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.

Czwarta rewolucja przemysłowa to nowy poziom organizacji i monito-
rowania cyklu życia produktu. Wytwarzanie produktu jest ukierunkowane na 
indywidualne potrzeby konsumenta. Zbiorcze przetwarzania danych wpływa 
na zmniejszenie kosztów produkcji oraz zwiększenie jej wydajności. Przemysł 
4.0 wprowadza również nowoczesne rozwiązania oraz integrację na poziomie 
człowiek –robot, co wpływa na zanikanie barier pomiędzy nimi oraz na zmia-
nę sposobu pracy i znaczenia człowieka w przemyśle (Zrobotyzowany.pl 2020, 
data dostępu 20.04.2021). 

Przemysł 4.0 niesie bardzo wiele korzyści, zwłaszcza dla funkcjonowania 
przedsiębiorstw. Do głównych zalet zalicza się (Kiraga 2016, s. 1603): 

a) elastyczność:
− wzrost produktywności,
− obniżenie kosztów wytwarzania pojedynczych egzemplarzy- koszt po-

równywalny z produkcją masową,
− oszczędne dostosowanie produkcji;
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b) oszczędność: 
− optymalizowanie procesów dzięki wysokiej przejrzystości tworzonych  

i posiadanych zasobów,
− zwiększanie wydajności produkcji dzięki wysokiemu poziomowi 

modułowości; 
c) czas produkcji: 

− zwiększenie dostępności maszyn,
− skrócony czas oczekiwania na realizację zamówienia,
− szybkie uruchamianie maszyn. 

Wskazuje się, że Przemysł 4.0 będzie przechodzić przez kolejne fazy. 
Pierwszą z nich jest etap algorytmów, który wiąże się z automatyzacją pro-
stych zdań obliczeniowych i analizą ustrukturyzowanych danych. Drugi to 
etap skupia się na automatyzacji powtarzalnych działań, takich jak np. wymia-
na informacji, komunikacja, wypełnianie formularzy, analiza statystyczna nie-
ustrukturyzowanych danych. Trzecia faza określana jako autonomia związana 
jest z automatyzacją pracy fizycznej i czynności manualnych wykonywanych 
przez pracowników. Prognozuje się, że maszyny będą wykorzystywane rów-
nież do realizacji dynamicznych, realistycznych sytuacji wymagających roz-
wiązania problemów i reakcji (np. samochodu bez kierowcy) (PARP, 2020 
data dostępu 20.04.2021). 

Przyjęcie i zrealizowanie koncepcji „Przemysłu 4.0” wiąże się z różnego 
rodzaju zmianami we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Zmiany przed jakimi stają zarządzający niesie wiele dylematów związanych 
z przeobrażeniami dotychczasowej formuły zarządzania. Dlatego też poszu-
kuje się i rozwija koncepcje zarządzania, które będą dostosowane do obecnej 
sytuacji panującej na świecie. Jedną z koncepcji, która idealnie wpisuje się  
w rewolucję Przemysłu 4.0 jest organizacja zwinna, która zostanie szczegóło-
wo przedstawiona w dalszej części pracy. 

ZWINNA ORGANIZACJA - POJĘCIE I CECHY

Zwinność z języka angielskiego agility to pewna umiejętność wykorzy-
stywana do zdobywania przewagi konkurencyjnej, dzięki określaniu szybkich, 
inteligentnych szans oraz reakcji na pojawiające się zagrożenia (Bessant i inni 
1999, s. 12-14). Zwinność posiada swoje źródło w zarządzaniu projektami. Jest 
to odmienny, nowoczesny sposób pracy oraz myślenia. Zwinność wspiera in-
nowacyjność oraz wprowadza efektywne rozwiązania oparte na informacjach 
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(Skrzypek, Sagan, Oronowicz 2019, s. 48). Zwinność jest również umiejęt-
nością, która pozwala organizacjom przetrwać w zmiennym, dynamicznym 
otoczeniu. Jest to możliwe dzięki wprowadzaniu innowacji w zakresie pro-
dukcji, komunikacji oraz technologii informacyjnych (Gunasekaran 1998,  
s. 2-5). Zwinność to również zdolność do tworzenia, jak i reagowania na 
zmiany, aby uzyskać wyznaczone cele w zmiennym otoczeniu (Sajdak 2013b, 
s. 71).

W początkowym etapie termin zwinność rozwijał się w obszarze funkcji 
produkcji. Jednak  z biegiem czasu zaobserwowano, iż to pojęcie można rów-
nież odnosić do innych obszarów działalności organizacji. Takie spostrzeże-
nia w konsekwencji doprowadziły do stworzenia pojęcia zwinna organizacja 
(Olak 2017, s. 48).  

Zwinność może być interpretowana w odniesieniu do dwóch podejść. 
Pierwsze podejście - strategiczne wymaga ukierunkowania na otoczenie ze-
wnętrzne organizacji. Działania podejmowane przez organizację związane są 
związane z badaniem otoczenia, możliwościami technologicznymi, progno-
zowaniem trendów branży, analizowaniem sił konkurencyjnych, dynamiką 
segmentów. Drugie podejście-operacyjne związane jest ze zmianami zacho-
dzącymi wewnątrz organizacji, zwłaszcza w procesie innowacyjnym  i procesie 
produkcji (Sajdak 2013a, s. 251). 

Organizacja zwinna to tak, która natychmiast reaguje na pojawiające się 
szanse i zagrożenia w otoczeniu rynkowym firmy. Szanse cechują się dyna-
micznością i mogą szybko przemijać, dlatego też należy je natychmiast wy-
korzystywać. Dzięki temu możliwe jest osiąganie zamierzonych celów oraz 
pożądanych skutków (Trzecieliński 2007, s. 59).  

Zwinna organizacja stanowi rozszerzenie i uzupełnienie Lean Manage-
ment. Powinna ona odznaczać się następującymi cechami (Skrzypek 2007,  
s. 262): 

− Skoncentrowanie się na zarządzaniu zmianą i ryzykiem, 
− zróżnicowanymi zespołami, 
− szybką reakcją na pojawiąjące się zmiany w otoczeniu,
− zintegrowaniem głosu klienta, 
− skróconym procesem decyzyjnym, przeglądowym i produkcyjnym. 

Organizacja zwinna różni się zasadniczo od organizacji tradycyjnej.  
W tabeli 1 zaprezentowano podstawowe różnice występujące pomiędzy zwin-
ną organizacją, a organizacją tradycyjną według wybranych kryteriów. 
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Tabela 1. Porównanie organizacji zwinnej i organizacji tradycyjnej

Wybrane cechy 
organizacji Organizacja tradycyjna Organizacja zwinna

struktura 
organizacyjna - struktura liniowa, pozioma - struktura spłaszczona

organizacja 
produkcji

- proces produkcji sztywny, według określo-
nych reguł, nietolerujący zmian

- elastyczny proces produkcji, szyb-
ko dostosowujący się do zmian

poziom 
produktywności - stała produktywność - nagły wzrost produktywności

decentralizacja 
władzy

- scentralizowanie władzy, brak 
empowermentu,

- empowerment, zespoły pracow-
nicze tworzą strukturę sieciową 
pomiędzy jednostkami

poziom jakości - satysfakcja klienta - zachwyt klienta

zaangażowanie 
pracowników

- pracownicy mało angażują się w podejmo-
wanie decyzji, rzadko dzielą się podsiadaną 
wiedzą i pomysłami

- pomysły i wiedza pracowników są 
często wykorzystywane

styl kierowania - autokratyczny - współzarządzanie, kierownictwo 
wrażliwe na pojawiające się zmiany

cykl życia 
produktu - nieefektywny, wydłużony - efektywny i krótki

reakcja na wyma-
gania klientów - wydłużona - bardzo szybka popyt jest 

prognozowany

metodologia 
produkcji - zdominowana produkcją wewnętrzną - zdominowana przez outsourcing, 

oparta na montażu komponentów

planowanie 
produkcji - długookresowe - krótkookresowe, stosowanie strate-

gii just in time

zarządzanie 
kosztami - podział na koszty stałe i koszty zmienne

- zarządzanie kosztami poprzez 
konkretne działania strategiczne, 
system jakości i produktywność 
według kosztów

automatyzacja - bezpośrednia i sztywna - elastyczna i dostosowana do zmie-
niających się warunków rynkowych

integracja 
technologii 
informacyjnej

- bezpośrednia integracja IT z istniejącymi 
systemami

- integracja IT poprzez 
reengineering

zmiany w biznesie 
i procesach 
technicznych

- prawie niemożliwe, bardzo ciężko jest je 
zaadaptować

- stosowanie zestawu elastycznych 
narzędzi i metod wpływających na 
efektywność produkcji

zarządzanie 
czasem - nieefektywne - bardzo efektywne

outsourcing - współpraca oparta na umowie - zasady zarządzania łańcuchem 
dostaw

Źródło: M. Sajdak, Zwinność jako źródło przewagi konkurencyjnej i sukcesu przedsiębiorstwa, 
„Zarządzanie i finanse”, 2013, nr 4 (1), s. 252-255.
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Wyzwania jakie niesie ze sobą Przemysł 4.0 stawia przed zarządzający-
mi wiele dylematów. Dotychczas działania operacyjne ukierunkowane były 
głównie  na zasoby materialne organizacji. Aktualnie działalność organizacji 
przesuwa się w kierunki niematerialnych zasobów, takich jak wiedza, ludzie, 
przedsiębiorczość, kompetencje, innowacje, budowanie relacji, kreatywność. 
Mają one swoje odzwierciedlenie w głównych wymiarach zwinnego przed-
siębiorstwa (Malewska, Sajdak 2014, s. 53). Wyróżnia się cztery podstawowe  
wymiary zwinnej organizacji, takie jak (Goldman, Nagel, Preisss 1999):

− współpraca – wewnątrz przedsiębiorstwa i pomiędzy przedsiębiorstwa-
mi, a także współpraca z dostawcami, nawiązywanie wirtualnych relacji  
z konkurentami;

− dostarczenie wartości klientowi – związane jest ze zrozumieniem indywi-
dualnych potrzeb klienta, a także dostarczenie mu satysfakcjonującego 
produktu;

− ukierunkowanie na technologie, informacje i zasoby ludzkie – postrze-
ganie kadry pracowniczej jako wyjątkowo cenny kapitał organizacji, po-
łożenie nacisku na empowerment, trening i edukację;

− nowoczesna struktura organizacyjna – struktura organizacji jest bardziej 
spłaszczona umożliwiająca bardziej efektywną pracę zespołów. 

Zwinna organizacja wykazuje zdolność do szybkiego reagowania na zagroże-
nia pojawiąjące się w otoczeniu oraz dostrzegania okazji i szans rynko-
wych. Zwinną organizację wyróżnia (Teece 2007, s. 1324): 

− wykorzystywanie szans rynkowych, 
− tworzenie i umiejętność diagnozowania okazji i zagrożeń, 
− osiąganie i utrzymanie konkurencyjności dzięki łączeniu i modyfikowa-

nie zasobów materialnych i niematerialnych. 

Zwinna organizacja powinna posiadać umiejętności sprzyjające przysto-
sowywaniu się do nowych lub zmieniających się warunków otoczenia, a także 
mieć zdolność zachowania równowagi w kontekście posiadanych i wykorzy-
stywanych zasobów oraz ochrony środowiska (Skrzypek, Sagan, Oronowicz 

2019, s. 54).

ZWINNOŚĆ ORGANIZACJI A PRZEWAGA 
KONKURENCYJNA 

Przewaga konkurencyjna wiąże się z uzyskaniem wiodącej pozycji wzglę-
dem konkurentów funkcjonujących na rynku. Celem konkurowanie jest 
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uzyskanie pozycji lidera i bycie najlepszym. Jak wskazuje Ansoff przewaga 
konkurencyjna polega na dystansowaniu konkurentów i ciągłym wyróżnia-
niu się wśród innych firm (Ansoff 1965). Przewaga konkurencyjna określa-
na jest jako zbiór pewnych zalet organizacji, które są docenianie przez rynek  
i klientów. Atuty te odróżniają organizację od konkurentów i niosą pozy-
tywne skutki dla samego przedsiębiorstwa (Kraszewska, Pujer 2017, s. 11). 
Przewaga konkurencyjna związana jest ze zdobyciem wyjątkowej pozycji  
w sektorze oraz umożliwia osiągnięcie sukcesu rynkowego (Żabiński 2002,  
s. 202). Tworzenie przewagi konkurencyjna jest związane z wartością, jaką 
może zaoferować przedsiębiorstwo swojemu klientowi (Porter 1994, s. 220).  

Przemysł 4.0 rodzi nowe warunki do funkcjonowania i konkurowania 
na rynku. Ważne jest, aby organizacja szybko adaptowała się do zmieniają-
cego się otoczenia i zdobywała główną pozycję wśród konkurentów. Takie 
możliwości niesie zwinna organizacja, która odgrywa istotną rolę w kształto-
waniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wyodrębnia się następują-
ce obszary zwinności determinujące konkurencyjność (Goriwondo, Mhlanga,  
Mutsambwa 2013): 

− procesy i systemy wpływające na szybką reakcję,
− reakcja na potrzeby klienta,
− technologie informacyjne oraz systemy zarządzania,
− partnerstwo strategiczne,
− rozwój wiedzy i podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej.

Wdrożenie tych działań zapewni organizacji:  

− gotowość na wprowadzanie zmian w zakresie potrzeb klienta,
− dostarczanie wartości klientowi,
− budowanie relacji w ramach partnerstwa strategicznego,
− rozwijanie kompetencji i wiedzy pracowników.

Organizacja zwinna dzięki proaktywnemu, szybkiemu i inteligentnemu 
definiowaniu szans oraz reakcji na pojawiające się zagrożenia tworzy zdolność 
do budowania przewag konkurencyjnych na rynku (Skrzypek 2007, s. 261).

Należy mieć na uwadze fakt, iż zwinność nie umożliwia planowania  
i formułowania celów długookresowych. Długoterminowe założenia mogą 
być jedynie związane z ogólnymi kierunkami działania. Przewaga konku-
rencyjna zwinnej organizacji jest krótkookresowa, dlatego też zdolność do 
efektywnej i szybkiej  zmiany organizacyjnej, szczególnie w przypadku kre-
owania przewagi konkurencyjnej stanowi podstawę tworzenia strategii tego 
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typu przedsiębiorstwa. Dzięki badaniu i analizowania warunków otoczenia 
zewnętrznego można przekształcać strategię organizacji, a także jej model oraz 
posiadane zasoby (Sajdak 2015, s. 566).   

Każda przewaga konkurencyjna przechodzi przez określone fazy cyklu. 
Należy jednak pamiętać, że im szybciej zmieniają się źródła przewag, tym 
przedsiębiorstwa wchodzą w kolejne cykle dużo częściej i dużo szybciej.  
W tym procesie bardzo dobrze sprawdzą się cechy zwinnej organizacji, które 
nawigują firmę i wspierają ją w przebiegu procesu (Sajdak 2016, s. 260). 

Tworzenie przewagi konkurencyjnej rozpoczyna się od fazy inicjowania, 
w której to organizacja zaczyna dostrzegać pojawiające się szanse na rynku  
i mobilizować posiadane zasoby. Ten proces jest wyjątkowo wrażliwy na zwin-
ność, zwłaszcza na szybkie dostrzeganie szans rynkowych oraz zagrożeń, w tym 
także umiejętność określania zdarzeń jako sprzyjających lub niesprzyjających. 
W procesie tym rozpoznaje się również okazje rynkowe, dzięki wykorzystaniu 
różnego rodzaju narzędzi. Na tym etapie poprzez wykorzystanie kreatywności 
i innowacyjności można tworzyć własne szanse. Istotne znaczenie ma tutaj 
również współpraca z klientami, co pozwala odkrywać szanse znajdujące się 
w otoczeniu zewnętrznym (Sambamurthy, Bharadwaj, Grover 2003, s. 240). 

Drugi etap to proces intensyfikacji, w którym następuje rozwój pomysłu 
biznesowego na większą skalę. Organizacja szczególnie w tej fazie potrzebuje 
kadrę pracowniczą, którą cechuje umiejętność gromadzenia zasobów w odpo-
wiednim czasie i o odpowiedniej jakości. Na tym etapie szczególnie istotna 
jest kolejna cecha przedsiębiorstwa, mianowicie przywództwo strategiczne. 
Przywództwo strategiczne związane jest z umiejętnością połączenia wizjoner-
stwa z zarządzaniem operacyjnym. Polega na łączeniu idei w procesie dzia-
łalności organizacji. Zarządzanie kapitałem ludzkim powinno być oparte na 
działaniach, które pobudzają rozwój zmotywowanych i wykwalifikowanych 
ludzi pracujących w organizacji. Ważne z punktu widzenia przedsiębiorstwa 
jest samoorganizacja, zaangażowanie, kreatywność pracowników, którzy są 
chętni do zmian i chcą osiągać wyznaczone cele. W organizacji zwinnej liderzy 
wyłaniają się sami, którzy wspólnie z członkami zespołu analizują otoczenie  
i tworzą wizję oraz strategię przedsiębiorstwa (Rowe, Nejad 2009, data dostę-
pu 25.04.2021). 

Trzeci etap polega na eksploatowaniu przewagi konkurencyjnej. Zwią-
zany jest z generowaniem zysków i zwiększaniem udziałów w rynku, jedno-
cześnie pobudzając konkurujące podmioty do reakcji. Szczególnie istotnym 
zasobem w tej fazie są pracownicy posiadający kompetencje w zakresie prze-
prowadzania integracji firm i potrafiący myśleć analitycznie. Bardzo ważne 
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znaczenie na tym etapie ma kolejna cecha organizacji zwinnej- elastyczność 
– związana z ulepszaniem i przekształcaniem posiadanych zasobów oraz umie-
jętnością pobudzania i modyfikowania przedsięwzięć. Zwinność operacyjna 
pozwala firmie na szybką modyfikację obecnych działania oraz na tworzenie 
nowych procesów. Umożliwia także redukowanie asymetrii informacyjnej 
pomiędzy sprzedającymi, a nabywcami, dzięki korzystaniu z elektronicznych 
kanałów dystrybucji. Aby osiągnąć jak najwyższy poziom efektywności tego 
etapu, przedsiębiorstwa mogą stosować różne praktyki pobudzające zwinność, 
takie jak: systematyczne doskonalenie, kompleksowe zarządzanie jakością, 
outsourcing, zespołowe formy pracy, partnerstwo w łańcuchu dostaw, just 
in time, komputerowo zintegrowane systemy zarządzania, upodmiotowienie 
szczebla wykonawczego. Wprowadzanie niniejszych procesów pobudza zwin-
ność organizacji, dzięki czemu zaspokajanie potrzeb współczesnych klientów 
jest szybsze i bardziej efektywne (Sajdak 2014, s. 150). 

Sukcesy jakie odnosi firma na rynku bardzo często przyciąga innych kon-
kurentów do sektora, co wpływa jednocześnie na osłabienie przewagi kon-
kurencyjnej. W związku z tym przedsiębiorstwa powinny stale konfigurować 
swoje źródła przewag, aby były wciąż aktualne. W takich warunkach mogą 
działać ludzie, którzy są gotowi na radyklane zmiany. W tej fazie powinno 
stosować się kolejną cechę organizacji zwinnej, mianowicie przedsiębior-
czość strategiczną, związaną ze zdolnością oceny dostosowywania zasobów 
własnych, a w przypadku ich nie posiadania – umiejętność ich pozyskania  
z otoczenia zewnętrznego. Wykorzystując wiedzę i kompetencje dystrybuto-
rów, dostawców i producentów firma kreuje wirtualne związki partnerskie 
lub sieci strategiczne, aby poszukiwać okazje do wprowadzania innowacji  
i budowania przewagi konkurencyjnej (Sajdak 2014, s. 148).  

W sytuacji gdy przewaga konkurencyjna zanika, organizacja wchodzi  
w fazę wycofania się. Początkowe źródło przewagi konkurencyjnej zostaje po-
zbawione zasobów i zostaje przeniesione do źródeł kolejnej generacji. W tej 
fazie potrzebni są pracownicy cechujący się bezkompromisowością i bezstron-
nością, potrafiący podejmować trudne decyzje (Sajdak 2016, s. 262). 

PODSUMOWANIE 

Koncepcja Przemysłu 4.0 bardzo szybko rozwija się i niesie ze sobą wiele 
wyzwań, którym musi sprostać współczesne przedsiębiorstwo. Przemysł 4.0 
kreuje otoczenie zewnętrzne organizacji, które cechuje się bardzo dużo zmien-
nością i dynamicznością. Ciągły postęp techniczny, wprowadzanie innowacji, 
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rewolucja informacyjna, pojawiające się przełomowe technologie tworzą wa-
runki, które wymagają zmiany w zakresie zarządzania firmą. Dlatego też po-
szukuje się różnych koncepcji zarządzania, które sprostają obecnie panującym 
trendom. Jedną z najbardziej adekwatnych jest zwinne zarządzanie, które od-
znacza się elastycznością i szybkością reagowania na pojawiające się zmiany 
w otoczeniu przedsiębiorstwa. Zwinność organizacji stanowi również istotne 
źródło przewagi konkurencyjnej. Należy jednak pamiętać, że przewaga kon-
kurencyjna w Przemyśle 4.0 ma charakter krótkookresowy, a jej źródła pod-
legają stałej destrukcji. W związku z tym źródeł sukcesu należy poszukiwać 
poprzez odpowiednie identyfikowanie szans, przy wykorzystaniu atrybutów 
zwinności. 
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ORGANIZATIONAL AGILITY AS A SOURCE  
OF COMPETITIVE ADVANTAGE IN INDUSTRY 4.0

Summary: The main goal of the article is to present the agility of an organiza-
tion as a source of competitive advantage in Industry 4.0. The article consists 
of three parts. The first presents the development of the Industry 4.0 con-
cept, the second characterizes the concept and features of an agile organization.  
The third part presents the essence of competitive advantage and indicates 
how it can be created thanks to the use of agility attributes of the enterprise.  
The article uses secondary sources in the form of Polish and foreign literature 
as well as internet resources.
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