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Wprowadzenie 
 
Celem niniejszej monografii jest zasygnalizowanie uwarunkowań,  które 
sprzyjają rozwojowi organizacji  w Polsce (ze szczególnym uwzględnie-
niem sektora małych i średnich firm)  lub skutecznie go ograniczają i wy-
hamowują. Publikacja złożona jest z pięciu części i w ujęciu interdyscypli-
narnym podejmuje problemy wpisujące się w rozwój i cykl życia organiza-
cji. 

Część  pierwsza dotyczy wybranych problemów zarządzania rozwo-
jem jednostek samorządu terytorialnego i jego roli we wzroście lokalnej 
przedsiębiorczości. Ukazano w niej kierunki rozwoju jednostek samorządu 
terytorialnego i wyeksponowano fakt, że poziom tego rozwoju nie pozosta-
je bez wpływu na ożywienie przedsiębiorczości w skali lokalnej, regional-
nej, krajowej, czy międzynarodowej. Uwzględniono w niej następujące za-
gadnienia geneza, funkcjonowanie  i kierunki zmian samorządu terytorial-
nego w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej oraz finan-
sowanie rozwoju gmin i powiatów. Kolejne części publikacji omawiają za-
gadnienia dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście jego 
powstania, przeżywalności i rozwoju z uwzględnieniem funkcjonowania na 
rynku krajowym i zagranicznym.  

Część druga odnosi się do determinant i instrumentów rozwoju 
przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i śred-
nich firm. Zwrócono w niej uwagę na problemy (rozpatrywane głównie  
w kategorii barier) i szanse rozwoju tego sektora w Polsce. Uwagę skupio-
no na takich rozwiązaniach wspierających rozwój przedsiębiorstw, jak: 
klastering, Interim Management, zintegrowane systemy informatyczne.   

Część trzecia uwzględnia zagadnienia wiążące się z doskonaleniem 
zasobów ludzkich w firmach i omówiono w niej wpływ wdrożenia coachin-
gu na wzrostu poziomu zaangażowania i motywacji pracowniczej oraz rolę 
diagnozowania potrzeb szkoleniowych w organizacjach.  
 Część czwarta podejmuje zagadnienia finansowych uwarunkowań 
wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw. Zawartość rozdziałów odnosi się do 
polityki podatkowej państwa, prawa bilansowego, alternatywnych źródeł 
finansowania działalności przedsiębiorstw, efektywności dotacji udzielo-
nym osobom bezrobotnym na rozwój firm, inwestowania w rynek dzieł 
sztuki. 
 Część piąta dotyczy problemów wejścia przedsiębiorstw na rynki 
zagraniczne. Podejmuje zagadnienia specyfiki planowania strategicznego w 
wymiarze globalnym oraz  umiędzynarodowienia działalności jako etapu 
rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.  
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 Monografię otwiera rozdział przygotowany przez AGATĘ KWIAT-
KOWSKĄ przedstawiający genezę, organizację i funkcjonowanie samorzą-
du terytorialnego, który został stworzony dla realizacji zadań administracji 
publicznej na danym obszarze. Długookresowa ewolucja samorządu za-
kończyła się reformą administracyjną. Funkcjonowanie samorządu teryto-
rialnego w Polsce opiera się o różne zasady. Ważną zmianą jest etap zwią-
zany z członkostwem Polski w Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r., a co za 
tym idzie potrzeba nowelizacji aktów prawnych zgodnych z ustawodaw-
stwem unijnym oraz spełnienia nakładanych nim standardów. Autorka 
identyfikuje bariery  ograniczające  rozwój samorządności, mimo demokra-
tycznego charakteru państwa. W ramach konkurencyjności będącej efek-
tem procesu globalizacji dostrzega, że jednostki samorządu terytorialnego  
zaczęły się mobilizować i rozwijać, w związku z tym ważna jest możliwość 
porównań - służą ku temu rankingi warunkowane określonymi wskaźni-
kami. W końcowej części wskazuje na konieczność zachowania zrównowa-
żonego rozwoju tj. pogodzenia kategorii gospodarczych, społecznych i eko-
logicznych.  
 Rozdział drugi, przygotowany przez ROBERTA MATUSIAKA, do-
tyczy wydatków inwestycyjnych rozpatrywanych w kategorii instrumentu 
rozwoju gmin. Jednym z podstawowych zadań gmin jako władzy lokalnej 
jest kreowanie i stymulowanie lokalnego rozwoju gospodarczego. Kluczo-
wym narzędziem wpływającym na realizację tego celu są inwestycje, które 
okazują się skuteczne w budowania przewag konkurencyjnych regionu. 
Celem rozdziału  jest przedstawienie rozwoju lokalnego gmin powiatu to-
ruńskiego poprzez analizę wydatków inwestycyjnych w ogólnej strukturze 
wydatków tych gmin. 
 Zagadnienie zagospodarowania funduszy europejskich na inwesty-
cje sportowe i rekreacyjne na przykładzie gminy Bytom w latach  
2012-2015 podejmuje rozdział trzeci autorstwa MARTY GARBACIAK  
i AGGNIESZKI PASTERNAK. W 2004 r. Polska została członkiem Unii Eu-
ropejskie, a w ślad  za tym, nasz kraj mógł korzystać ze środków pomoco-
wych. Zarówno Polska jak i wiele gmin  wykorzystały tą niepowtarzalną 
historyczną szansę, realizując różne projekty.  

KAROLINA CZERWIŃSKA w rozdziale czwartym wprowadza czy-
telnika w zagadnienie rozwoju regionalnego jako zadania administracji 
publicznej, a konkretnie w problem finansowania tego rozwoju. Na samo-
rządzie województwa spoczywa ustawowy obowiązek prowadzenia poli-
tyki rozwoju. Niedostateczne dochody własne wymagają wykorzystania 
przez samorząd województwa zewnętrznych źródeł finansowania. Władze 
samorządowe maja możliwość zaciągania kredytów, pożyczek  i emisji pa-
pierów wartościowych. Wykorzystanie tych środków wpływa jednak na 
wzrost zadłużenia. Samorząd województwa może również realizować 
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przedsięwzięcia ważne dla rozwoju ze środków finansowych pochodzą-
cych od państwa. Ponadto zarządza on środkami  z funduszy unijnych, któ-
re są dostępne  w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

Część drugą monografii otwiera rozdział przygotowany przez 
AGNIESZKĘ KWIATKOWSKĄ. Dotyczy on determinant i problemów roz-
woju sektora małych i średnich firm w Polsce. Autorka zauważa, że współ-
czesne przedsiębiorstwa  prowadzą działalność gospodarczą w otoczeniu 
dynamicznie zmieniającym się na skutek wymagań konsumentów, integra-
cji rynków oraz wzrostu konkurencyjności innych przedsiębiorstw. W Pol-
sce sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) stał się głównym 
czynnikiem dynamicznego i stabilnego rozwoju gospodarczego. W tym 
kontekście zasygnalizowano i  przeanalizowano szanse i bariery jego 
wzrostu i rozwoju.   
 Uzupełnieniem rozważań jest rozdział szósty opracowany przez 
ANNĘ POPIK eksponujący bariery prowadzenia działalności gospodarczej 
w sektorze MŚP ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej. Pod-
stawowe ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości to: dostęp do środków 
finansowych firmy, wysokość obciążeń podatkowych oraz konkurencja 
wpływająca na wielkość podaży na lokalnym rynku. Utrudnienia te zostały 
podzielone według czynników zewnętrznych, czyli wpływu otoczenia oraz 
wewnętrznych, na które MŚP mają wpływ. 
 Rozdział siódmy autorstwa KAMILI PRUCIA omawia znaczenie 
rozwoju innowacyjności w sektorze MŚP dla polskiej gospodarki. Sektor 
ten w dużym stopniu wpływa na kształtowanie wzrostu gospodarczego 
kraju. Innowacje znacząco determinują rozwój przedsiębiorstw. W szero-
kim aspekcie warunkują postęp, rozwój społeczno-gospodarczy a co za tym 
idzie również zamożność społeczeństwa. Przedsiębiorstwa nie nadążające 
za postępem technicznym są skazane na upadek, innowacje są zatem 
uznawane - i również w taki sposób ujęte w rozdziale  - jako gwarancja ich 
istnienia.  

We współczesnej gospodarce rośnie zainteresowanie rozwojem ini-
cjatyw klastrowych. Zagadnieniu temu ANNA MATEL poświęciła rozdział 
ósmy. Posiadają one istotne znaczenie zarówno z punktu widzenia polityki 
gospodarczej kraju, jak i rozwoju regionalnego. Inicjatywy te mogą pełnić 
ważną rolę w realizacji zasady zrównoważonego rozwoju na szczeblu re-
gionalnym.  Sprzyja temu koncentracja przedsiębiorstw, rozwój współpra-
cy bazującej na zaufaniu, skupienie na zarządzaniu wiedzą oraz działalno-
ści innowacyjnej, współpraca ze społecznością lokalną. 

Rozwój firmy może być również wspierany poprzez instrument 
określany mianem Interim Management. Jego istotę omawia w rozdziale 
dziewiątym BEATA BARSZCZOWSKA. Interim Management to oferowanie 
skutecznych biznesowych rozwiązań przez niezależnych menedżerów wy-
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sokiego szczebla. Główna jego zaleta wynika z faktu, iż zatrudnia się na 
czas określony eksperta, określa precyzyjne, mierzalne cele biznesowe  
i płaci za ich osiągnięcie. Interim managerowie z sukcesami realizują zada-
nia w różnych sektorach gospodarki zarówno dla start-upów, młodych 
firm, jak i dojrzałych organizacji (w tym o zasięgu globalnym). 

Rozdział dziesiąty, autorstwa KAROLINY CZERWIŃSKIEJ,  przed-
stawia krótki rys rozwoju informatyzacji w przedsiębiorstwach wraz z po-
pularyzacją kompletnych aplikacji komputerowych wspomagających pro-
cesy w przedsiębiorstwie. 
 Rozdział jedenasty, opracowany przez ŁUKASZA WICHULSKIEGO 
- otwierający trzecią część monografii poświęconą problemom doskonale-
nia kapitału ludzkiego w organizacji - dotyczy zastosowania coachingu  
w firmach. Rozdział  poświęcono jednemu z elementów coachingowego 
podejścia do zarządzania. Przedstawiono w nim m.in. wpływ zastosowania 
metod coachingowych na wzrost poziomu motywacji pracowników, czyn-
niki motywacji w oparciu o piramidę potrzeb Maslowa, a także możliwości 
implementacji ujęcia coachingowego do powszechnie stosowanych w za-
rządzaniu technik budowania zaangażowania pracowników. Przed przej-
ściem jednak do istoty zagadnienia, w kilku słowach przedstawiono rów-
nież etymologię, rozwój, a także kategoryzację coachingu. 
 KLAUDIA PUJER w rozdziale dwunastym porusza problem iden-
tyfikacji potrzeb szkoleniowych w organizacjach z punktu widzenia teorii  
i praktyki. Omówiono w nim ewolucję diagnozy potrzeb szkoleniowych  
w organizacjach, jej poziomy; źródła wiedzy o potrzebach szkoleniowych 
organizacji, zespołów pracowniczych i pracowników oraz metody realizacji 
diagnozy. Celem rozdziału uczyniono próbę weryfikacji tego, czy teore-
tyczne założenia diagnozy potrzeb szkoleniowych (ujęcia modelowe pre-
zentowane w literaturze) mają swoją realizację w praktyce funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw, a jeżeli tak, to w jakim zakresie i czym ta realizacja 
jest uwarunkowana. Cel osiągnięto dzięki analizie literatury i wynikach 
sondażu diagnostycznego.      
 Część czwartą monografii poświęconą finansowym uwarunkowa-
niom wzrostu i rozwoju przedsiębiorczości otwiera rozdział trzynasty 
autorstwa NATALII OŁÓWKO. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 
w polskiej gospodarce stanowi bardzo liczną grupę uczestników gospodar-
ki rynkowej. Ma zatem istotny wpływ na wartość PKB oraz generuje dużą 
ilość miejsc pracy. Jego silne rozdrobnienie sprzyja jednak powstawaniu 
wielu barier i wyzwań, którym przedsiębiorstwa muszą podołać, by prze-
trwać na rynku. Prawidłowe funkcjonowanie sektora ze względu na jego 
ważną rolę leży także w interesie państwa, w związku z tym powstało wie-
le form wsparcia zaliczających się do niego przedsiębiorstw. Poza progra-
mami pomocowymi zainicjowanymi przez Unię Europejską oraz rząd, są 
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one wspierane za pośrednictwem specjalnych konstrukcji wdrożonych do 
systemu podatkowego. Rozdział ma na  celu przybliżyć wagę sektora  
w rozwoju gospodarki, bariery, z którymi ma do czynienia oraz ukazać, jaki 
wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa ma system podatkowy, uzna-
wany za jedną podstawowych barier. 
 TETYANA PASKO w rozdziale czternastym  analizuje uproszcze-
nia sprawozdania finansowego oraz preferencje podatkowe dotyczące jed-
nostek małych ze wskazaniem niektórych problemów ich implementacji. 
Celem rozdziału uczyniono analizę uproszczeń w prawie bilansowym oraz 
podatkowym  dla małych podmiotów gospodarczych. Zastosowano metodę 
badawczą, opartą na analizie zmian przepisów ustawy o rachunkowości 
oraz przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odno-
szących się do uproszczeń dla jednostek małych. 

MAGDA WIŚNIEWSKA w rozdziale piętnastym przeprowadza 
analizę wpływu poziomu klina podatkowego na rozwój firm. Badanie 
zrealizowano na grupie wybranych państw z wykorzystaniem danych za 
lata 2004 – 2014 opublikowanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju. Analiza wykazała istotny związek pomiędzy 
wysokością klina podatkowego, a wskaźnikami makroekonomicznymi 
ukazującymi możliwości rozwoju podmiotów gospodarczych. Wyniki 
badań wskazują, że w krajach o wysokim średnim poziomie klina 
podatkowego dynamika wzrostu gospodarczego, wydajności, popytu 
krajowego oraz wartości dodanej jest niższa niż w państwach  
o stosunkowo niższych obciążeniach.  

Rozdział szesnasty, MARCIN DUDZIAK poświęcił rynkowi private 
equity jako alternatywnej formie finansowania działalności przedsię-
biorstw. Kluczową kwestią dla prawidłowego funkcjonowania firmy jest 
odpowiednia wysokość kapitału. Jednym z rodzajów finansowania jest ka-
pitał wysokiego ryzyka. Posiada  on szereg zalet wyróżniający go spośród 
tradycyjnych sposobów finansowania, ale również i wady. Polska jest jed-
nym z najprężniej działających rynków w zakresie finansowania omawia-
nym kapitałem w Europie środkowo-wschodniej. Perspektywy rozwoju dla 
przedsiębiorstw portfelowych korzystających ze wsparcia funduszu priva-
te equity jak i samych instytucji „kapitałodawczych” są ogromne, co po-
twierdzają badania renomowanych firm. 
 JOANNA LAJSTET i AGNIESZKA TURBAK w rozdziale siedemna-
stym  prezentują jeden z instrumentów aktywnej polityki społecznej  
w obszarze rynku pracy, jakim są dotacje na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej udzielane osobom bezrobotnym. Przyglądając się danym doty-
czącym przeżywalności firm utworzonych z wykorzystaniem środków pu-
blicznych, Autorki poszukują czynników sprzyjających przeżywalności 
firm. Dane dotyczące trwałości firm zaprezentowane w rozdziale pochodzą 



14

z analizy źródeł wtórnych, m.in. wyników „Badania podmiotów gospodar-
czych województwa kujawsko-pomorskiego założonych przez osoby bez-
robotne w latach 2010-2013”. 

Rozdział osiemnasty opracowany przez KAROLA PRZYDATEK 
dotyczy rynku dzieł sztuki w Polsce i kierunków działań wspierających 
jego rozwój. Problem funkcjonowania rynku dzieł sztuki jest rzadko eks-
ploatowany w wymiarze teoretycznym i empirycznym, mimo jego rosną-
cego znaczenia dla gospodarki i mnogości sposobów inwestowania. Roz-
dział w syntetyczny sposób podaje informacje dotyczące rynku sztuki,  
a także zmian jakie zaszły na nim w ostatnich latach. Ukazano znaczenie 
dzieł sztuki dla światowej gospodarki, a także krótko zaprezentowano spo-
soby inwestowania w sztukę, by następnie przedstawić metody wspierania 
jego dalszego i bardziej dynamicznego rozwoju w Polsce. 

Część piątą monografii uwzględniającą problemy ekspansji przedsię-
biorstw na rynki zagraniczne otwiera rozdział dziewiętnasty autorstwa 
KATARZYNY SZKUAT. Poświęcono go specyfice planowania strategiczne-
go w wymiarze globalnym. Planowanie strategiczne odgrywa ogromną rolę 
w planowaniu działalności gospodarczej. Wyznacza ono cele strategiczne 
firmy i jest niezbędne w opracowaniu strategii działania. Po skonfronto-
waniu ze sobą ambitnych celów menedżerów i możliwości przedsiębior-
stwa, może okazać się, że cele w pierwotnej postaci nie mają szans na urze-
czywistnienie. Obecnie przedsiębiorstwa przez postępującą globalizację 
otwierają się na zagraniczne rynki. Plan strategiczny w tym przypadku 
powinien być inny, niż w przypadku planu dla lokalnie działającej firmy. 
Uświadomienie sobie pewnych podstawowych zasad planowania strate-
gicznego może pomóc organizacji osiągnąć sukces. 

Monografię zamyka rozdział dwudziesty przygotowany przez 
MALWINĘ LIGNOWSKĄ-KULPANOWSKĄ, a dotyczący umiędzynarodo-
wienia działalności przedsiębiorstwa. Postępująca globalizacja sprzyja 
procesowi internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw.  Rozdział 
ma na celu przybliżenie problematyki procesu umiędzynarodowienia MŚP, 
który coraz częściej staje się kolejnym etapem rozwoju przedsiębiorstwa. 
Cel ten osiągnięto poprzez zaprezentowanie podstawowych typów i prze-
słanek umiędzynarodowienia w konfrontacji  z teoriami internacjonaliza-
cji. W dalszej części rozdziału analizie poddano również bariery, utrudnia-
jące rozwój MŚP na rynkach zagranicznych. 
 Niniejsza monografia w dwudziestu rozdziałach zaledwie sygnalizu-
je rozległość problematyki zarządzania organizacją w zmiennym otoczeniu. 
Ukazano w niej kluczowe szanse i zagrożenia prowadzenia działalności 
gospodarczej w Polsce. Zwrócono uwagę na liczne bariery utrudniające 
prowadzenia biznesu, jak również kierunki wdrażanych zmian i rozwiązań, 
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których celem jest ułatwienie i usprawnienie funkcjonowania podmiotów 
na rynku lokalnym, regionalny, krajowym, czy zagranicznym.   

Publikacja to rezultat dociekań badawczych przede wszystkim mło-
dych naukowców – studentów i doktorantów, dysponujących często ogra-
niczonym aparatem badawczym, ale równocześnie ukierunkowanych na 
formułowanie ambitnych celów swoich naukowych poszukiwań. Czytelnik 
powinien mieć na uwadze fakt, że Zespół Autorski tworzą w większości 
osoby dopiero rozpoczynające pracę naukową (jednak już w wielu przy-
padkach prezentujące obiecujący potencjał naukowo-badawczy), jak rów-
nież i te, które posiadają już dorobek naukowy, badawczy, dydaktyczny  
i organizacyjny. 

 
 

KLAUDIA PUJER I ZESPÓŁ AUTORSKI  
WROCŁAW 2016 
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ROZDZIAŁ 1.  
SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE 

– ORGANIZACJA, FUNKCJONOWANIE  
ORAZ KIERUNKI ROZWOJU W PERSPEKTYWIE 

CZŁONKOWSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ 
 
 

lic. Agata Kwiatkowska 
Politechnika Warszawska 

Filia w Płocku 
 
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, Unia Europejska, członkostwo, funkcjonowanie. 
 
Pojęcie i znaczenie samorządu terytorialnego 

Samorządem terytorialny nazywa się organ publicznoprawny, który jest 
powołany do wykonywania zadań administracji publicznej w sposób sa-
modzielny jak również we właściwych formatach. Administracja, która zo-
stała wykonywana przez organy tej grupy posiada charakter przedstawi-
cielski, pozostały pod kontrolą grupy i widnieje jako część dwutorowego 
aparatu administracji państwowej1. Jego dominantą jest posiadanie  oso-
bowości  prawnej. Samorząd terytorialny wskazuje na to, że jest to nawią-
zanie do obywateli zamieszkujących na określonym terenie, społeczności 
lokalnej. Istotą samorządu nazywa się realizację zadań publicznych przez 
dane społeczeństwo. Funkcjonuje pod kontrolą  odpowiednich organów 
państwa, które pełnią nad nimi określoną funkcję pełniących nad nimi ge-
neralną funkcje. Jest to forma więzi mieszkańców na danym terenie, prze-
prowadzająca zadania z sektora administracji państwowej oraz dążąca do 
zaspokajanie bezwarunkowych potrzeb lokalnej społeczności. Samorzą-
dem terytorialnym nazywa się stowarzyszenie działające we wszystkich 
formach demokratycznych, co mówi o jego powszechności. E. Ochendowski 

                                                        
1 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer Polska Warszawa 2012. 
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przedstawia „samorząd terytorialny jako wyodrębniony w strukturze pań-
stwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powoły-
wany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej, wyposa-
żony w materialne środki umożliwiające realizację nałożo-
nych nań zadań”2. 

Kluczowe cechy samorządu terytorialnego to: 
 przepisy, które są zawarte w prawie powinny dać pewność określo-

nym grupom społecznym, jak również poszczególnym organom 
prawo do zarządzania „swoistymi” interesami, 

 określone grupy angażują się w wykonanie samorządu obowiązko-
wego na mocy ustawy, a nie z własnej woli, 

 określone grupy jak również ich organy przygotowują zadania, któ-
re należą do administracji publicznej, 

 owe zarządzanie dochodzi do skutku jeżeli jest oparty na zasadach 
samodzielności czy dążeniu do wkroczenia w formę nadzoru  
w działalność samorządu i są dopuszczalne tylko w formach, które 
przewiduje ustawa3. 
Jest wiele definicji samorządu terytorialnego. W definiowaniu tego 

pojęcia, doktryna wyróżnia podmiot oraz przedmiot samorządu. Społecz-
ność, która jest osiedlona na danym terenie zorganizowana w związek sa-
morządowy staje się podmiotem samorządu terytorialnego. Owa wspólno-
ta jest to czyn kreowany przez państwo w celu dokonania jego zadań. Isto-
ta samorządności nie powinna zwracać uwagi jedynie na to jak dążono  
w poprzednim stuleciu w przeciwstawieniu interesów państwa, interesom 
lokalnego społeczeństwa4. 

Dzięki polskiej władzy ustawodaw1czej, dokonuje się zmian w ad-
ministracji publicznej, znowelizuje faktyczne znaczenie gminy jako jed-
nostki  samorządu terytorialnego na skutek budowy trójszczeblowego po-
działu kraju (gmina, powiat, województwo). Na mocy ustaw samorządo-
wych, w ich zakresie, ukształtowana została jego pewna sytuacja, znacze-
nie samorządu terytorialnego. 

Społeczeństwo jest podmiotem samorządu terytorialnego, które 
zamieszkuje dany teren, zaangażowane tym samym w związek samorzą-
dowy. Związek wyznaczany przez państwo jest nakreślany na podstawie 
zasady decentralizacji, dzięki któremu dochodzi do realizacji zadań pu-
blicznych. 

                                                        
2 E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, TNOiK, Toruń 2002. 
3 Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 2006. 
4 A. Korzeniowska, ABC samorządu terytorialnego, Branta, Łódź 2014. 
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Przepis art. 16 ust 1 konstytucji5 wskazuje, że samorząd terytorialny 
tworzą mieszkańcy danej jednostki podziału terytorialnego, którzy z mocy 
prawa stanowią wspólnotę samorządową. Na członkostwo danej wspólno-
ty samorządowej nie ma wpływu sposób zachowania się jednostki, jak 
również absencja na wyborach bądź ogólny brak zaangażowania się  
w kwestie lokalnej społeczności. Funkcjonowanie samorządu zależy od 
woli ustawodawcy. Niemożliwe jest rozwiązanie aktem członków wspólno-
ty mimo ich woli. Osoby zamieszkujące dany obszar jednostki samorządu 
terytorialnego na mocy prawa zostają członkami wspólnoty samorządowej. 
Niechęć uczestnictwa we wspólnocie członkowskiej jest niemożliwe.  
O członkostwie wspólnoty samorządowej decyduje stałe zamieszkanie na 
danej jednostce samorządu terytorialnego, lecz nie zameldowanie. Decyzja 
Trybunału Konstytucyjnego i  Naczelnego Sądu Administracyjnego oznaj-
mia, iż osoba niezameldowana, nie ma prawa zabrać statusu osoby wspól-
noty samorządowej osobie stale zameldowanej na danym obszarze jed-
nostki samorządu terytorialnego. Osoby przebywające na obszarze gminy, 
lecz niemieszkające tam, po dostarczeniu odpowiednich wniosków zostaną 
dołączeni do listy obywateli6. 

Przedmiot to drugi istotny element pojęcia samorządu terytorialne-
go. Jest nim działanie administracji publicznej. Do swojej pracy samorząd 
terytorialny wprowadza zadania własne i zlecone czego dokonuje admini-
stracja publiczna. Na podstawie zasady decentralizacji w sposób samo-
dzielny samorząd realizuje zadania z działu administracji publicznej. Sa-
modzielnością nie nazywamy eliminację możliwości pełnienia nadzoru 
przez administrację rządową nad działalnością samorządu. Nadzór po-
wstaje na skutek faktu, iż samorząd realizuje zadania państwowe. Zakres 
nadzoru musi być szczegółowo określony przez prawo, żeby doprowadzić 
do legalności kryteriów. Realizacja zadań publicznych możliwa jest po-
przez konsultacje organów jednostki samorządu terytorialnego dzięki jed-
ności samorządowej. Przewidywane są przez ustawę różne środku kon-
trolne w odniesieniu do działalności organów samorządowych wraz z moż-
liwością ich wykluczenia w drodze referendum. Wspólnota samorządowa 
ma prawo do podejmowania różnorodnych decyzji z zakresu spraw pu-
blicznych. O sposobie podejmowania działań władczych za pośrednictwem 
organów samorządu przesądza realizacja zadań publicznych7. 
                                                        
5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgro-
madzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum kon-
stytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).  
6 A. Jackiewicz, A. Olechno, K. Prokop, Samorząd Terytorialny, Collegium Mazovia Innowa-
cyjna Szkoła Wyższa, Siedlce 2010. 
7 Ibidem.  
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Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce 
 
Wynikiem trwałej ewolucji jest obecny kształt samorządu terytorialnego. 
Jego początki sięgają już starożytności. Stanowił oddzielną sferę na począt-
ku i obecnie. Nie był związany jednak ani historycznie, ani pojęciowo z no-
woczesną jego postacią. Samorząd który funkcjonował w średniowieczu 
odróżniał się od samorządności w ujęciu nowoczesnym. Komuny znajdują-
ce się w średniowieczu dbały wyłącznie o zaspokojenie swoich interesów. 
Przygotowane były na realizację celów prywatnoprawnych8. Wówczas  
w Polsce przed zaborami uformowały się pierwsze przejawy samorządu 
terytorialnego w nowoczesnym ujęciu z 17 kwietnia 1791 r. w postaci or-
dynacji miejskiej. W trakcie zaborów kształt samorządu terytorialnego  
w Polsce powiązany był z polityką państw zaborczych. Po zakończeniu  
I wojny światowej doszło do zjednoczenia samorządu w państwie polskim. 
Wprowadzenie trójszczeblowego podziału terytorialnego kraju na: gminy, 
powiaty oraz województwa, powstało dzięki konstytucji marcowej. Samo-
rząd terytorialny II RP był w ogromnym stopniu uzależniony od władzy 
centralnej jak również ściśle podporządkowany administracji rządowej. Już 
po zakończeniu II wojny światowej odnowiono samorząd, jednak w roku 
1950, na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych orga-
nach jednolitej władzy państwowej został bezwarunkowo zlikwidowany. 
Wymieniony został na rady narodowe. Samorząd terytorialny został przy-
wrócony wtedy, kiedy odbyły się pierwsze wybory samorządowe  
III Rzeczpospolitej w 1990 r.. Od tego czasu podstawową jednostką samo-
rządu terytorialnego stała się gmina. Reforma administracyjna kraju, która 
miała miejsce w 1999 r., na jej skutek zorganizowana została liczba woje-
wództw, wtedy powstały powiaty9. 

Konstytucja RP10 wyodrębnia trzy podstawowe zasady dotyczące 
funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Należą do nich: 

 zasada samodzielności, 
 zasada pomocniczości 
 zasada domniemania właściwości samorządu terytorialnego. 

Zasada dotycząca samodzielności związana jest z art. 16 ust. 2  
i art. 165 konstytucji11.  
Według powyższych informacji JST są samodzielne, a ona podlega ochronie 
sądowej. Niezależne od organów administracji rządowej, w tym przypadku 

                                                        
8 Z. Niewiadomski (red.), Samorząd terytorialny ustrój i gospodarka, Branta,  
Bydgoszcz- Warszawa 2001. 
9 A. Korzeniowska (red.), ABC samorządu terytorialnego, Branta, Bydgoszcz- Łódź 2004. 
10 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r…, op. cit. 
11 Ibidem. 
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wojewody są jednostki samorządowe, jak również jednostki tzn. gmina, 
powiat i województwo nie są podporządkowane hierarchicznie. Samo-
dzielność nie wyklucza możliwości stanowienia obowiązków wszystkich 
gmin przez powiat, województwo, bądź też wojewodę. 
 Następna zasada pomocniczości sformułowana w konstytucji i jest 
adresowana do wszystkich władz publicznych, ma to na celu umocnienie 
swych działań obywateli jak jej wspólnoty. W art. 166 Konstytucji o zaspa-
kajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej12 przedstawione zostały jed-
nostki samorządu terytorialnego, które wykonują zadania publiczne służą-
ce zaspokajaniu potrzeb swoim mieszkańców. Powiat jak i województwo  
mają możliwość działania na większych obszarach i pełnienia funkcji po-
mocniczych w stosunku do gmin, tudzież realizacji zadań o charakterze 
ponadgminnym. Odrębnym aspektem owej zasady jest wykonywanie za-
dań administracji rządowej przez organy jednostek samorządu terytorial-
nego. 
 Ostatnia, ale równie ważna zasada domniemania właściwości samo-
rządu terytorialnego, zawarta została w art. 163 Konstytucji13. Z owej za-
sady wynika iż w przypadku, gdy przepisy ustawy nie zastrzegają wyraź-
nych właściwości do załatwienia danej sprawy dla administracji państwo-
wej, jest to w gestii organów samorządu terytorialnego. Tym samym kon-
stytucja zastrzega sobie rozpoznawania sporów kompetencyjnych między 
organami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. W przy-
padku pewnych wątpliwości należy odnieść się do zasady domniemania 
właściwości gminnych zawartych w art. 164 ust. 314. 
 Europejska Karta Samorządu Terytorialnego15 przedstawia, iż ko-
munalne korporacje terenowe w ramach ustaw mają prawo nadzorowania 
wszystkich spraw, które nie zostały jeszcze wyłączone z kompetencji, bądź 
przekazane odrębnym organom. Podziała terytorialny nie jest stałym two-
rem. Ulega on ciągłemu rozwojowi jak również zmianom w zależności od 
polityki państwa, która jest w sferze administracji, kultury, czy gospodarki, 
itd. Nieodpowiadający zmienionym warunkom podział nie powinien być 
utrzymywany, gdyż hamuje rozwój. Zmiany dotyczące podziału terytorial-
nego są kolosalne, dlatego powinny być zawsze dokładnie przeanalizowa-
ne, poprzedzone stosownymi analizami, badaniami jak również skonsul-
towane z miejscowymi społecznościami. 
 

                                                        
12 Ibidem.  
13 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r…, op. cit. 
14 Ibidem. 
15 Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia  
15 października 1985 r. (Dz.U. z 1994 nr 124 poz. 607). 
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Samorząd terytorialny w Polsce w perspektywie 
członkostwa w UE  
 
Po wstąpieniu Polski do UE (Unii Europejskiej) 1 maja 2004 r. pojawiła się 
konieczność znowelizowania aktów prawnych, które dotyczą ustroju sa-
morządu terytorialnego, celem tego było dostosowanie do dorobku praw-
nego Unii Europejskiej. Ogromnym wyzwaniem dla polskich JST stało się 
wdrożenie unijnego ustawodawstwa jak również spełnienia unijnych stan-
dardów, w szczególności ochrony środowiska naturalnego. Mimo kształ-
towania się ustroju samorządu terytorialnego uwarunkowane jest tylko 
ustawodawstwu krajowemu UE, ma istotny wpływ na działalność samo-
rządów terytorialnych we wszystkich państwach.  

Wymogi które należało spełnić zawarte były w unijnych aktach 
prawnych i wymagały dużych nakładów finansowych. Aby usprawnić do-
stosowania Polski do wysokich standardów unijnych oraz zmniejszenie 
dysproporcji w rozwoju gospodarczym jak również infrastrukturalnym 
wykorzystane zostały środki finansowe, które pochodziły z funduszy Unii 
Europejskiej. Znaczącą rolę w restrukturyzacji oraz modernizacji w całej 
Polsce byli beneficjenci funduszy europejskich. 

Według prawodawstwa Rzeczpospolitej Polskiej wyodrębnia się: 
gminę, powiat i województwo jako jednostki samorządu terytorialnego. 

Polska, która kandydowała do członkostwa UE była zobowiązana do 
wprowadzenia ciągłych zmian i reform, wymagających dużych nakładów 
finansowych. Aby ułatwić przygotowania Polski do członkostwa w Unii 
Europejskiej wykorzystane zostały przedakcesyjne fundusze unijne. Gmina 
jako najmniejsza jednostka samorządu terytorialnego potrzebowała naj-
większego wsparcia finansowego. 

Poprzez przystąpienie Polski do UE umożliwione zostało skorzysta-
nie z Sektora Programu Operacyjnego, Wzrostu Konkurencyjności Gospo-
darki, Rozwoju Zasobów Ludzkich, Restrukturyzacji oraz Modernizacji Sek-
tora Żywnościowego i Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak również Zinte-
growanego Programu Rozwoju Regionalnego przez jednostki samorządu 
terytorialnego.  

Odnosi się to do perspektywy na lata 2004 – 2006, kiedy Polska 
uzyskała wsparcie finansowe. Reorganizacji dokonano podczas perspek-
tyw finansowych w latach 2007 – 2013. W owym okresie do funduszy 
strukturalnych zaliczano Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Eu-
ropejski Fundusz Społeczny. Warto wspomnieć iż w owej perspektywie 
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finansowej funkcjonował również FS. Aby wdrożyć fundusze unijne przez 
Polskie sporządzona została Narodowa Strategia Spójności16. 

Okres ten charakteryzował się decentralizacją wdrażania funduszy. 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego zastąpiony zo-
stał przez Regionalny Program Operacyjne, zarządzane one były przez 
władze samorządowe. Stworzonych zostało szesnaście programów regio-
nalnych adekwatnie do liczby województw. Samorządy gminne w woje-
wództwach w latach 2007 – 2013 wykazały się wysoką aktywnością w po-
zyskiwaniu środków unijnych. Większość gmin mają ograniczoną możli-
wość z korzystania z dofinansowań unijnych. Wynikiem tego jest brak 
środków własnych, tzn. brak wkładu własnego oraz brak wykwalifikowa-
nych specjalistów z dziedziny przygotowania wniosków. 

Początkowy okres członkostwa Polski w UE, tzn. lata 2004 – 2006 
wyróżniał się niską aktywnością gmin. W tej perspektywie skuteczność 
aplikowania o dofinansowanie gmin wynosiła ok. 50%. Dopiero w później-
szych latach sytuacja uległa polepszeniu, kiedy skuteczność aplikowania 
gmin wzrosła i wynosiła ponad 50%. Gminy najwięcej środków pozyskały 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wsparcie ze strony Unii 
przyczyniło się głównie do zlikwidowania głównych barier rozwojowych 
określonego regionu17. 
 
 
Kierunki rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce  
 
Mimo istnienia pewnych regulacji prawnych w postaci ustaw, samorząd 
terytorialny nie jest strukturą statyczną podlega on ciągłym procesom mo-
dyfikującym jego ukształtowanie. W aspekcie organizacyjnym jednostkom 
samorządu terytorialnego towarzyszy racjonalizacja gospodarowania. Cha-
rakter społeczny uzewnętrznia dążenie do harmonizacji oraz współpracy 
działania, jak również realizacji postawionych sobie celów- ich zracjonali-
zowania osiągając możliwie największe korzyści ku przyszłej działalności 
jednostki.18 Cele stanowią o kierunku rozwojowym (perspektywie przy-
szłościowej) oraz uosabiają potrzeby o charakterze jednostkowym, bądź 
społecznym. W świetle kierunku przyszłościowego kluczowa jest szeroko 
omawiana koncepcja zrównoważonego rozwoju. W przypadku samorządu 
terytorialnego wyraża ona zastosowanie takiej polityki zarządzania orga-
nizacją, której celem jest zracjonalizowanie kryteriów gospodarczych, spo-
                                                        
16 https://www.pbn.nauka.gov.pl/ (online: 30.07.2016).  
17 Ibidem.  
18 E. Sobczak, Zrównoważony rozwój jednostek samorządu lokalnego w świetle globalizacji 
gospodarczej, OWPW, Warszawa 2013. 
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łecznych oraz dotyczących środowiska naturalnego (ekologiczne). Każde  
z tych kryteriów w swej istocie wyraża potrzebę zrealizowania pewnych 
celów. W kwestii kryterium gospodarczego kluczowym celem jest zaspoka-
janie potrzeb zaspokojenia potrzeb  materialnych zgłaszanych przez społe-
czeństwo przy użyciu w procesie wytwórczym owych dóbr technologii jak 
najmniej oddziaływujących na środowisko naturalne. Kryterium społeczne 
ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa, rozwoju per-
sonalnego- poprzez działalność oświatową, kulturalną. Kryterium ekolo-
giczne  mające na celu zachowanie środowiska naturalnego takiego jakim 
jest, bądź też nawet jego polepszeniu. Pogodzenie tych racji wymaga po-
niesienia kosztów z tym związanych, spójnością i przejrzystością działal-
ności jednostki, rozwojem innowacyjności- a co za tym idzie inwestycjami 
badawczymi19. 

Pewnym narzędziem dla idei zrównoważonego rozwoju w aspekcie 
jednostek samorządu terytorialnego jest dokument w postaci "Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego"  wprowa-
dzonego wraz z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r., ma-
jący w swej istocie potrzebę wyznaczenia celów długookresowych dla 
harmonizacji kryteriów społecznych, gospodarczych oraz środowiskowych 
danego obszaru. Nie stanowi to jednakże prawa miejscowego. 

W dobie powszechności występowania zjawiska globalizacji mamy 
do czynienia z nasilającą się rywalizacją, konkurencyjnością. Kwestia kon-
kurencyjności dotyczy również jednostek samorządu terytorialnego, prze-
jawiająca się perspektywami o kierunku rozwojowości, stwarzaniu opty-
malnych- atrakcyjnych warunków dla wzrostu zainwestowania potencjal-
nych inwestorów, przedsiębiorców, a także zainteresowania ludności. Spo-
tykany wzrost konkurencyjności mobilizuje jednostki samorządu teryto-
rialnego do zwiększenia efektywności działania- przydatne są tu możliwo-
ści porównawcze z innymi samorządami. Służą ku temu różnego rodzaju 
rankingi zbudowane na podstawie pewnych wskaźników dotyczących 
działań o podłożu gospodarczym, społecznym jak i tych dotyczących eko-
logii – tabela 1. Dane do tych wskaźników pochodzą z GUS, wskaźniki są 
uwarunkowane aspektami zrównoważonego rozwoju oraz założeniami 
polityki spójności UE. Kluczowa jest zrozumiałość ich budowy, przez co 
mogą używać ich także mieszkańcy interesujący się stanem swojej gminy, 
jej pozycji.  Ważnym aspektem jest to, że polityka zarządzania poszczegól-

                                                        
19 A. Skowroński, Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego 
"Problemy Ekorozwoju" 2006, nr 2. 
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nych JST nie powinna skupiać się tylko na wzroście wskaźników, ale ich 
optymalizacji20. 

 
Tabela 1. Ranking gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich  
oraz miast na prawach powiatu 

 2015 2014 2013 
Miejsce Gminy wiejskie 

1 Kleszczów Kleszczów Kleszczów 
2 Kobierzyce Puchaczów Tarnowo Podgórne 
3 Ożarowice Kobierzyce Puchaczów 
 Gminy miejsko-wiejskie 

1 Nowe Warpno Nowe Warpno Polkowice 
2 Polkowice Polkowice Kórnik 
3 Dziwnów Dziwnów Międzyzdroje 
 Gminy miejskie 

1 Krynica Morska Krynica Morska Krynica Morska 
2 Karpacz Karpacz Bieruń 
3 Lubawa Biłgoraj Łeba 
 Miasta na prawach powiatu 

1 Gliwice Warszawa Warszawa 
2 Warszawa Gliwice Katowice 
3 Krosno Poznań  Poznań 

Źródło: http://www.ans.pw.edu.pl/ (online: 30.07.2016).  
 

Kierunek rozwoju samorządów terytorialnych stanowi także o roz-
woju kraju. W kwestii samorządu terytorialnego ważne jest ustalenie jego 
miejsca w państwie- jego strukturach organizacyjnych. Samorządność  
w pełni rozwija się na podłożu demokracji tj. w państwach obywatelskich- 
gdzie ludzie decydują o charakterze ukształtowania państwa. Odwrotną 
sytuacja jest państwo autorytarne (scentralizowane)- gdzie państwo pod-
porządkowuje sobie obywateli, nie stwarzając tym samym perspektyw dla 
samorządności. Mówiąc o kwestii Polskiej zauważalne jest to, że samorzą-
dy terytorialne maja pewne ograniczenia działania (mimo ustroju demo-
kratycznego), które to powodowane są poprzez pewne regulacje prawne 
przewidziane przez ustawy szczegółowe np. ustawa o systemie oświaty, 
ustawa o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. Co wszytko wpływa ograniczenie kompetencji nadanych 
konstytucją władzom samorządowym. Samorządność ogranicza m.in. 
ustawodawstwo prawne- wpływające na działalność samorządów lokal-
nych, instytucje nadzorujące (np. RIO - Regionalna Izba Obrachunkowa), 
które to respektują i wymagają przestrzegania przepisów. Niejednokrotnie 
dotyka problem terytorialny (zmian granicznych) tj. włączania terenów 
                                                        
20 S. Jakubczaka, Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu tery-
torialnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014. 
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gmin wiejskich do gmin miejskich. Inną kwestią jest problem natury go-
spodarczo-finansowej, nie wszystkie JST są w stanie spełnić wszystkie za-
dania im zlecone przez państwo ze względu na niewystarczające środki 
finansowe. Czynnikiem hamującym rozwój jest również problem odpowie-
dzialności za decyzje podjęte przez władze lokalne w przypadku ich nie-
trafności, ograniczając swobodę działania. Ważny jest problem upartyjnie-
nia samorządności, ponieważ stanowi to o pewnym przymusie lojalności 
wobec partii działaniu pod jej dyktando. W związku z tymi wszystkimi ba-
rierami ważne jest ich ograniczenie oraz zmotywowaniu ludności do udzia-
łu w życiu publicznym w celu osiągnięcia pełni istoty samorządności21. 

 
 

Podsumowanie 
 
Organizacja samorządu terytorialnego w Polsce ukształtowała się w proce-
sie długotrwałej ewolucji, której końcowa faza było wprowadzenie trójsz-
czeblowego podziału administracyjnego w 1999 r. Samorząd terytorialny 
nie jest struktura statyczna, podlega on ciągłym zmianom. Mimo ostatecz-
nego uformowania organizacji JST, pewnego rodzaju regulacje prawne  
w postaci ustaw szczegółowych ograniczają istotę samorządności, bowiem 
na władzach samorządowych ciąży przymus prawny i nadrzędność pań-
stwa w woli podejmowania decyzji, co jest problematyczne ze względu na 
to że państwo Polskie jest demokratyczne, a jednak wolność samorządno-
ści jest hamowana. Inna mniej problematyczna kwestia jest sprawa człon-
kostwa w UE a co za tym idzie też podporządkowania wobec standardów  
i regulacji prawnych obowiązanych dla krajów członkowskich. Potrzeba 
jest pewnych instytucji pro samorządowych, które by reprezentowały głos 
samorządowców na szczeblu państwowym np. senacie, dzięki czemu moż-
na byłoby wypracować pewien konsensus i poprawę jakości samorządno-
ści. 
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LOCAL GOVERNMENT IN POLAND: ITS ORGANIZATION, FUNCTIONING  
AND TRENDS - DEVELOPMENT IN THE PERSPECTIVE OF EU MEMBERSHIP 

 
Summary 

 
The work aims to present the local government, which was created for the implementation of 
the tasks of public administration in the area. His supervision by the relevant authorities. 
Long-term evolution of the local government ended up administrative reform. The function-
ing of local government in Poland is based on different principles. An important change is the 
phase associated with the Polish membership in the EU since 1 May 2004., And hence the 
need for the amendment of legislation in line with EU legislation and to meet certain stand-
ards. In terms of local government in Poland noticeable problem is the occurrence of certain 
barriers to the development of self-government, even democratic character of the state. In 
the context of competitiveness which results from the process of globalization, the local gov-
ernment began to mobilize and develop, therefore, important is the possibility of compari-
sons - to serve this rankings conditioned benchmarks. The key is to maintain sustainable 
development. To reconcile the category of economic, social and environmental. 
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Wprowadzenie 
 
Rozwój lokalny jest związany z terytorium gmin, powiatów i miast na pra-
wach powiatu1. W wyniku podziału administracyjnego z 1999 r. najmniej-
szym obszarem administracyjnym jest gmina, która posiada dużą swobodę 
działania w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Swoboda ta 
wyraża się także w decydowaniu o kształcie dochodów i wydatków, które 
mogą oddziaływać w sposób pośredni lub bezpośredni na rozwój lokalny2. 
To właśnie na samorządzie gminnym spoczywa kształtowanie lokalnego 
rozwoju poprzez zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Realizacja 
tego zadania związane jest ze skalą i tempem działalności inwestycyjnej 
tych jednostek samorządowym. To właśnie inwestycje, które mają swój 
przejaw w wydatkach tych podmiotów stanowią istotny element rozwoju 
społeczno-gospodarczego w wymiarze lokalnym i budowanie przewag 
konkurencyjnych.  

Celem rozdziału jest przedstawienie rozwoju lokalnego gmin powia-
tu toruńskiego poprzez analizę wydatków inwestycyjnych w ogólnej struk-
                                                        
1 B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, 
finanse, procedury, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 10. 
2 D. Kołodziejczyk, Uwarunkowania społeczno-gospodarcze lokalnego rozwoju gospodar-
czego, IERiGŻ, Warszawa 2002, s. 68. 
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turze wydatków tych gmin. Do realizacji tego celu zostaną wykorzystane 
dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Regio-
nalnych) dotyczące tej gmin powiatu toruńskiego.  

                                                   
                                         

Rola wydatków inwestycyjnych w rozwoju lokalnym gmin 
 
Politykę rozwoju lokalnego kształtują zarówno czynniki endo-, jak i egzo-
geniczne. Klasyfikując je według różnych aspektów rozwoju, można do-
strzec, że są to czynniki: ekonomiczne, społeczne, techniczne, technolo-
giczne oraz ekologiczne, stymulujące procesy rozwojowe i przyczyniające 
się do eliminowania m.in. barier rozwoju lokalnego3. Toteż rozwój gminy 
ma charakter wieloaspektowy. Głównym obowiązkiem gminy jest świad-
czenie usług publicznych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w ska-
li i tempie równym procesom rozwojowym. Jednak zasoby gminy są ogra-
niczone i nie jest w możliwe zaspokojenie wszystkich potrzeb mieszkań-
ców.4 Toteż zarządzanie rozwojem gminy musi charakteryzować się profe-
sjonalnym i kompleksowym oddziaływanie władz gminy za pomocą po-
średnich i bezpośrednich narzędzi na lokalną społeczność oraz gospodarkę 
w celu wykorzystania ograniczonych własnych zasobów5. Osiągnięcie tego 
celu może odbywać się poprzez odpowiednie decyzje inwestycyjne, gdyż to 
one doprowadzają do zaspokojenia oczekiwań społeczeństw w sposób po-
średni lub bezpośredni6. Przy wyborze inwestycji gmina kieruje się mak-
symalizacją korzyści dla mieszkańców, ale korzyści te społeczność lokalna 
odczuje dopiero po zakończeniu inwestycji7. 
 Osiągnięcie odpowiedniego tempa rozwoju jest związane z wysoko-
ścią osiąganych dochodów własnych, posiadanym majątkiem, a głównie  
z realizacją inwestycji przez gminę8. Bardzo istotna jest zdolność gmin do 
                                                        
3 K. Pająk, Rozwój lokalny jako nowa kategoria ekonomiczna,[w:] K. Pająk, J. Tomidajewicz 
(red.), Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej,  
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 31. 
4 A. B. Kawka, Wydatki inwestycyjne jako instrument rozwoju lokalnego gmin, [w:] R. Brol, 
A. Sztando (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, (red.), Gospodarka lokalna  
w teorii i praktyce, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 243, 
Wrocław 2012. s. 28. 
5 M. Gaczek, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003,  
s. 16. 
6 M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe, Narzędzia, 
decyzje, procesy, PWE, Warszawa 2006, s. 105. 
7 A. B. Kawka, op. cit., s. 28. 
8 J. Łukomska-Szarek, Analiza potencjału inwestycyjnego i poziomu samofinansowania sa-
morządów gminnych w Polsce,[w:] J. Sokołowski, A. Żabiński (red.), Finanse publiczne, Pra-
ce Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 195, Wrocław 2011, s. 196. 
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przewidzenia wpływu poszczególnych wydatków inwestycyjnych na po-
ziom zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności9. Ponadto gmina po-
winna kierować się strategią zrównoważonego rozwoju w celu zaspakaja-
nia bieżących potrzeb bez pozbawiania możliwości rozwoju przyszłych 
pokoleń (np. wykorzystywaniu w pierwszej kolejności zasobów odnawial-
nych)10. To właśnie wydatki inwestycyjne służą odtwarzania i rozbudowie 
posiadanej już infrastruktury, a także do tworzenia nowej. Dzięki tym wy-
datkom gmina zapewnia mieszkańcom dostęp do usług wykonywanych na 
wysokim poziomie i poprawia życie lokalnej społeczności. Dodatkowo in-
westycje komunalne są bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na 
kształtowanie się atrakcyjności gminy11.  

Kierujący gminą muszą zapewnić odpowiednią efektywność inwe-
stycji, które są realizowane z ich budżetu12.  Poprzez trafne decyzje inwe-
stycyjne, które są zależne od źródeł i skali dochodów gminy są w stanie 
osiągnąć odpowiednie tempo rozwoju lokalnego. Gmina może to zrobić za 
pomocą dwóch podstawowych bodźców:  

1) dochodów własnych gminny, które pokazują gospodarność wójta 
(burmistrza lub prezydenta) oraz efektywność gospodarczą miesz-
kańców i ich majętność (poziom podatków i opłat lokalnych), 

2) poziom wydatków inwestycyjnych, który pokazuje chęć gmin do 
odnawiania i powiększania zasobów i kapitału w celu osiągnięcia 
wyższego poziomu życia mieszkańców i budowania szeroko pojęte-
go rozwoju lokalnego13. 
Działalność inwestycyjna gmin podlega pewnym ograniczeniom, 

które są związane w głównej mierze z: 
 ograniczeniami budżetowymi w odniesieniu do zamierzonych za-

dań i potrzeb społeczeństwa; 
 ograniczenia wynikające z reguł fiskalnych dotyczące poziomu za-

dłużenia gmin; 
 ograniczenia dostępności instrumentów finansowych; 
 trudności w pozyskaniu podmiotów prywatnych w celu realizacji 

pewnych inwestycji nieprzynoszących zysku14. 

                                                        
9P. Swianiewicz, W. Dziemianowicz, Atrakcyjność inwestycyjna miast 1998-1999, Instytut 
Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 1999, s. 82. 
10 A. B. Kawka, op. cit., s. 28. 
11 P. Swianiewicz, W. Dziemianowicz,  op. cit., s. 82. 
12 J. Łukomska-Szarek, op. cit.. s. 196 
13 A. Sobczyk, Finansowanie rozwoju gminy z dochodów własnych, „Zeszyty Naukowe 
SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2009, nr 77, s. 138. 
14 B. Filipiak, M. Dylewski, Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego  
w latach 2008–2013, [w:] D. Zawadzki (red.), Ryzyko, zarządzanie, wartość, Zeszyty Nau-
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Inwestycje małych jednostek terytorialnych prowadzą do wzrostu 
konkurencyjności tych obszarów. Identyfikacja jedynie przesłanek ekono-
micznych inwestycji publicznych na rozwój lokalny jest problematyczna. 
Gdyż gmina jest jednostkom powołaną do świadczenia dóbr i usług pu-
blicznych, które nie są oparte na maksymalizacji zysku, tylko na maksyma-
lizacji użyteczności publicznej. Toteż można wyróżnić wydatki o charakte-
rze neutralnym i aktywnym. Wydatki o charakterze neutralnym nie wpły-
wają na rozwój społeczno-gospodarczy danej gminy, ale jednostka samo-
rządowa jest zmuszona je ponosić. Przykład takich wydatków są: zapew-
nienie bezpieczeństwa publicznego, działanie komunikacji danej miejsco-
wości czy działalność administracji. Natomiast wydatki o charakterze ak-
tywnym są bezpośrednim narzędziem zarządzających gminom do stymu-
lowania rozwoju lokalnego (są to głównie wydatki o charakterze inwesty-
cyjnym)15.   

Gmina do swojej dyspozycji posiada kilka instrumentów stymulują-
cych rozwój lokalny. Podział tych instrumentów jest związany z budżetem 
danej gminny, który jest zespołem narzędzi i środków przeznaczonych do 
realizacji zadań publicznych. Z tego powodu wyróżnić można instrumenty 
dochodowe oraz wydatkowe, których podział wynika ze skutków finanso-
wym, które mogą nastąpić po stronie dochodowej lub wydatkowej w bu-
dżecie danej gminy16. W ustawie o finansach publicznych dzieli się wydatki 
gmin na: bieżące oraz majątkowe. Wydatki bieżące budżetu jednostki sa-
morządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydat-
kami majątkowymi17. Ustawa wymienia wydatki bieżące jako: wynagro-
dzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statu-
towych zadań, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fi-
zycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, wypłaty 
z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu tery-
torialnego, obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego18. Natomiast 
wydatki majątkowe to: inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie 
akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego19. Gmi-
ny poprzez wydatki inwestycyjne kształtują swoją atrakcyjność gospodar-

                                                                                                                                                    
kowe Uniwerstytetu Szczecińskiego nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 
(2015), Szczecin 2015., s. 869. 
15 T. Dziurbejko, Planowanie rozwoju gminy jako instrumentu pozyskiwania funduszy po-
mocowych UE, Difin, Warszawa 2006, s. 31-32. 
16 A. B. Kawka, op. cit., s. 29. 
17 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 
1240), art. 236 ust. 2. 
18 Ibidem, art. 236 ust. 3. 
19 Ibidem, art. 236 ust. 4. 
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czą i wspierają lokalną przedsiębiorczość, gdyż w wyniku tego może nastą-
pić m.in.: poprawienie lokalnych warunków dostępu do mediów20. 

W badaniach poświęconych zagadnieniom finansów i gospodarki 
gmin jednym z podstawowych kryteriów wpływających na rozwój lokalny 
są możliwości inwestycyjne tych podmiotów. Wydatki inwestycyjne gmin 
przedstawiają wpływ procesu inwestycyjnego na generowania tempa 
przemian społeczno-gospodarczych. Dlatego udział wydatków inwestycyj-
nych w wydatkach ogółem gmin może służyć ocenie potencjału rozwojo-
wemu danej gminy. Rozmiary wydatków inwestycyjnych są powiązane 
przede wszystkim z dochodami danej jednostki, a także z kosztami realiza-
cji bieżących zadań i dostępności zewnętrznych źródeł finansowania, toteż 
analiza kształtowania się tych wydatków obrazuje umiejętności zarządza-
jących gminą. 

 
 

Analiza wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 
gmin powiatu toruńskiego 
 
Powiat Toruński tworzony jest przez mieszkańców powiatu oraz teryto-
rium obejmujące: miasto Chełmża oraz gminy: Chełmża, Czernikowo, Lu-
bicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka. Po-
wiat ten zajmuje powierzchnię 1230 km2 ze średnią gęstością zaludnienia 
w 83 osób na km2 . Ogólna liczba ludności w 2014 r. wynosiła 102 167  
z czego najwięcej zamieszkiwało w mieście Chełmża (14 905 osób)21. 

Do analizy wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem gmin 
powiatu toruńskiego wykorzystano dane z pochodzące z Głównego Urzędu 
Statystycznego (Bank Danych Regionalnych) dotyczące tej gmin powiatu 
toruńskiego z lat 2010-2015. Jest to spowodowane chęcią oceny starań 
władz lokalnych na rzecz przyspieszenia rozwoju lokalnego, gdyż ich niski 
poziom stanowić może barierę do dalszego rozwoju gmin. W badaniu wy-
korzystano miary położenia i analizę szeregów czasowych. 

Na podstawie Tabeli 1. można stwierdzić, że gminy z powiatu toruń-
skiego charakteryzowały się wysokim udziałem wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach majątkowych w okresie 2010-2015. W takich gminach jak 
Czernikowo i Obrowo wydatki inwestycyjne stanowiły całość wydatków 
majątkowych. W pozostałych gminach średni udział wydatków inwesty-
cyjnych w wydatkach majątkowych wahał się między 97,8% a 99,6%.  
                                                        
20 A. B. Kawka, op. cit., s. 29. 
21 Statystyczne Vademecum Samorządowca, 
http://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_kujawsko-
pomorskie/portrety_powiatow/powiat_torunski.pdf (online: 30.06.2016). 
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Tabela 1. Udział wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach 
majątkowych w latach 2010-2015 (w %) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Chełmża (1) 99,55 98,55 99,07 100 89,66 100 
Chełmża (2) 100 95,24 99,12 100 100 100 

Czernikowo (2) 100 100 100 100 100 100 
Lubicz (2) 100 100 100 100 100 95,61 

Łubianka (2) 100 99,02 98,26 99,96 100 100 
Łysomice (2) 100 96,50 100 100 100 99,48 
Obrowo (2) 100 100 100 100 100 100 
Wielka Nie-
szawka (2) 100 97,80 100 100 100 100 

Zławieś Wielka 
(2) 100 100 100 96,77 96,15 100 

Gdzie: 1- gmina miejska 
2- gmina wiejska 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych 
Regionalnych), https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica, (online:30.06.2016).   
 
 Struktura wydatków majątkowych badanych gmin jest bardzo zbli-
żona do siebie co może świadczyć o podobnej strategii rozwoju gmin. Na-
tomiast udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogólnych tych gmin 
charakteryzował się dużą zmiennością - wykres 1.  

 
Wykres 1. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogólnych 
gmin powiatu toruńskiego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych 
Regionalnych), https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica, (online:30.06.2016).    
 
Zauważalne jest to na podstawie miar położenia, które obrazują niewielki 
udział tych wydatków, których mediana wahała się między 14,58% a 
27,49% w badanym okresie. Zauważalne jest stopniowy spadek tych wy-
datków w okresie 2010-2013.  Natomiast w latach 2014 i 2015 występuje 
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wzrost tych wydatków, ale tylko w trzech gminach Chełmża (gmina wiej-
ska), Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka. 
 Na podstawie obserwacji wykresu 2 można stwierdzić, że na stabil-
nym poziomie kształtują się wydatki w dwóch gminach, a mianowicie 
Chełmża (gmina wiejska) i Łysomice. W tych dwóch gminach wydatki in-
westycyjne w wydatkach ogólnych są na stałym poziomie co świadczy  
o stabilnym rozwoju lokalnym.  
 

 
Wykres 2. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogólnych 
poszczególnych gmin powiatu toruńskiego 
Gdzie: 1- gmina miejska 
2- gmina wiejska 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych 
Regionalnych), https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica, (online:30.06.2016).    
 

W pozostałych gminach widać duże wahania w nakładach inwesty-
cyjnych. Szczególny spadek wydatków inwestycyjnych w badanym okresie 
jest zauważalny na terenie gminy miejskiej Chełmża, a także gmin wiej-
skich: Czernikowo, Łubianka, Obrowo, Wielka Nieszawka. Gmina miejska 
Chełmża cechuje się najniższy medianą wydatków inwestycyjnych w ogól-
nej strukturze wydatków, która wynosi 8,6%. Także gmina Lubicz ma niską 
medianę tych wydatków stanowiąc około 11,4% w badanym okresie. Naj-
większą medianą tych wydatków w ogólnej strukturze cechuje się gmina 
Wielka Nieszawka, gdzie udział ten wynosi około 42%. Także dużą media-
ną wydatków inwestycyjnych charakteryzowały się gmina miejska Chełm-
ża (ok. 26,5%), gmina Czernikowo (ok. 32,9%), gmina Łubianka  
(ok. 25,5%) i gmina Łysomice (ok. 33%). 
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Tabela 2. Mediana wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogólnych 
poszczególnych gmin powiatu toruńskiego (w %) 

Gmina Mediana 
Wielka Nieszawka (2) 42,0 

Łysomice (2) 33,0 
Czernikowo (2) 32,9 

Chełmża (2) 26,5 
Łubianka (2) 25,5 

Zławieś Wielka (2) 18,2 
Obrowo (2) 14,5 
Lubicz (2) 11,4 

Chełmża (1) 8,6 
Gdzie: 1- gmina miejska 
2- gmina wiejska 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych 
Regionalnych), https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica, (online: 30.06.2016).   
 
 
Podsumowanie 

 
Gmina ma swobodę w wydatkowanie środków znajdujących się w budżecie 
samorządu. Dzięki temu dysponuje odpowiednik instrumentem do budo-
wania lokalnego rozwoju poprzez przemyślane decyzje inwestycyjne. Isto-
tą wydatków inwestycyjnych jest odtwarzanie i rozbudowa posiadanej 
infrastruktury, a także tworzenie nowej. Ograniczeniem z pewnością są 
dochody, które determinują wydatki budżetowe22.  
 Reasumując wydatki inwestycyjne w gminach powiatu toruńskiego 
stanowią istotny instrument rozwoju lokalnego, gdyż potwierdza to ich 
struktura w wydatkach majątkowych. Jeśli chodzi o ich poszczególny 
udział w ogólnych wydatkach to w trzech gminach odgrywa znaczącą rolę, 
a mianowicie: Wielka Nieszawka, Łysomice i Czernikowo. Gminy te czynią 
największe starania w celu przyspieszenia rozwoju lokalnego dzięki swojej 
dużej aktywnością inwestycyjną. W przypadku gmin wiejskich Chełmża  
i Łubianka wydatki inwestycyjne stanowią także ważną pozycję wydatko-
wą kształtując się na poziomi ok. 25% w badanym okresie. Na podstawie 
tej analizy można określić dużą rolę tego instrumentu w kreowaniu rozwo-
ju regionalnego. W pozostałych gminach wydatki inwestycyjne w ogólnych 
wydatkach nie stanowiły kluczowych pozycji. Ich niski poziom świadczy  
o występowaniu pewnych barier rozwoju tych gmin. W tym celu trzeba 
byłoby przeprowadzić dodatkową analizę czynników dochodowych w bu-
dżetach poszczególnych gmin.  

                                                        
22 M. Jastrzębska, Ograniczenia prowadzenia polityki budżetowej przez jednostki samorządu 
terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2004, nr 9, s. 18. 



39

Literatura 
 
Brol R., Sztando A. (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace nau-

kowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 243, Wrocław 
2012. 

Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządo-
we, Narzędzia, decyzje, procesy, PWN, Warszawa 2006. 

Dziurbejko T., Planowanie rozwoju gminy jako instrumentu pozyskiwania 
funduszy pomocowych UE, Difin, Warszawa 2006. 

Filipiak B., Dylewski M., Działalność inwestycyjna jednostek samorządu tery-
torialnego w latach 2008–2013, [w:] D. Zawadzki (red.), Ryzyko, za-
rządzanie, wartość, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 
854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015), Szczecin 
2015. 

Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. 
Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na Rzecz Uniwersyte-
tu Szczecińskiego, Szczecin 2005. 

Gaczek M., Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna wydawnicza 
Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003. 

Jastrzębska M., Ograniczenia prowadzenia polityki budżetowej przez jed-
nostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2004, nr 9. 

Kawka B., Wydatki inwestycyjne jako instrument rozwoju lokalnego gmin, 
[w:] R. Brol, A. Sztando (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, 
Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 243, 
Wrocław 2012. 

Kołodziejczyk D., Uwarunkowania społeczno-gospodarcze lokalnego rozwo-
ju gospodarczego, IERiGŻ, Warszawa 2002. 

Łukomska-Szarek J., Analiza potencjału inwestycyjnego i poziomu samofi-
nansowania samorządów gminnych w Polsce, [w:] J. Sokołowski,  
A. Żabiński (red.), Finanse publiczne, „Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 195. 

Pająk K., Rozwój lokalny jako nowa kategoria ekonomiczna, [w:] K. Pająk,  
J. Tomidajewicz (red.), Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjo-
nalny wymiar polityki gospodarczej, Adam Marszałek, Toruń 2011. 

Pająk K., Tomidajewicz J. (red.), Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funk-
cjonalny wymiar polityki gospodarczej, Adam Marszałek, Toruń 
2011. 

Sobczyk A, Finansowanie rozwoju gminy z dochodów własnych, „Zeszyty 
Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościo-
wej” 2009, nr 77. 



40

Sokołowski J., Żabiński A. (red.), (red.), Finanse publiczne, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 195, Wrocław 2011. 

Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Atrakcyjność inwestycyjna miast 1998-
1999, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 1999. 

Zawadzki D. (red.), Ryzyko, zarządzanie, wartość, Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Szczecińskiego nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpiecze-
nia nr 73 (2015), Szczecin 2015. 

 
Akty prawne 
 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). 
 
Źródła internetowe 

 
Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Regionalnych), 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica  
(online: 30.06.2016). 

Statystyczne Vademecum Samorządowca, 
http://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_kujawsko-
pomorskie/portrety_powiatow/powiat_torunski.pdf  
(online: 30.06.2016). 

 
 

CAPITAL EXPENDITURE AS AN INSTRUMENT OF DEVELOPMENT IN COMMUNITIES OF 
TORUŃSKI DISTRICT IN 2010-2015 

 
Summary 

 
One of the main tasks of municipalities as local government is to create and stimulate local 
economic development. A key tool for influencing the realization of this goal are investments 
that prove to be effective in building competitive advantages of the region. The aim of this 
article is to present the development of local communities of Toruński district through the 
analysis of capital expenditure in the total expenditure structure of these municipalities. 

 
Keywords: municipality, investment expenditure, local development. 



41

M. GARBACIAK, A. PASTERNAK, WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH NA INWESTYCJE I REKREACJE  
W LATACH 2012-2015 NA PRZYKŁADZIE GMINY BYTOM, [W:] K. PUJER (RED.), ZARZĄDZANIE  

ORGANIZACJĄ W TURBULENTNYM OTOCZENIU, EXANTE, WROCŁAW 2016, SS. 41-53,  
ISBN: 978-83-65374-18-9. 

 
 

ROZDZIAŁ 3.  
WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH  
NA INWESTYCJE I REKREACJE W LATACH  

2012-2015 NA PRZYKŁADZIE GMINY BYTOM 
 

 
dr Agnieszka Pasternak  

Akademia Wychowania Fizycznego  
im. J. Kukuczki w Katowicach  

 
mgr Marta Garbaciak  

Akademia Wychowania Fizycznego  
im. J. Kukuczki w Katowicach  

 
 

Słowa kluczowe: fundusze unijne, gmina, sport, rekreacja. 
 
Wprowadzenie 
 
W 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Pojawiła się wtedy 
perspektywa rozwoju nie tylko całego państwa, ale również pojedynczych 
miast. Przed gminą Bytom stanęły nowe szanse rozwoju i poprawy jakości 
życia mieszkańców. Członkostwo w Unii Europejskiej dało nowe możliwo-
ści w postaci dodatkowych funduszy, które można wykorzystać na rozwój 
w wielu sektorach. W niniejszym rozdziale skupiono się w szczególności na 
funduszach pozyskanych na rozwój gminy w dziedzinie sportu i rekreacji. 
Autorki postawiły  dwie hipotezy badawcze:  

 W latach 2012-2015 Bytom rozwinął się pod względem inwestycji 
sportowych i rekreacyjnych dofinansowanych z funduszy unijnych.  

 Mieszkańcy Bytomia zauważyli znaczną poprawę w rozwoju miasta 
pod względem inwestycji sportowych i rekreacyjnych zrealizowa-
nych latach  2012-2015, co przekłada się na ich satysfakcję z do-
stępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjne.  
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Program Rewitalizacji Bytomia na lata 2007-2020  
ze szczególnym uwzględnieniem sektora sportu i rekreacji1 
 
Bytom to jedno z najstarszych miast Polski i Górnego Śląska na prawach 
powiatu. Prawa miejskie otrzymał 1254 roku, co potwierdza jego ponad 
750 letnie istnienie. Położenie miasta przypada na centralną część Wyżyny 
Śląskiej i jednocześnie województwa śląskiego, co powoduje, iż Bytom jest 
istotnym węzłem komunikacyjnym znajdującym się w sieci komunikacyj-
nej regionu, kraju, ale również Europy. Powierzchnia miasta wynosi 
69,44km2. Ukształtowanie terenu nie jest jednolite, bowiem występują na 
jego terenie zarówno obniżenia jak i wzniesienia. Bytom znajduje się  
w grupie miast należących do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego  
i graniczy z następującymi miastami: Chorzowem, Piekarami Śląskimi, Ra-
dzionkowem, Rudą Śląską, Świętochłowicami, Tarnowskimi Górami, Za-
brzem i Zbrosławicami. 

Na przełomie ostatnich lat w gminie Bytom można zauważyć znacz-
ną poprawę pod względem zaplecza sportowego, które gmina ma do zaofe-
rowania, ale również zwiększenie się zainteresowania czynnymi formami 
spędzania czasu wolnego mieszkańców. Rządzący korzystając z możliwości 
dofinansowania wszelkich przedsięwzięć starają się rozwijać sektor sportu 
w gminie, co wiąże się ze zwiększeniem aktywności mieszkańców, ale 
również z powstawaniem nowych klubów sportowych, które prężnie dzia-
łają i reprezentują barwy Bytomia.  

Uznano, że w Programie Rewitalizacji Bytomia konieczne jest wy-
dzielenie pewnych tematycznych priorytetów, stąd też pojawiły się cztery 
ogólne typy rewitalizacji Bytomia, które podzielono następująco: rewitali-
zacja gospodarcza, społeczna, kulturowa i środowiskowa – rysunek 1. 
 
 

                                                        
1 Opracowano na podstawie: M. Lejcyk, R. Poździk, Fundusze unijne, Oficyna Wydawnicza 
VERBA, Lublin 2010; Program Rewitalizacji Bytomia na lata 2007-2020, Uchwała nr 
LV/798/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2009 roku; Raport o stanie miasta 
Bytom 2014, UM w Bytomiu, Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, Bytom, maj 2015; 
Strategia Rozwoju Miasta Bytom 2020+, Urząd Miejski w Bytomiu, Bytom 2014. 
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Rysunek 1. Priorytety tematyczne rewitalizacji miasta Bytomia 
Źródło: Program Rewitalizacji Bytomia na lata 2007-2020, Uchwała nr LV/798/09 Rady 
Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2009 roku, s. 44. 
 

Rysunek 1 wskazuje, że priorytetem  najbardziej skupiającym się na 
kwestiach sektora sportu i rekreacji jest rewitalizacja środowiskowa. 
Obejmuje ona wszystkie zniszczone tereny i nieużytki, a jednocześnie od-
powiada za odbudowanie i ochronę terenów narażonych na zniszczenie 
takich jak: rezerwat leśny Segiet, Żabie Doły lub inne parki miejskie. Waż-
nym zadaniem rewitalizacji środowiskowej jest również dążenie do two-
rzenia nowych funkcji zdewastowanych terenów poprzez tworzenie no-
wych możliwości i inwestycji w dziedzinie sportu i rekreacji na obszarach 
tych terenów.  Program Rewitalizacji Bytomia na lata 2007-2013 w zakre-
sie rewitalizacji środowiskowej głównie skupia się na terenach zdegrado-
wanych, miejskich terenach zielonych oraz terenach sportowo-
rekreacyjnych. 

Na potrzeby niniejszego rozdziału położono nacisk na sektor sportu 
i rekreacji, Postanowiono również sprawdzić jak bytomskie szkoły są zao-
patrzone w zakresie obiektów oraz urządzeń sportowych, niezbędnych do 
nauki i rozwoju sportowego dzieci i młodzieży. Z przedstawionych wyni-
ków można wywnioskować, iż stan bazy sportowej jest całkiem zadowala-
jący. Na liczbę 78 placówek szkolnych przypada 47 sal gimnastycznych, co 
świadczy o tym, że w ponad połowie szkół dzieci mają dobre warunki do 
kształcenia sportowego i uprawiania aktywności fizycznej. Należy jednak 
dołożyć wszelkich starań, aby aktualnie istniejącą bazę sportowo –
rekreacyjną rozwinąć. W tym  celu gmina stara się dołożyć wielu starań, 
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pozyskać zewnętrzne źródła finansowania, aby zaspokoić  oczekiwania  
mieszkańców. 

Najbardziej owocnym rokiem dla inwestycji bezpośrednio dotyczą-
cych sportu był rok 2013. To właśnie w tym roku zrealizowano dwa naj-
ważniejsze dla gminy projekty, które w dalszej części rozdziału zostaną 
krótko przedstawione. Dodatkowo w latach 2012-2015 zrealizowano jesz-
cze dwa inne projekty  w oparciu o  perspektywę finansową na lata  
2007-2013. Pierwszą, w roku 2012 była termomodernizacja budynku 
szkoły i sali gimnastycznej wraz z modernizacją kotłowni Gimnazjum.  
W 2014 r. zakończono prace nad projektem rewitalizacji zaniedbanych 
przestrzeni miejskich poprzez utworzenie kolorowych podwórek w 9 miej-
scach na terenie Bytomia. Oba projekty mieszczą się w zakresie sportowo-
rekreacyjnym, natomiast większą uwagę przykuwają z pewnością dwa du-
że obiekty sportowe, które w 2013 roku zostały w pierwszym przypadku 
rozbudowane, a w drugim zmodernizowane. Są to miejsca, gdzie życie 
sportowe toczy się na okrągło i mają bardzo duże znaczenie na liście 
wszystkich obiektów sportowych w Bytomiu. 
 
 
Wyniki badań własnych 
 
Przedmiotem badań w niniejszym rozdziale, jest zbadanie rozwoju gminy 
Bytom pod względem inwestycji sportowych i rekreacyjnych, a także wy-
korzystanie funduszy europejskich na te przedsięwzięcia. Drugą badaną 
kwestią jest zadowolenie i satysfakcja mieszkańców gminy z aktualnego 
stanu proponowanych obiektów i miejsc pod względem możliwości spę-
dzania czasu wolnego, a także ich świadomość i rozeznanie wśród inwesty-
cji sportowych i rekreacyjnych powstałych z dofinansowaniem funduszy 
unijnych. Celem badań jest wyłonienie czynników, które mają wpływ na 
zadowolenie i satysfakcję mieszkańców gminy z oferowanych przez nią 
atrakcji i obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz sprawdzenie, jakie gmina 
podejmuje działania, by rozwijać się pod względem zaplecza sportowo-
rekreacyjnego. Co jeszcze można zrobić, by zadowolenie mieszkańców 
wzrastało, jakich obiektów zdaniem mieszkańców Bytomia najbardziej 
brakuje, a z czego są najbardziej zadowoleni. Na potrzeby  niniejszego roz-
działu przeprowadzono badanie w formie kwestionariusza ankiety. Ankie-
ta składała się z 17 pytań, w tym otwartych, półotwartych i zamkniętych. 
Badanie, w którym wzięło udział 100 osób przeprowadzono za pomocą 
Internetu, uzyskano informacji na temat satysfakcji i zadowolenia miesz-
kańców gminy i miast ościennych o rozwoju Bytomia pod względem spor-
towo-rekreacyjnym. W ankiecie pojawiły się pytania o zadowolenie miesz-
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kańców, ich preferencje dotyczące aktywności fizycznej oraz zdanie na te-
mat rozwoju gminy.  

W pierwszym pytaniu mieszkańców zapytano o ich preferencje  
w zakresie aktywnego wypoczynku. Uzyskane wyniki prezentuje wykres 1. 

  

Wykres 1. Preferowany rodzaj aktywnego wypoczynku respondentów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 

Jeśli chodzi o preferencje mieszkańców, nie są one mocno zróżnico-
wane. Mieszkańcy zainteresowani są dwoma formami aktywności fizycz-
nej. Najwięcej ankietowanych wskazało gry zespołowe (33%) jako swój 
ulubiony sposób na spędzanie aktywnego wypoczynku, najmniej spacery 
(13%), co bardziej można uznać za formę rekreacji aniżeli dyscypliny spor-
tu.  

Ponad połowa mieszkańców Bytomia i miast ościennych bardzo 
rzadko korzysta z obiektów sportowych (51%), które znajdują się na tere-
nie opisywanej gminy. Tylko 38% korzysta z zaplecza sportowo-
rekreacyjnego raz w tygodniu – wykres 2. 
 

 
 Wykres 2. Częstotliwość korzystania z obiektów sportowych i rekre-
acyjnych na terenie gminy Bytom 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  
 

Największą popularnością wśród miejsc do spędzania aktywnego 
wypoczynku jest Park Miejski im. Franciszka Kachla w Bytomiu, na jego 
terenie mieszczą się korty tenisowe, plac zabaw, zespół boisk „Torkacik”, 
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skatepark, boiska do siatkówki plażowej i zwyczajne miejsca do wypo-
czynku i spacerowania. Najmniejszą popularnością wykazała się ścianka 
wspinaczkowa mieszcząca się w Regionalnym Centrum Sportu – Na Skar-
pie, zaledwie 2% - wykres 3.  

 

 
Wykres 3. Częstotliwość korzystania z obiektów sportowych przez 
mieszkańców 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  
 

Aż 71% ankietowanych uważa, że gmina Bytom daje mieszkańcom 
możliwości do aktywnego spędzania czasu wolnego. W niektórych przy-
padkach jednak padły zarzuty na temat dostępności obiektów (11%), czy 
niskiego stopnia promowania tych miejsc (40%). 21% osób stwierdziło, że 
na terenie gminy brakuje specjalistycznych obiektów, i że gmina nie daje 
mieszkańcom możliwości do aktywności fizycznych – wykres 4.  

 

 
Wykres 4. Opinia o możliwościach spędzania czasu wolnego w gminie 
Bytom 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  
 

Blisko połowa ankietowanych stwierdziła, że stan obiektów spor-
towych i rekreacyjnych na terenie gminy jest w bardzo dobrym i dobrym 
stanie utrzymania. Najwięcej osób wyraziło zadowolenie, ale nie na tyle 
wysokie jakie być powinno. 12% osób uznało tę kwestię na poziomie kiep-
skiego stanu utrzymania – wykres 5.  



47

 

 
Wykres 5. Opinia o stanie obiektów sportowych i rekreacyjnych  
w gminie Bytom 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań własnych. 
  

Na pytanie o braki w infrastrukturze sportowo-turystycznej Byto-
mia odpowiedzi udzieliło 83% ankietowanych. Odpowiedziami o najwięk-
szej częstotliwości występowania niewątpliwie są ścieżki rowerowe, bar-
dzo dużo odpowiadających udzieliło tejże odpowiedzi. Na drugim miejscu 
znalazły się trasy dla rolkarzy, tak zwane rolkostrady, których w Bytomiu 
faktycznie nie ma, a moda na rolki z roku na rok się zwiększa. Kolejne wy-
mienione braki to siłownie na świeżym powietrzu, squash, sauna, bezpłat-
ne korty tenisowe, Aquapark, stadion lekkoatletyczny – wykres 6.  

 

 
Wykres 6. Opinia na temat brakujących obiektów sportowo-
rekreacyjnych na terenie gminy Bytom 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań własnych 
 

61% ankietowanych stwierdziło, że największą przeszkodą  
w uprawianiu aktywności fizycznych nie jest brak zaplecza sportowo-
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rekreacyjnego, a zwyczajny brak czasu. 28% osób wskazało, że przeszkodą 
jest brak odpowiednich obiektów i miejsc na terenie gminy – wykres 7.  
 

 
Wykres 7. Powody niespędzania aktywnie czasu wolnego 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań własnych 
 

Dość wysoki procent ankietowanych uważa, że promocja sportu  
w Bytomiu działa na bardzo niskim poziomie. Ponad połowa twierdzi, że 
miasto dba o rekreację mieszkańców, ale nie prowadzi żadnych dodatko-
wych działań, by wzbudzić zainteresowanie mieszkańców i zachęcić ich do 
aktywnego spędzania czasu. Kolejnym zarzutem w stronę osób rządzących 
jest brak akcji promocyjnych poszczególnych miejsc. Mieszkańcy muszą się 
dowiadywać o działalności obiektów we własnym zakresie. Zaledwie 17% 
osób stwierdziło, że gmina prężnie działa w zakresie promocji sportu i re-
kreacji – wykres 8. 
 

 
Wykres 8. Opinia o działaniach promocyjnych gminy Bytom w zakre-
sie sportu i rekreacji 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań własnych. 
 

Bardzo dobrym wynikiem może się poszczycić poprawa jakości 
obiektów sportowych na terenie gminy. Aż 78% ankietowanych wyraziło 
się pozytywnie na ten temat i ani jedna osoba nie stwierdziła, że stan ten 
uległ pogorszeniu – wykres 9.  

 



49

Wykres 9. Opinia o stanie bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie  
Bytom 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań własnych. 
 
 Wracając do kwestii promocji sportu na terenie gminy, w bieżącym 
pytaniu znajdzie się w tym potwierdzenie, ponieważ aż 82% osób poszuku-
je informacji wśród znajomych, rodziny i Internetu. Kolejnym źródłem in-
formacji jest działalność klubów sportowych na terenie Bytomia, tylko 1% 
osób twierdzi, że informacje uzyskało z aktywności i promocji prowadzo-
nej przez Urząd Miasta – wykres 10.  
 

 
Wykres 10. Źródła informacji o obiektach sportowo-turystycznych  
w gminie Bytom 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań własnych. 
  

Aż 75% ankietowanych wykazało się wiedzą na temat znajomości 
nowych i zmodernizowanych obiektów na terenie Bytomia. Można uznać 
to za satysfakcjonujący wynik. Ze znajomością na temat projektów unij-
nych jest już zdecydowanie gorzej. Na pytanie odpowiedziało 71% ankie-
towanych, ale tylko niewielka część znała odpowiedź na pytanie. Może to 
świadczyć o tym, że tablice informacyjne są źle wyeksponowane i miesz-
kańcy ich nie zauważają lub dlatego, że gmina nie rozgłośnia swoich sukce-
sów, co jest szkodliwe dla rozwoju sportu i aktywności fizycznej, ze wzglę-
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du na to, że mieszkańcy myślą, że w gminie nic się nie dzieje i nie powstaje 
nic nowego, a rządzący w ogóle nie przykładają do tego uwagi – wykres 13.  

 

 

 
Wykres 13. Znajomość obiektów powstałych w ostatnich 4 latach 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań własnych. 
 

Wysoko ponad połowa ankietowanych (77%) wyraziła się pozy-
tywnie na temat rozwoju Bytomia pod względem powstawania i moderni-
zacji obiektów sportowych. Jest to naprawdę wysoki i pozytywny wynik – 
wynik 14.  

 

 
Wykres 14. Opinia o rozwoju gminy Bytom pod względem obiektów 
sportowych i rekreacyjnych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań własnych. 
 

W ankiecie udział wzięło prawie po tyle samo przedstawicieli obu 
płci, 3% ankietowanych nie ujawniło tej informacji. W badaniu uczestni-
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czyło 7 ankietowanych mieszkających w Wojkowicach oraz po jednym re-
spondencie z Rudy Śląskiej, Katowic i Sosnowca. Większość ankietowanych 
to mieszkańcy Bytomia w wieku poniżej 36 roku życia.  W znacznej prze-
wadze pojawiły się osoby z wykształceniem średnim i wyższym. 10 osób 
wskazało swoje miejsce zamieszkania poza wskazanymi miastami, były to 
między innymi Wojkowice, Ruda Śląska, Katowice i Sosnowiec. 
 
 
Podsumowanie 
 
W niniejszym rozdziale zasygnalizowano najważniejsza osiągnięcia gminy 
Bytom w zakresie inwestycji sportowo-rekreacyjnych dofinansowanych ze 
środków unijnych w ostatnich latach. Z perspektywy finansowej na lata 
2007-2013 pozyskano dofinansowanie na 50 projektów. Niektóre z nich 
zakończono dopiero w 2014 roku. Prawie wszystkie projekty dotyczyły 
modernizacji już istniejących obiektów, ale powstały również całkiem no-
we.  
 Niewątpliwie najlepszą inwestycja była budowa i w dalszych latach 
rozbudowa Regionalnego Centrum Sportu – Na Skarpie. Jest to miejsce, 
które ciągle żyje i prężnie działa pod względem wydarzeń sportowych  
i kulturalnych, ale również daje możliwości na rozwój sekcji różnych klu-
bów sportowych, które dzięki nowemu obiektowi rozwijają skrzydła i bar-
dzo dobrze się prezentują w tabelach rozgrywek. Hala jest świetnie rozpo-
znawalnym miejscem na mapie Bytomia i większość osób ma świadomość, 
że miejsce to powstało właśnie dzięki pozyskaniu wsparcia finansowego  
z wielu źródeł, w tym, w głównym stopniu z funduszy unijnych.  
 Kolejnym ważnym przedsięwzięciem była termomodernizacja bu-
dynku, w którym mieści się basen miejski. Z basenu korzysta wiele placó-
wek oświatowych, ale też miejscowy klub piłki wodnej. Miejsce to z pew-
nością ma duży wpływ na kształtowanie świadomości sportowej wśród 
mieszkańców i uczniów bytomskich szkół.   
 Bytomianie wydają się być zadowoleni z działań Urzędu Miasta  
w kwestii sportu, któremu spoczywa na barkach odpowiedzialność za roz-
wój gminy nie tylko pod względem sportowym, ale i na innych płaszczy-
znach. Większa część mieszkańców widzi znaczną poprawę w oferowanym 
zapleczu sportowo-rekreacyjnym na terenie gminy i wykazuje się znajo-
mością nowych lub wyremontowanych przedsięwzięć, natomiast mniejsza 
część potrafi dokładnie wymienić projekty unijne. Ważna jest świadomość 
mieszkańców, ale jeszcze ważniejsze jest ich zadowolenie. Z roku na rok 
widać poprawę w gminie Bytom, ale także widoczne jest zwiększenie ak-
tywności mieszkańców. Dzięki zespołowi boisk „Torkacik” dzieci i mło-
dzież integrują się, ale także spędzają aktywnie swój wolny czas. Dzięki 
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modernizacji obiektów mieszczących się na terenie parku miejskiego, na 
jego obszarze widać wiele osób spacerujących z dziećmi, czy uprawiają-
cych bieganie lub jazdę na rowerze2. 
 Można stwierdzić, że gmina bardzo rzetelnie stara się realizować 
swoje plany i strategie dotyczące sektora sportu. W każdym zrealizowa-
nym projekcie można odnaleźć ideę strategii rozwoju miasta. Z pozyska-
nych informacji można śmiało stwierdzić, że Bytom zmierza w dobrą stro-
nę i wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze lepiej i jeszcze intensyw-
niej. Do poprawy na pewno jest kwestia promocji gminy, która do tej pory 
nie cieszy się najlepszą opinią wśród mieszkańców.  
 Bytom jako miasto nie cieszy się najlepszą opinią wśród mieszkań-
ców i przejezdnych pod względem czystości, zaniedbywania zabytkowych 
budynków i kamienic. Mówi się, że Bytom zamiera, a ludzie uciekają. Być 
może w tych kwestiach jest to prawda i gmina musi naprawdę intensywnie 
zacząć pracować, by tę reputację zmienić na lepszą, ale w kwestii sportu  
i rekreacji dzieje się naprawdę dobrze i pozytywnie 
Z pozyskanych dokumentów wynika, że gmina uzyskała wsparcie unijne 
przy 50 projektach z czego 12 dotyczyło sportu. Jest to zadowalający wy-
nik, ale niestety nie udało się dotrzeć do informacji o tym, w ilu konkur-
sach, z iloma projektami gmina startowała. Wtedy można by było stwier-
dzić jak gmina tak naprawdę radzi sobie w kwestii zarządzania funduszami 
unijnymi i jak rozkłada wagę poszczególnych sektorów. 
 Mieszkańcy gminy w większości wyrażają zadowolenie na temat 
rozwoju Bytomia względem poprzednich lat. Powstało wiele miejsc, w któ-
rych każdy może rozwijać swoje pasje sportowe, umiejętności, ale także 
zadbać o swoje zdrowie, uprawiając choć odrobinę sportu. Kluczowym 
elementem przy powstawaniu nowych inwestycji sportowych i rekreacyj-
nych jest ogólne zainteresowanie, ale również korzystanie z nich. Jeżeli 
ludzie zdecydują się na zmianę swojego trybu życia i postawią na częstsze 
korzystanie z obiektów, inwestorzy i zarządcy zauważą rosnący popyt, któ-
ry wygeneruje potrzebę powstawania nowych, jeszcze lepszych i ogólno-
dostępnych miejsc do uprawiania swoich ulubionych dyscyplin sporto-
wych.  
 
 
  

                                                        
2 http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1343995000 (online: 14.06.2016). 



53

Literatura 
 
Lejcyk M., Poździk R., Fundusze unijne, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 

2010. 
Program Rewitalizacji Bytomia na lata 2007-2020, Uchwała nr LV/798/09 

Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2009 roku. 
Raport o stanie miasta Bytom 2014, UM w Bytomiu, Wydział Strategii i 

Funduszy Europejskich, Bytom, maj 2015. 
Strategia Rozwoju Miasta Bytom 2020+, Urząd Miejski w Bytomiu, Bytom 

2014. 
 
Źródła  internetowe 
 
http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1343995000  

(online: 14.06.2016). 
 





55

K. CZERWIŃSKA, ROZWÓJ REGIONALNY JAKO ZADANIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ  
– FINANSOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO, [W:] K. PUJER (RED.), ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ  

W TURBULENTNYM OTOCZENIU, EXANTE, WROCŁAW 2016, SS. 55-67, ISBN: 978-83-65374-18-9. 

 
 

ROZDZIAŁ 4.  
ROZWÓJ REGIONALNY JAKO ZADANIE  

ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ  
– FINANSOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO 

 
 

lic. Karolina Czerwińska 
WSH im. B. Markowskiego  

w Kielcach 
Zamiejscowy Wydział  
Nauk Ekonomicznych  

w Tarnobrzegu 
 
 

Słowa kluczowe: administracja publiczna, samorząd województwa, rozwój regionalny. 
 
Wprowadzenie 
  
Przyznana samorządowi regionalnemu istotna rola w wykonywaniu zadań 
publicznych powinna być związana z decentralizacją finansów publicznych. 
W literaturze zauważa się jednak, że formalnie obowiązujący układ ustro-
jowo-kompetencyjny nie odpowiada faktycznie funkcjonującemu układowi 
finansowo-majątkowo-organizacyjnemu1.  

Samorządy terytorialne w znacznym stopniu uzależnione są od bu-
dżetu centralnego, co powoduje podporządkowanie finansów publicznych 
centralistycznej koncepcji zarządzania państwem2. Dotyczy to również fi-
nansowania rozwoju regionalnego. Samorząd terytorialny prowadzi poli-
tykę finansową na podstawie przyznanych mu w tym zakresie kompetencji. 
Należy natomiast zgodzić się z tym, że zakres faktycznej samodzielności 
samorządu jest o wiele mniejszy niż wskazywałyby na to prawne możliwo-

                                                        
1 J. Szomburg, Hybryda instytucjonalna, czyli licencjonowany regionalizm [w:] Polityka re-
gionalna państwa. Pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, red. J. Szomburg, Instytut 
Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001, s. 191. 
2 Z. Gilowska, Polityka regionalna?, „Wspólnota” 2000, nr 38, s. 25. 
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ści ich działania3. S. Owsiak twierdzi, iż w świetle aktualnych rozwiązań 
prawnych polityka finansowa jest "wyłącznie domeną państwa, gdyż pod-
mioty inne niż państwo nie mają pełnej suwerenności w odniesieniu do 
kwestii finansowych"4.  

Celem rozdziału jest przedstawienie wpływu finansowania jednost-
ki samorządu województwa na rozwój regionu. 

 
 

Decentralizacja władzy publicznej 
 
Gwarantowana konstytucyjnie zasada decentralizacji władzy publicznej5 
polegać ma na przyznaniu samorządowi terytorialnemu odpowiednich 
kompetencji oraz samodzielności finansowej. Konstytucja RP zapewnia 
jednostkom samorządu terytorialnego udział  w dochodach publicznych 
odpowiednio do przypadających im zadań6. W odniesieniu do polityki roz-
woju regionalnego oznacza to, że jej istotą nie może być samo wyznaczenie 
celów w ramach planowania (strategii, programów), ale też ustalenie ade-
kwatnych środków pozwalających na ich realizację. Za ważną część skła-
dową polityki rozwoju regionalnego uznać trzeba zatem politykę finanso-
wą. Słusznie przyjmuje się, iż wszystkie decyzje podejmowane w tym za-
kresie przez państwo muszą być zgodne z wyznaczonymi w ustawie zasad-
niczej uprawnieniami samorządu7. Samodzielność finansowa regionów 
określona jest ustawami, a legalność stanowionych przez organ samorządu 
uchwał dotyczących spraw finansowych sprawdza uprawniony organ nad-
zoru, tj. regionalna izba obrachunkowa i wojewoda, działalność samorządu 
województwa w tym zakresie jest także przedmiotem kontroli sprawowa-
nej przez sąd. 

Zasadniczym zadaniem regionu jest kreowanie szeroko rozumiane-
go rozwoju. Zadanie to może być skutecznie realizowane tylko wówczas, 
gdy regionom zagwarantuje się swobodne dysponowanie instrumentami 
polityki wewnątrzregionalnej, w tym finansowymi. Samodzielność finan-
sowa jest nieodłącznym atrybutem i podstawą samorządności regionalnej 

                                                        
3 J. Glumińska-Pawlic, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego 
w Polsce. Studium finansowoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 
2003, s. 279. 
4 S. Owsiak, Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002, s. 265. 
5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 
ze zm.) art. 15 ust. 1. 
6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 
ze zm.), art. 167 ust. 1. 
7 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 1998 r., (U 20/97, OTK 1998, nr 7, 
poz. 119). 
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lub lokalnej. Wraz ze zmniejszeniem stopnia samodzielności finansowej 
maleje zakres samorządności, natomiast jej skala i zakres wśród społecz-
ności regionalnej i lokalnej zwiększa się wraz ze wzrostem samodzielności 
finansowej samorządu terytorialnego8. Finansowo słabe regiony nie mogą 
prowadzić aktywnej polityki intraregionalnej.  

Realizacja celów polityki intraregionalnej jest znacznie utrudniona 
w warunkach wyjątkowo niestabilnego systemu finansów publicznych. 
Budżet państwa będący podstawą całej gospodarki finansowej, uchwalany 
jest na okres jednego roku9. Nie ma wobec tego żadnych gwarancji dofi-
nansowania przez centrum wieloletnich inwestycji samorządu wojewódz-
twa stanowiących podstawę prowadzenia długofalowej polityki rozwoju 
w regionie. Programy wieloletnie ujmowane są jedynie wskaźnikowo 
w załączniku do ustawy budżetowej, ostatecznie  w następnych latach mo-
gą być więc łatwo zmienione. W rezultacie dotacje z budżetu państwa na 
realizację zadań programów wieloletnich mają status wygasających 
z upływem roku budżetowego10.  

W systemie finansowania rozwoju regionalnego charakterystyczne 
jest koordynowanie zróżnicowanych źródeł i instrumentów finansowych. 
Konieczne wydaje się zatem wprowadzenie zasady elastyczności, która jest 
przewidziana w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego  w Strasburgu11. 
Według doktryny, zapewnia ona elastyczne reagowanie na wzrost kosztów 
realizowania zadań publicznych12. Trzeba zgodzić się z tym, że wojewódz-
two jako element ustroju terytorialnego państwa, będące jednocześnie 
jednostką samorządu terytorialnego  i obszarem działania administracji 
rządowej, jest szczególnie predysponowane do zagwarantowania tej koor-
dynacji poprzez pozyskiwanie i łączenie środków finansowych sektora pu-
blicznego i prywatnego13.  

 
 

  

                                                        
8 Ibidem, s. 140. 
9 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), 
art. 109. 
10 T.G. Grosse, Wybrane aspekty polityki regionalnej państwa w latach 2000-2004 (z wyłą-
czeniem polityki regionalnej UE), Samorząd Terytorialny 2004, nr 11, s. 19. 
11 Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu w dniu 15 paź-
dziernika 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 i 608) art.9 ust. 4. 
12 W. Miemiec, Europejska Karta Samorządu Terytorialnego jako zespół gwarancji zabez-
pieczających samodzielność finansową gminy, „Samorząd Terytorialny” 1997, nr 10, s. 68. 
13 L. Patrzałek, Finanse samorządów województw w latach 1999 i 2000, „Samorząd Teryto-
rialny” 2001, nr 1-2, s. 57. 
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Gospodarka samorządu województwa 
 
Zasadniczym źródłem finansowania zadań województwa, a więc związa-
nych z jego szeroko rozumianym rozwojem, mają być dochody własne14. 
Podkreślić wypada, iż polskim regionom nie przyznano władztwa podat-
kowego, co oznacza, że nie mogą one nakładać podatków15. Biorąc pod 
uwagę, że na samodzielność finansową składają się: władztwo dochodowe, 
w tym władztwo podatkowe oraz władztwo wydatkowe16, już na tej pod-
stawie trzeba przyjąć, iż samorząd województwa takiej samodzielności nie 
posiada. Regiony nie dysponują żadnym podatkowym dochodem własnym, 
mają jedynie udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa. Usta-
wodawca zalicza te udziały do dochodów własnych województwa17.  

Większość środków na prowadzenie polityki w regionach nadal po-
chodzi z subwencji ogólnych i dotacji celowych transferowanych z budżetu 
państwa. Świadczy to o dużym stopniu uzależnienia samorządów woje-
wództw od finansowania centralnego18. Zasadniczym źródłem dochodów 
na zadania własne są dotacje celowe. Trudno wobec tego przyjąć, iż samo-
rząd województwa samodzielnie realizuje politykę regionalną. Zdaniem  
A. Borodo, oparcie władzy finansowej samorządu na rządowych dotacjach 
celowych oznacza jego marginalizację19. J. Adamiak zwraca uwagę, że jest 
to wielce niekorzystne zjawisko z punktu widzenia rozwoju regionu, po-
nieważ mechanizmy zasady przekazywania dotacji celowych do budżetów 
województw nie uwzględniają w sposób wystarczający celów i zadań, jakie 
stoją przed polityką regionalną20. Właściwe byłoby przesunięcie tych dota-
cji na inne dochody. Region nie może być bowiem obszarem redystrybucji 
środków z centrum, ale obszarem rozwoju. A. Borodo proponuje np., by 
zbyt dużą liczbę dotacji celowych, przekazywanych na zadania własne 
i zlecone, zastąpić udziałami samorządu województwa w podatku od towa-

                                                        
14 Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 
576), art. 67. 
15 K. Wach, Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2005, s. 72, 86 i 170. 
16 M. Jastrzębska, Podstawy polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, Samo-
rząd Terytorialny 2000, nr 7-8, s. 30. 
17 Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 
576), art. 67 ust. 2. 
18 T.G. Grosse, Wybrane aspekty polityki regionalnej..., op. cit., s. 15. 
19 A. Borodo, Niektóre współczesne problemy prawne finansów samorządu terytorialnego 
w Polsce, Samorząd Terytorialny 2004, nr 6, s. 6. 
20 J. Adamiak, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd terytorialny 
w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, pod red. W. Kosiedowskiego, Toruń 2005,  
ss. 233-234. 
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rów i usług21. Aktualnie regiony, podobnie jak inne jednostki samorządu 
terytorialnego, w ogóle nie mają udziału w tych podatkach. Z budżetu pań-
stwa mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie lub dofinanso-
wanie zarówno zadań własnych, jak i z zakresu administracji rządowej22.  

Stanowisko w kwestii dotacji celowych dla samorządu terytorialne-
go zajął Trybunał Konstytucyjny23. Jego zdaniem, dotacja celowa na zada-
nie własne nałożone obligatoryjnie przez ustawę ma pewne zalety 
z punktu widzenia standardów wymaganych w świetle przepisów Konsty-
tucji24, gdyż zapewnia większą przejrzystość ustroju finansowego państwa. 
Każde ustawowe nałożenie nowych, prawnie zdeterminowanych 
i szczegółowych zadań na samorząd, które jest połączone z dotacją celową, 
związaną z dodatkowymi czy akcydentalnymi wymaganiami co do sposobu 
czy jakości wykonania zadania, pozwala ocenić, z punktu widzenia przepi-
sów Konstytucji, czy środki przyznane na ten cel corocznie przez władze 
centralne  w ustawie budżetowej są odpowiednie do zakresu jej współod-
powiedzialności. Wadą tego rodzaju konstrukcji jest jednak uzależnienie 
samorządu od władz centralnych, które w ten sposób nabywają prawo 
nadzoru nad sposobem wykorzystania dotacji, a przez to też wykonania 
samego zadania. W ten sposób, na co zwraca uwagę Trybunał Konstytucyj-
ny, organy lokalne stają się bezpośrednio "pasem transmisyjnym" celów 
polityki organów i władz centralnych. 

Z ustawy o samorządzie województwa wynika, że wspólną cechą 
zadań wykonywanych przez samorząd województwa jest wpływanie na 
rozwój regionu. Zatem wydatki budżetu województwa dotyczą finansowa-
nia przedsięwzięć rozwojowych. Wszystkie decyzje podejmowane  
w zakresie zarządzania finansami województwa powinny być ściśle powią-
zane  z celami polityki wewnątrzregionalnej. Jednocześnie decyzje te mają 
zapewniać efektywne wykorzystywanie publicznych środków pieniężnych. 
W związku z powyższym, finansowanie rozwoju regionalnego miałoby od-
bywać się nie tylko zgodnie z zasadami ustrojowymi, ale 
i ekonomicznymi25. Gdy chodzi o regiony, brakuje odpowiednich instru-
mentów, które umożliwiłyby województwu efektywne wykonywanie za-
                                                        
21 A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, LexisNexis, Warszawa 
2004, s. 205. 
22 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 
1240), art. 109, art. 132 ust. 2 pkt 6. 
23 Wyrok Trybunały Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2006 r., K 30/04 (Dz. U. Nr 141, poz. 
1011; OwSS 2006, nr 4, poz. 96; OTK 2006, nr 7, poz. 86). 
24 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 
483 ze zm.), art. 167 ust. 1 i 4. Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 
r. (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576), art. 6 ust. 1 i art. 61 ust. 1. 
25 L. Patrzałek, Projekcje zasad polityki finansowej województwa rządowo-samorządowego, 
„Samorząd Terytorialny” 1998, nr 6, s. 50. 
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dań w zakresie przedsiębiorczości, inicjatyw gospodarczych. Organy samo-
rządu województwa mogą samodzielnie zaciągać kredyty  w celach inter-
wencyjnych wobec określonych zjawisk negatywnych, a nie są podejmo-
wane inicjatywy. Słusznie zatem podkreśla się, że istnieje wyraźna prze-
waga rozwiązań "ostrożnościowych" nad umożliwiającymi inicjatywę go-
spodarczą26. 

 
 

Środki zagraniczne, a gospodarka samorządu województwa 
 
Środki zagraniczne na rozwój regionów mogą pochodzić z bardzo różnych 
źródeł, np.  z Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy 
i Rozwoju, z programów edukacyjnych UE (np. Sokrates), mogą to być 
wreszcie granty indywidualne państw obcych. Trzeba  podkreślić, że naj-
częściej określenie "środki zagraniczne" utożsamiane jest z funduszami 
unijnymi. Istotnie, zasadnicza część pieniędzy na rzecz rozwoju regionów 
pochodzi z tych funduszy, tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Eu-
ropejskiego Banku Inwestycyjnego wspierającego wraz  z EFRR  i EFS poli-
tykę spójności27. Z tego powodu w procesie zarządzania finansami woje-
wództwa trzeba uwzględniać potrzebę skoordynowania i efektywnego wy-
korzystania środków UE. Administracja rządowa, na każdym etapie reali-
zacji polityki regionalnej, współpracuje z Komisją Europejską jednocześnie 
negocjując warunki współfinansowania przez UE działań rozwoju regio-
nalnego. Przyznane środki muszą być następnie zarządzane 
i kontrolowane zgodnie z przyjętymi wymogami UE. Finansowe potrzeby 
regionów ustalane są na podstawie przyjętego w UE statystycznego podzia-
łu na regiony typu NUTS 2 i podregiony typu NUTS 3. Z punktu widzenia 
alokacji funduszy na realizację programów wojewódzkich,  w regionach 
statystycznych bierze się pod uwagę kryterium wartości PKB na mieszkań-
ca  w województwie oraz kryterium stopy bezrobocia28. 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ze środków 
UE ustanawiane są przez Radę Ministrów i wykazywane w załączniku do 
ustawy budżetowej. Na tej podstawie jednostka samorządu terytorialnego 
określa w uchwale budżetowej limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne, które są ujmowane w wykazie stanowiącym załącznik do 

                                                        
26 K. Sobczak, Działalność gospodarcza. Uregulowania prawne, PWN, Warszawa 2004,  
s. 430. 
27 W. Sługocki, Współpraca przygraniczna 2007-2013, „Wspólnota” 2007, nr 49, s. 57. 
28 D. Strahl, Klasyfikacja jednostek terytorialnych NUTS 3 w aspekcie kryteriów wyodrębnia-
nia "obszarów wsparcia", „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 7-8, s. 126-135. 
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uchwały budżetowej29. Oznacza to, iż samorząd terytorialny nie może 
zmienić tych wydatków  w inny sposób niż poprzez zmianę samej uchwały 
budżetowej. W tej kwestii wypowiedziała się Regionalna Izba Obrachun-
kowa w uchwale z dnia 24 kwietnia 2007 r.30. Według niej, podjęcie odręb-
nej uchwały w sprawie zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym 
oznacza działanie bez podstawy prawnej. Do podjęcia odrębnej uchwały 
w tym zakresie nie daje kompetencji art. 234 ustawy o finansach publicz-
nych, gdyż z jego treści jednoznacznie wynika, że wyłącznie uchwała bu-
dżetowa określa wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyj-
nymi, zatem programy te powinny stanowić integralną część uchwały jako 
jej załącznik. Zmiana wieloletniego programu inwestycyjnego będzie się 
zawsze wiązać ze zmianą uchwały budżetowej31 . 

Należy podkreślić, że do tej pory nie zostały ustalone przejrzyste za-
sady przekazywania środków wspólnotowych przez władze centralne.  
W zakresie wdrażania unijnej polityki spójności  w Polsce istotną dolegli-
wością są skomplikowane procedury sporządzania projektów  
i wniosków32. Efektywne wykorzystanie funduszy UE wymaga ciągłego 
rozważania zmian  o charakterze prawnym i rewizji rozwiązań systemo-
wych dotyczących podziału kompetencji pomiędzy administrację central-
ną, rządową i samorządową w województwie. Niezbędne jest wprowadze-
nie uproszczeń proceduralnych w wielu kluczowych ustawach,  
np. w ustawach  o Narodowym Planie Rozwoju, prawo zamówień publicz-
nych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, partnerstwie pu-
bliczno-prawnym33. Zagraniczne programy rozwoju regionalnego są 
w dużym stopniu scentralizowane, niewiele miejsca pozostawia się dla sa-
modzielnego działania województw. Istnieje dodatkowo obawa, że będzie 
to tendencja narastająca34. Przy braku perspektyw na zdecentralizowanie 
polskiej polityki regionalnej (słaba pozycja instytucjonalna i finansowa 
województw, brak skonkretyzowanych programów rozwoju regionalnego, 
nakładanie się kompetencji wojewody  i organów samorządu wojewódz-
twa) UE nie będzie naciskała na decentralizację, gdyż niewykorzystanie 

                                                        
29 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240) 
art. 109, art. 234. 
30 Uchwała nr 55/XIII/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, 
OwSS 2007, nr 3, poz. 64. 
31 Uchwała nr 23/150/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia  
1 października 2007 r., OwSS 2008, nr 1, poz. 22. 
32 J. Burzyński, Pomoc regionalna, „Wspólnota” 2004, nr 19, ss. 42-44. 
33 A. Szoszkiewicz, Decydujące półrocze, „Wspólnota” 2006, nr 1, ss. 54-55. 
34 T. G. Grosse, Ocena systemu polityki regionalnej w wybranych województwach, „Studia 
Regionalne i Lokalne” 2002, nr 4, s. 17. 
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środków pomocowych przez Polskę równałoby się  z utratą oczekiwanych 
korzyści przez firmy i doradców UE35. 

Scentralizowanie procedur zarządzania w polskich warunkach nie 
musi poprawić efektywności wydatkowania funduszy unijnych Centralne 
zarządzanie finansami rozwoju regionalnego w Polsce niesie ze sobą wiele 
problemów organizacyjnych i politycznych, które dodatkowo komplikują 
skuteczność działań inwestycyjnych. Potwierdzają to doświadczenia  
w zarządzaniu przez centrum programami przedakcesyjnymi (PHARE, 
ISPA, SAPARD)36. Wydaje się, że zdolność do spożytkowania funduszy UE 
wymaga pełnej mobilizacji nie tylko administracji centralnej, ale także re-
gionalnej  i lokalnej. Administracja rządowa powinna dążyć do faktycznego 
zdecentralizowania systemu funduszy unijnych. Powinno to dotyczyć 
zwłaszcza umożliwienia regionom efektywnego wykorzystania pomocy 
unijnej zgodnie z zasadą równoprawnego dostępu do środków publicz-
nych. Konsekwencją scentralizowanego systemu funduszy unijnych może 
być niski stopień ich wykorzystania skutkujący brakiem perspektyw roz-
woju polskich regionów. 
 
 
Podsumowanie 
 
W podsumowaniu należy zaznaczyć, iż trudno obecnie mówić o efektywnej 
realizacji polityki rozwoju w regionie, gdyż brakuje faktycznej umiejętności 
jej finansowania. Zasadniczym źródłem finansowania zadań samorządu 
województwa w sferze polityki rozwoju regionalnego miały być ich docho-
dy własne. Aktualnie jednak regiony w zasadzie nie dysponują własnymi 
środkami finansowymi. Jak zwracała uwagę Z. Gilowska, potencjał finan-
sowy angażowany w wykonywanie polityki rozwoju województw uloko-
wany jest w całości poza samorządem37. Obecnie głównym wyzwaniem 
polityki finansowej jest zapewnienie jednostkom samorządu terytorialne-
go dochodów uzupełniających - w postaci dotacji ogólnych i celowych  
z budżetu państwa - w warunkach kryzysu finansów państwa, konieczności 
ograniczenia wydatków publicznych oraz ich racjonalizacji38. W doktrynie 
podkreśla się, że taka sytuacja, zamiast do decentralizacji finansów, pro-

                                                        
35 M. Guz-Vetter, Unijna pomoc, polska niemoc, „Gazeta Wyborcza” z 18 listopada 2002 r. 
36 T.G. Grosse, Szanse i zagrożenia dla wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, „Studia 
Regionalne i Lokalne” 2003, nr 2, s. 96. 
37 Z. Gilowska, Mechanizmy ratunkowe, „Wspólnota” 2001, nr 15, s. 36. 
38 B. Guziejewska, Warunki skutecznej polityki subwencjonowania jednostek samorządu 
terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 7-8, s. 74. 
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wadzi do dekoncentracji39. Wydaje się, że nie jest możliwe skuteczne 
wpływanie na rozwój regionów bez zapewnienia im odpowiednich docho-
dów własnych. Scentralizowana konstrukcja finansów publicznych nie jest 
dobrym rozwiązaniem, bo koncentruje się przede wszystkim na zdobywa-
niu i wydatkowaniu środków finansowych, a nie realizowaniu strategicz-
nych celów rozwoju województw. Zauważono, że postępująca centralizacja 
prowadzi do rozproszenia finansów przeznaczonych na działania proro-
zwojowe  w układzie resortowym40.  

Konieczna jest decentralizacja finansów publicznych polegająca na 
zwiększeniu dochodów samorządów województw w ten sposób, aby do-
chody te były adekwatne do przyznanych regionom zadań i kompetencji. 
Zwiększenie dochodów mogłoby nastąpić przykładowo poprzez zdecentra-
lizowanie finansów niektórych agencji rządowych i funduszy celowych, 
a następnie włączenie ich do budżetów regionów. Instytucje te pełnią rolę 
pośredników finansowych, pozostawionych jednakże poza większością 
procedur kontrolnych ze strony państw41. Problemem jest nie tyle brak 
środków finansowych na rozwój regionów, ile ich zatrzymanie  w budżecie 
centralnym. M. Kulesza trafnie nazywa "decentralizacją na krótkim sznur-
ku" przekazanie samorządom licznych kompetencji, uprawnień do kiero-
wania instytucjami i do obsadzania stanowisk kierowniczych w tych insty-
tucjach bez jednoczesnego wyposażenia  w środki finansowe42. W pewnym 
zakresie zwiększono dochody własne regionów oraz wzmocniono mecha-
nizm wyrównawczy subwencji ogólnej. Nie ma to jednak znaczącego 
wpływu na zwiększenie ich samodzielności finansowej, ale jedynie, jak 
trafnie zauważono  w piśmiennictwie43, pozwala na pozorowanie samo-
rządności. 

Również wprowadzenie nowych możliwości zaciągania zobowiązań 
przez jednostki samorządu terytorialnego nie rozwiązało problemu braku 
środków finansowych w budżetach samorządów województw. Korzystanie 
z tych form jest możliwe pod warunkiem zdobycia  z zewnątrz dodatko-
wych środków, uzupełniających dochody własne samorządów44. Niewiel-
                                                        
39 P. Dziekański, J. Rogalska, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego 
w świetle prawa i danych makroekonomicznych [w:] Dziesięć lat reformy ustrojowej admini-
stracji publicznej w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa Łańcut, 12-14 czerwca 
2008 r., pod red. J. Parchomiuka, B. Ulijasza, E. Kruka, Warszawa 2009, s. 338. 
40 T. G. Grosse, Wybrane aspekty polityki regionalnej państwa w latach 2000-2004 (z wyłą-
czeniem polityki regionalnej UE), „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 11, s. 16. 
41 Z. Gilowska, Dobroczyńca na etacie, „Wspólnota” 2000, nr 39, s. 24. 
42 M. Kulesza, "Imperium kontratakuje!", „Wspólnota” 2000, nr 46, s. 11. 
43 J. Heller, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w Polsce, „Studia Regio-
nalne i Lokalne” 2006, nr 2, s. 144. 
44 J. Małkowski, Finansowanie inwestycji samorządów terytorialnych wspieranych środkami 
strukturalnymi Unii Europejskiej, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2004, nr 11, s. 45. 
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kie dochody samorządów niewątpliwie ograniczają ich zdolność kredyto-
wą. Ponadto zaciąganie zobowiązań może być znacznie utrudnione bądź 
wręcz niemożliwe w przypadku dużego deficytu budżetu centralnego. Al-
ternatywną formą pozyskiwania środków na cele rozwoju regionalnego 
może być wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego. W doktrynie 
zdążono już jednak zauważyć, iż forma ta nie stwarza zagrożenia nadmier-
nego zadłużania się samorządów. Poza tym jest obszarem szczególnego 
zainteresowania Komisji Europejskiej jako pożądanego sposobu wpływa-
nia na rozwój regionalny45.  

W doktrynie powszechnie wyrażany jest pogląd, że jedynie dochody 
własne decydują  o poziomie samodzielności finansowej jednostek samo-
rządu terytorialnego46. W wymiarze lokalnym i regionalnym wyznaczają tę 
samodzielność źródła dochodów przyznane samorządowi terytorialnemu 
przez państwo. Dochody te powinny być wystarczające do pokrycia wydat-
ków związanych  z nałożonymi na samorząd zadaniami publicznymi. 
Wpływ regionów na realizację polityki ich rozwoju jest ograniczony 
z uwagi na bardzo ograniczone środki finansowe. Wielkość dochodów jed-
nostek samorządu terytorialnego zależy od prowadzonej na szczeblu cen-
tralnym polityki społeczno-gospodarczej, a zwłaszcza polityki podatkowej. 
Państwo odgrywa zatem zasadniczą rolę w kształtowaniu zarówno polityki 
interregionalnej, jak i intraregionalnej. Przyznana samorządowi wojewódz-
twa istotna część zadań publicznych nie jest powiązana  z wyposażeniem 
go w potrzebne do wykonywania tych zadań prawa majątkowe, finanse  
i środki materialne stanowiące swoiste czynniki wpływające na rozwój 
regionalny. Na koniec warto przytoczyć stanowisko P. Chmielnickiego, któ-
ry odnosząc się do kwestii finansowania samorządu terytorialnego stwier-
dza, że zasada subsydiarności na polskim gruncie może być jedynie źró-
dłem dyrektyw o bardzo ogólnym charakterze. Natomiast twierdzeniom, iż 
zadanie publiczne może być lepiej wykonane przez jednostkę mniejszą, bo 
jest ona bliżej obywatela, można zawsze przeciwstawić twierdzenie, iż za-
danie może być lepiej wykonane przez jednostkę większą, gdyż ma ona 
większe możliwości organizacyjno-finansowe47. 
 

                                                        
45 B. Zagożdżan, Partnerstwo publiczno-prywatne jako zalecany przez UE system finanso-
wania inwestycji, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 9, s. 39. 
46 C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse i prawo finansowe, Wolters Kluwer SA, Białystok 
1993, ss. 70-72. 
47 P. Chmielnicki, Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce. Zagadnienia 
ustrojowoprawne, Municipium, Warszawa 2005, s. 68 
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REGIONAL DEVELOPMENT AS A TASK OF PUBLIC ADMINISTRATION 
- REGIONAL DEVELOPMENT FUNDING 

 
Summary 

  
At the regional self-government rests with the statutory obligation of development policy. 
Inadequate own revenues require the use of the provincial government external sources of 
financing. Local authorities have the possibility of borrowing, loans and issuance of securi-
ties. The use of these measures, however, affect the growth of debt. The provincial govern-
ment may also implement projects important for the development of financial resources 
from the State. In addition, he manages funds from the EU funds, which are available under 
the regional operational programs. 
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Wprowadzenie 
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią najliczniejszą zbiorowość 
uczestników instytucjonalnych współczesnej gospodarki rynkowej. Celem 
niniejszego rozdziału stała się identyfikacja determinantów rozwoju ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, jak również scharakteryzowanie najpo-
ważniejszych problemów w ich zarządzaniu. Pomocna okazała się  
w tym miejscu literatura przedmiotu, źródła internetowe jak również ak-
tualne dane statystyczne. Nie bez powodu w kręgu zainteresowania Autor-
ki znalazły się małe i średnie przedsiębiorstwa, a nie rynkowi giganci. Pod-
kreślenia wymaga fakt, iż wskazane podmioty gospodarcze odgrywają 
istotną rolę w tworzeniu miejsc pracy. Jak podają statystki, to właśnie one 
zatrudniają 70% pracowników1. Ponadto mają istotny wpływ na genero-
wanie krajowego PKB (50%)2. W związku z powyższym wymagane jest 

                                                        
1 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013, 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorstwa, 
https://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21789.pdf, (online: 21.07.2016).  
2 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013, 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorstwa, 
https://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21789.pdf, (online: 21.07.2016).  
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poznanie praw, jakimi rządzą się małe i średnie przedsiębiorstwa, celem 
wzmocnienia ich determinantów rozwojowych jak również rozwiązania 
problemów przyczyniających się do ich mniejszej efektywności gospodar-
czej 
 
 
Wzrost oraz rozwój przedsiębiorstwa 
 
Rozważania na temat determinantów rozwoju małych i średnich przedsię-
biorstw jak również problemów blokujących ich efektywność na rynku 
rozpocząć należy od wyjaśnienia podstawowej terminologii. W literaturze 
przedmiotu nader często wykorzystywane są pojęcia: wzrostu i rozwoju. 
Mimo, iż są ze sobą powiązane błędem natury logicznej stałoby się posta-
wienie między nimi znaku równości. Nie istnieje jedna, ogólnie obowiązu-
jąca definicja, która opisałaby wskazane terminy. Wynika to z faktu, iż na-
leżą one do zjawisk dynamicznych, zyskujących coraz to nowe znaczenia. 
Jako dowód słuszności powyższej tezy posłużyć mogą wybrane tłumacze-
nia terminu rozwój. Słownik języka polskiego opisuje go, jako proces prze-
chodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym wzglę-
dem doskonalszych3. Ciekawy wydaje się również pogląd H. W. Arndta, 
który w jednej ze swoich książek podkreślił: „(...) dalszy rozwój krajów 
rozwijających jest pożądany przez ludzi mieszkających w tych krajach. Jeśli 
jednak zapyta się  elokwentnych obywateli tych krajów, co rozumieją pod 
pojęciem rozwoju, otrzyma się wiele zróżnicowanych odpowiedzi. Wyższy  
standard życia. Wzrost dochodów per capita. Wzrost zdolności  produkcyj-
nych. panowanie nad środowiskiem. Wolność dzięki  kontrolowaniu śro-
dowiska. Wzrost gospodarczy. Nie tylko sam  wzrost, ale wzrost sprawie-
dliwy. Wyeliminowanie ubóstwa. Zapewnienie podstawowych potrzeb. 
Dogonienie krajów  rozwiniętych w zakresie technologii, bogactwa, władzy 
statusu.  Niezależność gospodarcza, samospełnienie. Możliwość  samospeł-
nienia dla wszystkich. Wyzwolenie”4. 

Można zatem stwierdzić, iż rozwój jest pojęciem, które każdy może 
rozumieć z własnej perspektywy. Celem uniknięcia błędów oraz dobro-
wolności interpretacyjnej termin ten na potrzeby powyższej pracy wyko-
rzystany zostanie w kontekście zjawiska jakościowego, polegającego na 
wprowadzaniu innowacji produktowych, procesowych, strukturalnych 
oraz  innowacji  w  dziedzinie organizacji i zarządzania5. Zdaniem J. Mach-

                                                        
3 Rozwój, http://sjp.pwn.pl/sjp/rozwoj;2517638.html, (online: 21.07.2016).  
4 H. Arndt, Economic development. The history of an idea, Economics and Business, Chicago,  
1987, s. 34.  
5 Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1998, s. 11.  
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czaka, istnieją dwa punkty widzenia, umożliwiające interpretację istoty 
rozwoju. Pierwszy z nich tłumaczy badany termin jako usunięcie luki roz-
wojowej, rozumianej w tym miejscu jako różnica pomiędzy aktualnymi 
osiągnięciami firmy a jej rzeczywistym potencjałem. Drugi natomiast doty-
czy poprawy pozycji zajmowanej przez organizację w danym otoczeniu6. 
Bazując na powyższych ustaleniach można zatem stwierdzić, iż rozwój 
przedsiębiorstwa postrzegać należy w perspektywie skoordynowanych 
zmian  systemowych,  służacych jego dostosowaniu do ciągle zmieniające-
go się otoczenia. Dostosowania ocenić można jako skuteczne w sytuacji, 
gdy zapewnia ono  przedsiębiorstwu osiągnięcie i utrzymanie przewagi 
konkurencyjnej na rynku (warunek konieczny do utrzymania się na ryn-
ku)7.         
 W przypadku terminu wzrost literatura przedmiotu również dostar-
cza wielu definicji. Niezależnie od przyjętego stanowiska definicyjnego, 
istniej zgodność co do klasyfikowania  badanego pojęcia w kategorii ilo-
ściowej. Najprostszą definicję proponują nam źródła encyklopedyczne, 
tłumacząc wskazane pojęcie jako: podnoszenie się poziomu bądź wartości 
czegoś8. Na potrzeby powyższej pracy wykorzystanie zostanie tłumaczenie 
zaproponowane przez Z. Pierścionka, który w swojej publikacji pt. Strate-
gie rozwoju firmy podkreślił, iż o wzroście mówić możemy, gdy dostrzegal-
ne jest powiększanie  zasobów przedsiębiorstwa. Z reguły prowadzi ono do 
wzrostu udziału w rynku lub utrzymaniu tego udziału oraz dywersyfikacji 
działalności. Jako mierniki wzrostu potraktować należy natomiast dynami-
ki: wartości sprzedaży, udziału w rynku, wzrostu wartości aktywów oraz 
zatrudnienia9. W zdiagnozowaniu sytuacji małych i średnich przedsię-
biorstw (wzrostu/rozwoju) nader często wykorzystywana jest teoria roz-
woju organizacji a konkretyzując faza cyklu życia, rozwoju, wzrostu. Do-
strzegalna jest w ich przypadku odmienność jeśli chodzi o liczbę faz, bądź 
używane nazewnictwo. Istotny wydaje się jednak fakt posługiwania się 
zbliżonymi kategoriami a mianowicie10: 

 problemami natury marketingowej; 
 stylem zarządzania; 
 charakterem organizacji; 

                                                        
6 J. Machaczk, Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza 
,PWN, Kraków 1998, ss. 14-16.  
7 A. Czerwińska-Lubczyk, A. Michna, A. Meczyńska, Determinanty rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw sektora budowlanego,  
http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_2_6.pdf, (online: 21.07.2016).  
8 http://sjp.pwn.pl/sjp/wzrost;2541563.html, (online: 21.07.2016).  
9 Z. Pierścionek, Strategie…, op. cit., s. 11.  
10 J. Wasilczuk, Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania 
empiryczne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2004, s. 71.  
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 pozyskiwaniem funduszy; 
 głównymi strategiami; 
 zaangażowaniem właściciela w przewodzenie firmą. 

 Za najistotniejsze elementy teorii rozwoju życia uznać należy ko-
nieczność dostosowania się do zmieniającej się wraz z ewaluacją organiza-
cji sytuacji w firmie, jak również różnice w napotykanych przez właścicieli 
firm problemach w fazach, w jakich się obecnie znajduje11. 
 Konieczne jest także zaakcentowanie znaczenia modelu teoretycz-
nego opracowanego na potrzeby małych przedsiębiorstw autorstwa  
V. Lewisa oraz N. Churchilla. Uwzględnionych w nim zostało 6 etapów  
rozwoju a mianowicie: zaistnienie, przetrwanie, wczesny wzrost, późny 
wzrost, stabilizacja, dojrzałość rozwojowa12.  

Ponadto wskazano 8 czynników, determinujących rozwój przedsię-
biorstwa13: 

 zasoby ludzkie; 
 zasoby finansowe (planowania, kontroli, informacyjne); 
 zasoby systemowe (udział w rynku, relacje z dostawcami); 
 motywacja; 
 zdolność do działania; 
 zdolności menadżerskie; 
 zdolności strategiczne. 

 Analiza wymienionych powyżej uwarunkowań pozwala na wysnu-
cie kluczowej dla dalszej pracy tezy. Wraz z przemieszczaniem się firmy  
w bardziej oddalone fazy maleje znaczenie zasobów biznesowych, samo-
dzielnego wykonywania zadań czy też zdolności właściciela do myślenia. 
Wzrasta natomiast znaczenie pracowników jak również wybrane umiejęt-
ności właściciela przedsiębiorstwa takie jak np. planowanie strategiczne14.  
 Modele fazowe są niezwykle pomocne w określeniu różnic pomię-
dzy firmami na różnych etapach ich rozwoju bądź gdy w centrum naszego 
zainteresowania znalazły się takie kwestie jak zmiany w firmie, napotyka-
ne problemy i reakcja na nie właściciela, bariery rozwoju15.  

                                                        
11 A. Czerwińska-Lubczyk, A. Michna, A. Meczyńska, Determinanty rozwoju małych i śred-
nich przedsiębiorstw sektora budowlanego, http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_2_6.pdf,  
(online: 21.04.2016).  
12 J. Wasilczuk, Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania 
empiryczne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2004, s. 101.  
13 B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwers, War-
szawa 2011, s. 157.  
14 N. Churchill, V. Lewis, The five stages of small business growth, Hard Buisness Review, 
May-July, s. 40-42.  
15 M. Garbicz,  Problemy  rozwoju i zacofania  ekonomicznego. Dlaczego  jedne  kraje są 
biedne, podczas gdy inne są  bogate? , Wolters Kluwer , Warszawa  2012, s. 87.  
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Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
 
Istnieje co najmniej kilka determinant mających wpływ na stan aktualny 
oraz dalszy rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Literatura przed-
miotu dzieli je na 4 grupy, a mianowicie na: czynniki związane z osobą me-
nadżera-właściciela, czynniki związane z samą organizacją (przedsiębior-
stwem), czynniki wynikające z otoczenia firmy oraz związki między nimi16. 
W celu lepszego zobrazowania wspomnianych determinantów w dalszej 
części tekstu zaprezentowane zostaną ich konkretne przykłady.  
 Na wstępie rozpatrzona zostanie kwestia osoby kierującej firmą. 
Jest niezwykle istotne czy jest nią menadżer czy właściciel. Różnica w ich 
przypadku dostrzegalna jest już na płaszczyźnie motywacji. Menadżer to 
osoba dla której firma i aktywność w jej obrębie jest jedynie pracą. Zazwy-
czaj nie posiada on żadnego udziału we własności bądź jest on niewielki. 
Podejmuje on zatrudnienie i w zamian za określoną zapłatę realizuje prze-
widziane dla siebie zadania. Dla właściciela natomiast firma jest bardziej 
istotna, gdyż często wiele w nią zainwestował, jest źródłem jego autonomii,  
utrzymania. To, kto stoi na czele firmy ma również wpływ na szybkość po-
dejmowanych decyzji. Dla przykładu jeśli głównym decydentem w firmie 
jest sam właściciel w momencie pojawienia się przeszkody bądź problemu 
może samodzielnie, bez konieczności prowadzenia dalszych negocjacji 
podjąć pożądaną decyzję. Dzięki temu możliwe jest zaoszczędzenie czasu 
oraz szybszy powrót firmy do normy. W przypadku menadżera musi on  
w większość konsultować się z właścicielem. W związku z powyższym  
w sprawach niecierpiących zwłoki firma traci cenny czas17.    
 W grupie determinantów mających wpływ na rozwój firmy 
uwzględnić należy również samego właściciela a konkretyzując jego cechy 
osobiste takie jak wiek, płeć, wykształcenie, motywację do podjęcia rozwo-
ju bądź wprowadzenia zmian. W przypadku pierwszego  
ze wskazanych utarło się, iż firma na której czele stoi młody właściciel 
rozwija się dynamiczniej niż w przypadku przedsiębiorstw ze starszą ka-
drą kierowniczą. Jako determinant również sprzyjający szybszemu rozwo-
jowi firmy wskazuje się fakt posiadania przez właściciela wyższego wy-
kształcenia. Ciekawy wydaje się pogląd dotyczący wpływu płci właściciela  
na  podejmowane decyzje. Jak podają wyniki badań mniema się, iż kobiety 
stojące na czele firm rzadziej niż mężczyźni deklarują chęć rozszerzenia 
                                                        
16 A. Czerwińska-Lubczyk, A. Michna, A. Meczyńska, Determinanty rozwoju małych i śred-
nich przedsiębiorstw sektora budowlanego,  http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_2_6.pdf,  
(online: 21.07.2016).  
17 A. Czerwińska-Lubczyk, A. Michna, A. Meczyńska, Determinanty rozwoju małych i śred-
nich przedsiębiorstw sektora budowlanego, http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_2_6.pdf,  
(online: 22.07.2016).  
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działalności18. Istnieją również opinie podkreślające, iż właściciele posia-
dający motywację do rozwoju i osiągnięcia sukcesu chętniej podejmują 
ryzykowne decyzje19.  
 Jako czynnik mający wpływ na rozwój firmy potraktować można 
również posiadane doświadczenie bądź fakt dodatkowej pracy na etacie.  
W przypadku pierwszego z wskazanych nie ulega wątpliwość, iż jest ono 
pożądane. Im większa wiedza i doświadczenie tym lepiej dla przedsiębior-
stwa. Odmienna zależność występuje natomiast w przypadku łączenie 
prowadzenia własnej działalności z zatrudnieniem na etacie. Przedsiębior-
ca aktywizujący się zawodowo i próbujący rozwinąć własny biznes zazwy-
czaj ma na to za mało czasu, siły oraz motywacji do inwestowania20.  
 Po rozpatrzeniu determinant odnoszących się do osoby kierującej 
firmą, sprawdzenia wymaga wpływ samego przedsiębiorstwa bądź bli-
skich jemu czynników. Kwestią sporną do chwili obecnej pozostaje wpływ 
wielkości firmy na jej rozwój. Znane są opinie podkreślające,  
iż wyższe stopy wzrostu dostrzegalne są w firmach małych. Po przeciwnej 
stronie barykady uplasowują się natomiast osoby zgodnie potwierdzające, 
iż to przysłowiowi giganci rozwijają się najefektywniej. Ponadto są i tacy, 
którzy nie widzą żadnej korelacji między wielkością firmy  
a jej wzrostem21.  
 Podobną odmienność prezentowanych opinii dostrzega się w przy-
padku wieku firmy. Istnieje grupa osób przekonana o tym, iż młodsze firmy 
szybciej się rozwijają. Są i tacy, którzy wręcz odmienne wskazują sędziwy 
wiek przedsiębiorstwa oraz posiadane doświadczenie jako gwarant final-
nego sukcesu i utrzymania konkurencyjności na rynku22. Wśród determi-
nantów wpływających na rozwój firmy wskazuje się również fakt prowa-
dzenia przez nią badań. Istnieją jednak zdania manifestujące, iż fakt podję-
cia tego typu aktywności oraz wiążące się z tym ryzyko wpływa na firmę 
negatywnie, blokując ją23. Nie sposób nie wspomnieć o dostępie przedsię-
biorstwa do kapitału na rynku kredytowym oraz giełdowym. W tej kwestii 
gorszą sytuację diagnozuje się w przypadku firm małych. Podejmując pró-
bę rozpoczęcia działalności potrzebują one stosownego kapitału. Napoty-
                                                        
18 I. Steinerowska-Steb, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce- zmiany 
spowodowane dekoniunkturą gospodarczą, 2012, s. 748-749. 
19 A. Czerwińska-Lubczyk, A. Michna, A. Meczyńska, Determinanty rozwoju małych i śred-
nich przedsiębiorstw sektora budowlanego, http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_2_6.pdf,  
(online: 25.07.2016).  
20 Aktualne problemy zarządzania 2012, http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-
wydawnictwo-/Aktualne_problemy_zarz%C4%85dzania_2012.pdf, (online: 21.04.2016). 
21 A. Moreno, J. Casillas, High-growth  SMEs  versus  non  high-growth  SMEs:  a  discriminant  
analysis,nr 19, 2007, s. 69-88.  
22 Ibidem, s. 82. 
23 I. Steinerowska-Steb, op. cit., s. 740. 
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kają jednak szereg barier związanych z cenami kredytu, wysokością wy-
maganego zabezpieczenia kredytowego, czy też wymaganiami natury for-
malnej.  
 Zdarza się, iż mimo nastawienia firmy na rozwój nie odnosi ona 
ostatecznego sukcesu. Bardzo często winne jest tym miejscu otoczenie 
przedsiębiorstwa. W gronie przeszkód zewnętrznych wymienić można nie-
stabilność rynkową, korupcję, nieuczciwą konkurencję, przestępczość24. 
 
 
Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
 
W przypadku sektora małych i średnich przedsiębiorstw dostrzegalnych 
jest szereg barier ograniczających ich rozwój oraz konkurencyjne egzysto-
wanie na rynku. Wśród najczęściej wskazywanych wymienia się25: 

 uwarunkowania zewnętrzne; 
 uwarunkowania wewnętrzne; 
 proces transformacji gospodarczej; 
 zmiany mentalności (brak tradycji przedsiębiorczości, brak kultury 

przedsiębiorczości czy etyki biznesu); 
 bariery edukacyjne (niestosowna wiedza, praktyka, znajomość 

prawna); 
 bariery społeczne (uprzywilejowanie niektórych grup społecznych, 

występowanie barier dla innych podmiotów, uniemożliwiających 
rozpoczęcie bądź rozwój własnego biznesu); 

 bariery rynkowe (prawa rynku); 
 bariery finansowe; 
 ograniczenia prawne; 
 brak dostępu do informacji; 
 bariery gospodarcze wynikające z polityki gospodarczej wobec 

MŚP; 
 instytucjonalne ( związane z kwestiami podatkowymi, przepisami 

pracy, inflacją, stabilnością polityczną); 
 nieinstytucjonalne (zasoby przedsiębiorstwa, popyt rynkowy). 

 

                                                        
24 Bariery funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, 
http://zeszyty.wne.tu.koszalin.pl/images/wydawnictwo/zeszyty/18/08_14_Wojciech_Le
onski_text.pdf, (online: 24.07.2016).  
25 M. Banaszczyk, Sektor małych i  średnich przedsiębiorstw w Polsce  –  główne  bariery  
rozwoju  na  obszarach  wiejskich, [w:] M. Matejun, M. Szczepański, Aktualne  problemy 
zarządzania  małymi i średnimi  przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej,  
Łódź 2010, ss. 199-201. 
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Podsumowanie  
 
Reasumując determinanty rozwoju przedsiębiorstw tkwią  w osobie wła-
ściciela,  w samej firmie, jak i jej otoczeniu. Mogą przyczynić się do rozwoju 
firmy, bądź skutecznie ją zablokować. Zidentyfikowanie barier uniemożli-
wiających należyty rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jest niezwy-
kle ważne. Możliwe jest ich zdiagnozowanie na początku powstawania fir-
my, jak również w późniejszych fazach jej rozwoju. Poprawna ocena, wyko-
rzystanie mocnych stron przedsiębiorstwa, jak również usunięcie niewy-
godnych przeszkód doprowadzić może do ewolucji firmy i poprawy jej sy-
tuacji konkurencyjnej na rynku.  
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DETERMINANTS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT TACKLING  
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

 
Summary 

 
Modern companies do business in a dynamically changing environment due to consumer 
requirements , integration of markets and increase the competitiveness of other businesses. 
In Poland, small and medium-sized enterprises  has become a major factor in the dynamic 
and stable economic development . Determinant of the impact of the development , which is 
the person who manages , is more complex than in a large enterprise. SMEs can be managed 
by their owners or employed for this purpose managers who may also have a small owner-
ship interest or do not have it at all. 
 
Keywords : management, business , determinants , threats. 
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Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, bariery, branża budowlana. 
 
Wprowadzenie 
 
Literatura ekonomiczna ukazuje wiele ograniczeń funkcjonowania małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce.  Wynikają one zarówno 
z konkurencji rynkowej jak i uwarunkowań politycznych, prawnych czy 
społecznych. Znaczenie tego sektora wynika z istotnego wpływu na gene-
rowanie krajowego PKB. Wskazanie barier ograniczających, a nawet hamu-
jących działalność przedsiębiorstwa jest konieczne do znalezienia rozwią-
zań danych problemów. Celem rozdziału jest zidentyfikowanie barier roz-
woju małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem 
branży budowlanej.   
 
 
Zewnętrzne bariery prowadzenia działalności w MŚP  

 
Strukturę przedsiębiorstw branży budowlanej w latach 2009- 2013 pre-
zentuje wykres 1. Wynika z niego, że w omawianym okresie lat najwięcej 
przedsiębiorstw branży budowlanej zatrudniało od 1 do 9 osób. W sekto-
rze budownictwa miejsc pracy dostarczały głównie jednostki mikro. Może 
być to spowodowane faktem, są to zazwyczaj jednoosobowe, bądź rodzin-
ne firmy działające na rynku lokalnym. 
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Rysunek 1. Przedsiębiorstwa małe i średnie z sekcji Budownictwo 
według klas wielkości w 2013 r. 
Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-
finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/male-i-srednie-przedsiebiorstwa-niefinansowe-
w-polsce-w-latach-2009-2013,22,1.html (online: 5.08.2016). 
 

Mimo, iż sektor mikroprzedsiębiorstw ma największy udział  
w strukturze przedsiębiorstw ogółem w Polsce, w swojej działalności do-
świadczają one wielu utrudnień o charakterze wewnętrznym oraz ze-
wnętrznym. Ilustruje je rysunek 1. Pomiędzy tymi barierami zachodzą 
sprzężenia zwrotne.  

Bariery, z którymi spotykają się przedsiębiorstwa na co dzień, mogą 
powodować niechęć do podejmowania większego ryzyka inwestycyjnego. 
Destymulanty nieformalne prowadzenia działalności gospodarczej w Pol-
sce to także przestępczość, złodziejstwo, brak porządku, korupcja, konflikt 
interesu z przedstawicielami administracji. Nie przyjmują one wysokich 
wskazań w rankingach pod względem częstotliwości wyborów przedsię-
biorców, aczkolwiek są postrzegane jako czynniki dokuczliwe, a więc 
utrudniające  prowadzenie biznesu1.  

 

                                                        
1 Trendy rozwojowe sektora MŚP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2012 r., Mini-
sterstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz, marzec Warszawa 2013, s. 8; Przed-
siębiorczość w Polsce 2009, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa lipiec 2009. 
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Rysunek 1. Wewnętrzne oraz zewnętrzne bariery występujące w MŚP 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Czerwińska-Lubaszyk, A. Michna, A. Męczyń-
ska, Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw sektora budowlanego, „Zarzą-
dzanie i Finanse”2013, nr 4/2, s. 80-83; M. Gacka, Przemiany sektora mikroprzedsiębiorstw 
w Polsce – szanse i bariery, [w:] A. Mazurkiewicz, W. Freitag-Mika, Innowacyjność i konku-
rencyjność przedsiębiorstw, Instytut Technologii i Eksploatacji, Radom 2008, s. 71; B. Koło-
sowska B. Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitało-
wy w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 25; W. Leoński, Bariery funkcjonowania małych  
i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych / 
Politechnika Koszalińska” 2014, nr 18, ss. 95-108; M. Matejun, Wewnętrzne bariery rozwoju 
firm sektora MSP, [w:] S. Lachiewicz (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, tom II, Wy-
dawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, ss. 120-129. 
 
 
Bariery prawno-podatkowe 
 
Rozpatrując ograniczenia prawne należy zwrócić uwagę na złożoność  
i przejrzystość przepisów prawnych dotyczących prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej. W. Leoński w swoim artykule dotyczącym barier 
funkcjonowania MŚP w Polsce zwraca szczególną uwagę na zawiłość pro-
cedur dotyczących polskiego prawa podatkowego. Wspomina również  
o częstych nowelizacjach różnego rodzaju aktów prawnych. Zmiany 
w przepisach niekiedy utrudniają sprawne prowadzenie działalności ze 
względu na wzrost wymagań wobec przedsiębiorców. Zdarza się nawet, że 
urzędy państwowe interpretują ten sam przepis w sposób wielowymiaro-
wy.  Dane udostępnione przez Krajową Informację Podatkową pokazują, 
jak wiele różnych interpretacji zostało wprowadzone w poszczególnych 
latach. 
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Wykres 2. Liczba interpretacji indywidualnych wydanych przez MF 
(lata 2008 – 2014) 
Źródło: http://www.cbia.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/90-polskie-prawo-podatkowe-jest-
nieprzejrzyste-niestabilne-a-nierzadko-tez-absurdalne (online: 01.08.2016).  
 
Z danych przedstawionych na wykresie 2 wynika, że liczba interpretacji 
z roku na rok rośnie.  W okresie od 2008-2014 r. wzrosła o ponad 13 tys., 
co sugeruje wyjątkową zawiłość polskiego prawa.  
 Raport Naczelnej Izby Kontroli z 2013 roku wykazuje, że wskaźnik 
zaskarżenia interpretacji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w 2011 roku wynosił 6 % natomiast w 2012 roku 7% wszystkich wyda-
nych interpretacji.  Głównymi powodami były nieprzejrzyste przepisy oraz 
opóźnienia w dokonywaniu przez MF zmian błędnych interpretacji indy-
widualnych, które wydali dyrektorzy izb skarbowych. Na skutek wniosków 
WSA w 2011 roku uchylił - 1168 interpretacji, a w 2012 roku - 1461, co 
stanowiło odpowiednio 3,3 % oraz 4 % wszystkich wydanych. Wyżej wy-
mienione dane ukazują nam jak wiele błędów pojawia się w przepisach 
prawnych. Nie są to niestety jedyne tego typu utrudnienia.   
 Kolejnym przykładem komplikacji jest ustawa o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych,2 która od 1991 roku była wielokrotnie aktuali-
zowana.  Praktycznie co roku dochodzi do zmian dotyczących wysokości 
zwolnień czy ulg podatkowych, formularzy podatkowych oraz innych ele-
mentów wchodzących w skład kosztów uzyskania przychodów i rozcho-
                                                        
2 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 
poz. 361). 
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dów.3 Powoduje to konieczność ciągłego śledzenia przez właścicieli przepi-
sów prawnych. Niestety nie zawsze są oni w stanie nadążyć za zmianami. 
 Istotną barierą prowadzenia działalności przed MŚP jest system 
podatkowy. Składa się na to: 

 wysokość obciążeń fiskalnych, niestabilność przepisów podatko-
wych czy też długość czasu poświęconego rozliczeniom podatko-
wym i parapodatkowym, 

 nieustanna konieczność poszukiwania optymalizacji podatkowych 
 wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i cały system ubez-

pieczenia społecznego4. 
 Większość przedsiębiorstw sektora MŚP podlega opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych. w 2004 roku doszło do zmian 
korzystnych dla firm prowadzących własną działalność, do których można 
zaliczyć między innymi zmniejszenie stawki CIT5 do 19 procent, co spra-
wia, że jest to jedna z najniższych stawek podatku dochodowego od osób 
prawnych w Europie. Stawka ta dla małych podatników ma zostać zredu-
kowana do 15 procent w 2017 r.6  
 Również podatek PIT7 w Polsce jest jednym z najniższych w Euro-
pie. Stawka ta jest  o 13 pkt proc. niższa od stawki ustalonej przez zachod-
nich sąsiadów Polski, czyli Niemcy – tabela 1. 
 Niestety nadmierna częstotliwość rozliczeń podatkowych, niesys-
tematyczna aktualizacja wyceny środków trwałych, kłopotliwe regulacje 
związane z podatkiem VAT8 oraz warunki odprowadzania podatku docho-
dowego przed realnym uzyskaniem dochodów utrudniają prowadzenie 
działalności. Właściciele firm budowlanych, szczególnie Ci, którzy starają 
się sami zajmować księgowością firmy, ze względu na brak specjalistycznej 
wiedzy napotykają wiele problemów natury biurokracyjnej, z którymi za-
zwyczaj na dłuższą metę sobie nie radzą. Mają do wyboru zatrudnić księ-
gową i doradcę podatkowego lub ponieść ryzyko związane z możliwymi 
sankcjami w przypadku niewłaściwego prowadzenia dokumentacji firmy. 

                                                        
3 W. Leoński, op. cit., s. 95-108. 
4 R. Rosiński Znaczenie obciążeń fiskalnych pracy w rozwoju mikroprzedsiębiorstw w Polsce, 
[w:] A. Bielawska, A. Szopa (red.), Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwa-
mi. Mikrofirma 2010, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Pro-
blemy Usług” 2010, nr 585, s. s. 353 
5  ang. Corporate Income Tax – podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw) 
6 Podatki 2017: Rząd potwierdza obniżkę CIT dla małych podatników, „Gazeta Podatnika” 
2016, nr 102, 
http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/podatki_2017_rzad_potwierdza_obnizke_cit_dla
_malych_podatnikow-a_21101.htm, (online: 30.07.2016).  
7  ang. Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych. 
8 ang. Value Added Tax - podatek od towarów i usług, PTU.  



86

Zarówno pierwsza jak i druga sytuacja są bezpośrednio związane 
z dodatkowymi kosztami, jakie musi ponosić zarządzający firmą. 
 
Tabela 1.  Wysokość maksymalnych stawek PIT w wybranych krajach 
Europy 

Państwo Maksymalna stawka podatku dochodowego od 
osób fizycznych 

Austria 55% 
Holandia 52 % 
Belgia 50 % 
Niemcy 45% (+ podatek solidarnościowy w wysokości 

5,5% kwoty podatku) 
Polska 32 % 
Białoruś 15 % 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stawki_podatkowe_w_Europie  (online: 08.2016).  
 
  
 Warto również zwrócić uwagę na liczbę form opodatkowania poza-
rolniczej działalności gospodarczej. Wybór pomiędzy poszczególnymi roz-
liczeniami jest trudny i niesie za sobą wiele konsekwencji, jednak ostatecz-
nie są to uproszczenia, które można zaliczyć do pozytywnych cech syste-
mu.  
 
 
Bariery finansowe 

 
Działalność każdego przedsiębiorstwa jest bezpośrednio powiązana 
z zapotrzebowaniem na środki finansowe. Przedsiębiorcy mają do wyboru 
finansowanie zewnętrzne( kredyty, pożyczki z innych źródeł niż banki, 
obligacje, kredyt kupiecki, leasing) bądź wewnętrzne (zyski zatrzymane, 
środki z dezinwestycji, przyspieszenie obrotów zapasów i należności, 
udziały i wkłady). w przypadku pierwszego lepszy dostęp do produktów 
na rynku kredytowym i kapitałowym mają duże przedsiębiorstwa.   

 Utrudniony dostęp do tych źródeł finansowania wiąże się przede 
wszystkich z: wysokimi cenami kredytów bankowych, wyznaczanych na 
podstawie ryzyka kredytowego, oczekiwaną wysokością zabezpieczenia, 
wymaganą przez instytucje bankowe, warunkami formalnymi oraz dużym 
prawdopodobieństwem realizacji inwestycji9. Ryzyko kredytowe 
w przypadku małych przedsiębiorców rozliczających się na bazie ryczałtu 
czy karty podatkowej, nieposiadających jeszcze historii kredytowej jest 
                                                        
9 A. Czerwińska-Lubaszyk, A. Michna, A. Męczyńska, Determinanty rozwoju małych i śred-
nich przedsiębiorstw sektora budowlanego, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 4/2, s. 83.  
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wyższe niż w postaci pozostałych firm.10  Do najistotniejszych problemów 
w procesie rozpoczynania działalności należy właśnie finansowanie. 

 Coraz częściej spotykaną formą wsparcia dla MŚP są inwestorzy 
venture capital, którzy inwestują w dana firmę nie tylko środki finansowe, 
a także pomagają w zarządzaniu przekazując swoją wiedzę 
i doświadczenie. W zamian za to fundusze venture lub aniołowie biznesu 
będą zainteresowani udziałem w zyskach. Niestety z pewnością jednooso-
bowa działalność gospodarcza nie będzie atrakcyjnym obszarem inwesto-
wania dla przedstawicieli tej części sektora finansowego. 

  Mimo wielu możliwości takich, jak wcześniej wymienione kredyty 
bankowe, fundusze inwestycyjne typu „venture capital” czy funduszy unij-
nych MŚP muszą często znajdować prywatne środki na rozpoczęcie dzia-
łalności. Niestety własne środki zazwyczaj nie są w stanie pokryć zapo-
trzebowania firmy na prężny rozwój, szczególnie w początkowych fazach 
działalności.  

 
 

Bariery ekonomiczne 
 

Do najczęściej wskazywanych w literaturze barier ekonomicznych należą 
wysokie koszty pracy. Są one związane przede wszystkim z wysokimi 
stawkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jest wiele składek, któ-
re przedsiębiorcy muszą płacić, co powoduje, że zatrudniając kolejnych 
pracowników rośnie wysokość opłacanych przez niego składek.  Obliczając 
wysokość miesięcznego wynagrodzenia u osób zatrudnionych na umowę o 
pracę podstawę wysokości składki na ubezpieczenie społeczne stanowią 
przychody w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym11. Ubezpieczenia 
społeczne pracowników składają się z dwóch części: opłaty wnoszonej 
przez pracodawcę oraz drugiej, którą płaci pracownik. Zgodnie 
z informacjami udostępnionymi na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych składka na ubezpieczenie emerytalne w 2016 roku wynosi 19, 52% 
(opłacane po połowie przez pracodawcę i pracownika-9,76% )12. 

Składka na ubezpieczenie rentowe wynosiła do 1.02.2012 roku 6%, 
jednak wzrosła i obecnie kształtuje się na poziomie 8%, co spowodowało 
zwiększenie obciążenia płatników-przedsiębiorcy są zobligowani do opła-
cenia 6,5 % podstawy wymiaru, a nie jak wcześniej 4,5%, które obowiązy-

                                                        
10  H. Waniak-Michalak, Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsię-
biorstw, Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 26-27. 
11  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  
(Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn.zm.)  
12  http://zus.pl/default.asp?p=1&id=1&idk=2585 (online: 2.08.2016). 
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wały do 2012 roku13.  Podwyższenie to spowodowało zwiększenie i tak już 
wysokich kosztów pracy w Polsce. Pracodawcy szukając rozwiązań mogą 
kompensować taką sytuację obniżeniem wynagrodzenia dla pracowników, 
redukcją osób zatrudnionych bądź podwyżką cen swoich produktów, czy 
usług.  

Wysokość poboru jest pomniejszana również przez składkę na 
ubezpieczenie chorobowe, finansowane z przychodów osoby zatrudnionej. 
Kolejną opłatą uiszczaną przez przedsiębiorców są składki na ubezpiecze-
nia zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru14. Wprawdzie składka 
na ubezpieczenie zdrowotne obniża podatek dochodowy o daną kwotę, 
jednak nie może przekroczyć 7,75 % podstawy wymiaru tej składki15. 

Konkludując, poza wynagrodzeniem opłacanym pracownikowi i po-
datkiem dochodowym przedsiębiorca ponosi koszty takie jak: składka 
emerytalna- 9,76%, składka rentowa- 6,5 %, składka chorobowa oraz Fun-
dusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- 0,1% podstawy wymia-
ru. Są to kwoty, które w istotny sposób obniżają dochody przedsiębiorcy.  

 
 

Bariery administracyjne 
 

Ograniczenie barier administracyjnych ma na celu zapobieganie sytuacji, 
w której koncesje i zezwolenia duszą w zarodku nowe pomysły. Warto za-
uważyć, że władze starają się nieustannie wprowadzać ułatwienia przy-
szłym przedsiębiorcom. Jednym z nich było wprowadzenie zasady, jednego 
okienka” w zakresie rejestracji działalności w Polsce. Oznaczało to, że aby 
zarejestrować firmę należy uzupełnić wniosek i złożyć go w urzędzie gmi-
ny lub miasta. Możliwa jest nawet zarejestrowanie jej przez Internet. Wy-
starczy wypełnić jeden wniosek- CEIDG-1, który jest równoznaczny 
z wpisem do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Na-
rodowej, czyli nadanie numeru REGON, zgłoszenie identyfikacyjne albo 
aktualizacyjne, zgłoszenie płatnika składek bądź jego zmiany, czyli do ZUS 
lub KRUS16.  
 Problemy zaczynają się pojawiać w momencie konieczności reje-
stracji kasy fiskalnej lub gdy przedsiębiorca chce być podatnikiem VAT. 
                                                        
13 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  
(Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.)  
14 Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym  
(Dz. U. Nr 28, poz.153, ze zm.) 
15 W. Leoński, Bariery funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce,  
„Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych/Politechnika Koszalińska” 2014, nr 18, 
ss. 95-108. 
16 W. Leoński, op. cit. 
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Wymaga to udania się do Urzędu Skarbowego i wypełnienia dokumentu 
VAT-R.  

 W przypadku zgłaszania osoby ubezpieczonej, czyli przedsiębiorcy 
oraz jego pracowników, ubezpieczający musi udać się do Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych lub za pomocą Internetu wniosek ZUS ZUA lub ZUS ZZA 
w terminie nie późniejszym niż 7 dni od powstania obowiązku ubezpiecze-
niowego. Złożenie wniosku online wiąże się z posiadaniem podpisu elek-
tronicznego, albo zaufanego profilu na Platformie PUAP. Istnieje również 
możliwość podania kwoty przychodu wykazanej w deklaracji za rok 2013, 
co ma na celu ochronę przed oszustami17. 

 M. Matejun na potrzeby jednej z publikacji przeprowadzał badania 
dotyczące problemów, jakie napotkali respondenci w procesie rejestracji 
firmy, oceniając trudność w skali od 1 (bardzo niska) do 5 (bardzo wyso-
ka). Wyniki badań zostały przedstawione na rysunku 2.   

 

 
Rysunek 2.  Ocena trudności poszczególnych etapów prawnej reje-
stracji działalności gospodarczej przez respondentów  
Źródło: Matejun M., Staroń W., Menedżerskie i prawne aspekty podejmowania działalności 
gospodarczej w Polsce, [w:] Wasiluk A. (red.), Nowoczesne podejście do zarządzania organi-
zacjami, Difin, Warszawa 2009, s. 33.  
 
 Najbardziej kłopotliwe według respondentów było zgłoszenie opo-
datkowania w Urzędach Skarbowych oraz uzyskanie Numeru Identyfikacji 
Personalnej i REGON.  Najmniej natomiast wyrobienie pieczątki, która jest 
nierozłącznym atrybutem każdego przedsiębiorcy. 
 Bariery prawne i administracyjne należą do jednych z najczęściej 
wymienianych ograniczeń dla MŚP.  Pomimo starań władz w celu zmniej-
                                                        
17 http://abc-podatki.pl/skladanie-pit-przez-internet-kompletny-poradnik/  
(online: 02.08.2016). 
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szenia przeszkód dla przedsiębiorców wciąż stanowią one istotny czynnik 
podczas podejmowania decyzji dotyczących prowadzenia działalności go-
spodarczej.    
 
 
Bariery konkurencji i rynku 

 
Bariery rynkowe występują szczególnie w okresie nastawionym na przeży-
cie firmy, pionierskim. Zalicza się do nich przede wszystkim agresywną 
ekspansję konkurencji, import substytutów, utrudnienia powiązane bezpo-
średnio ze znalezieniem rynku zbytu. MŚP działając w otoczeniu, które ce-
chuje się ciągłą zmiennością otoczenia ekonomiczno-politycznego musza 
wykazywać się kreatywnością w rozwiązywaniu problemów, skłonnością 
do podejmowania ryzyka a także skutecznym wykorzystywaniem pojawia-
jących się przed nim szans. Niestety stosunkowo niższe zasoby własne, 
ograniczone możliwości korzystania z kapitału zewnętrznego, konkurencja 
międzynarodowa oraz firm o wyższym zaawansowaniu technologiczno-
innowacyjnym i kadrowym są często powodem osłabienia pozycji MŚP na 
rynku18.  
 W 2012 roku I. Steinerowskiej-Streb przeprowadziła badania rynku, 
w  wyniku których określono bariery branży budowlanej. Wyniki przed-
stawiono na rysunku 3. 
 

 
Rysunek 3. Bariery małych i średnich przedsiębiorstw branży  
budowlanej (% wskazań respondentów) 
Źródło: A. Czerwińska-Lubaszyk, A. Michna, A. Męczyńska „ Determinanty rozwoju małych 
 i średnich przedsiębiorstw sektora budowlanego” s. 85. 
                                                        
18 H. Zdrajkowska, A. Zakrzewska – Bielawska, Bariery rozwoju małych i średnich przedsię-
biorstw w Polsce i Wielkiej Brytanii, [w:] I. K. Hejduk i J. Korczak (red.), Gospodarka oparta 
na wiedzy, Monografia Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Ko-
szalińskiej, Koszalin 2006, s. 723. 
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 Dla ankietowanych najistotniejsza była konkurencja na rynku. Po-
wodowała ona zmniejszenie wielkości sprzedaży, trudności w znalezieniu 
nowych rynków zbytu, to natomiast miało wpływ na zmniejszenie ogólne-
go udziału w rynku, a zatem w znacznym stopniu utrudniało rozwój przed-
siębiorstwa19. Literatura zwraca również uwagę na pojawienie się niepo-
kojącego zjawiska nieuczciwej konkurencji i korupcji, która ma miejsce 
w projektach realizowanych za pomocą przetargów.  
 Silniejsza pozycja dużych podmiotów wpływa na faworyzowanie ich 
przez organy rządowe. Podmiotom takim często umarzane są zaległości 
podatkowe. MŚP w znacznie niższym stopniu współpracują również 
z instytucjami otoczenia biznesu i samorządem terytorialnym.  Do głów-
nych przyczyn występującego stanu rzeczy należy zaliczyć między innymi: 
ograniczenia kulturowe, mentalność społeczeństwa, brak zainteresowania 
współpracą przez MŚP, ale też nie występuje ono u instytucji funkcjonują-
cych w otoczeniu, brak znajomości problematyki rynku przez przedstawi-
cieli tych instytucji20. 
 
 
Wewnętrzne bariery prowadzenia działalności w MŚP 

  
Wewnętrzne bariery mają bezpośredni wpływ na decyzję dotyczące funk-
cjonowania oraz strategii przedsiębiorstwa. Wlicza się tutaj problemy: za-
rządzania, wiedzy i kwalifikacji, psychologiczne, produkcyjne, lokalizacyjne 
– rysunek 4.  
 Według respondentów firmy zatrudniające więcej pracowników 
najczęściej borykają się z problemem podnoszenia kwalifikacji i wiedzy 
zatrudnionych oraz  przestarzałym parkiem maszynowym i wyposaże-
niem. W firmach niezatrudniających pracowników respondenci za główne 
utrudnienia wskazywali pozyskiwanie kapitału oraz bazy lokalowej. 

                                                        
19 Piecuch T., Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, [w:]  
M. Matejun, Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, 
C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 20-22. 
20 M. Gacka, Przemiany sektora mikroprzedsiębiorstw w Polsce – szanse i bariery, [w:]  
A. Mazurkiewicz, W. Freitag-Mika, Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw, Insty-
tut Technologii i Eksploatacji, Radom 2008, s. 71. 
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Rysunek 3. Zakres występowania barier wewnętrznych w zależności 
od wielkości przedsiębiorstwa 
Źródło: M. Matejun, Wewnętrzne bariery rozwoju firm sektora MSP, [w:] S. Lachiewicz (red.), 
Zarządzanie rozwojem organizacji, Tom II, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, 
s. 126. 
 
 
Edukacja i zarządzanie 

 
Bariery edukacyjne i zarządzania są ze sobą w znaczny sposób powiązane. 
Wiążą się one z niedostateczną wiedzą oraz brakiem kompetencji osób od-
powiedzialnych za funkcjonowanie firmy. Warto przyjrzeć się przyczynom, 
które powodują występujący stan rzeczy, ponieważ bariery wewnętrzne 
charakteryzują się tym, że po dokonaniu rozpoznania problemu mamy du-
ży wpływ na oddziaływanie na nie, a nawet ich częściową bądź całościową 
likwidację.  
 Do czynników związanych z edukacją można zaliczyć nieodpowied-
nie programy nauczania w stosunku do wymagań, jakie są stawiane przez 
mikro- i makrootoczenie. Część przedsiębiorców, która może nie dostrze-
gać występujących w otoczeniu szans i zagrożeń zazwyczaj charakteryzuje 
się słabą skłonnością do uczenia się i rozwijania w danym zakresie. Nie 
zdobywają odpowiednich kwalifikacji dotyczących marketingu, planowa-
nia, organizowania czy zarządzania. Może to spowodować gorsze funkcjo-
nowanie MŚP na rynku.  
 Przypadek zarządzania można podzielić na kilka części składowych:  

 niewłaściwe tworzenie strategii rozwoju,  
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 błędne zarządzanie operacyjne,  
 problemy personalne,  
 słabość struktur organizacyjnych.  

 Zła strategia może skutkować nieodpowiednio dobranym produk-
tem, usługą, lokalizacją, za niskim kapitałem początkowym, zwiększeniem 
siły oddziaływania dostawców lub odbiorców. Błędy zarządzania opera-
cyjnego zazwyczaj wiążą się ze złym planowaniem, czy późniejszymi jego 
etapami, czyli wdrażaniem rozwiązań i kontrolą. Głównymi mankamenta-
mi struktur organizacyjnych są problemy z komunikacją wewnętrzną oraz 
zarządzanie personelem.  
 B. Kołosowska wskazuje, że  zarządzający firmami budowlanymi 
często są niedoszkoleni oraz w wielu przypadkach opierają swoje działania 
na intuicji. Aby obniżyć koszty decydują się na zatrudnianie małej liczby 
pracowników. To z kolei powoduje, że nie mają czasu na systematyczne 
zdobywanie specjalistycznej wiedzy. Zamiast skupiać się stricte na prowa-
dzeniu działalności mają szereg innych obowiązków takich jak marketing, 
rozliczenia podatkowe, sprawy administracyjne czy logistyczne. Mając tyle 
obowiązków ciężko dodatkowo dopilnować odpowiednich procedur gro-
madzenia danych, co skutkowało ograniczeniem zasobów informacji nie-
zbędnych w zarządzaniu21.  
 Często występującym zjawiskiem są niewykwalifikowani pracowni-
cy. Niestety szczególnie to właśnie ono zazwyczaj poszukują zatrudnienia 
w sektorze budowlanym. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami szkoleń 
oraz czasem, który trzeba poświęcić, aby nowy członek załogi zdobył od-
powiednie kwalifikacje. Następnym krokiem jest konieczność kształtowa-
nia odpowiednich systemów motywacyjnych. Na rynku znajduje się wiele 
firm budowlanych, które poszukują pracowników z doświadczeniem. Sek-
tor budowlany cechuje się sezonowością i to szczególnie ona zniechęca 
zatrudnionych. Dlatego właściciele muszą tak planować swoją działalność, 
aby również w okresie poza sezonem utrzymać ich w firmie.  
 
 
Bariery informacyjne 
 
 Bariery informacyjne pojawiają się już w początkowym etapie zakładania 
działalności. Osoby, które ją planują często nie wiedzą gdzie mogą się udać 
w celu uzyskania niezbędnych informacji. Istnieje wiele form wsparcia dla 
tzw. Start up’ów, jednak nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Ponadto po 
spełnieniu odpowiednich warunków początkująca firma może otrzymać 
                                                        
21 B. Kołosowska Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek 
kapitałowy w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 25. 
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dofinasowanie z Unii Europejskiej. Choć istnieje wiele form reklamy i roz-
powszechniania informacji o formach wsparcia, wciąż występuje problem 
niedoinformowania. 
 Następna kwestia dotyczy głównie problemów z działaniami doty-
czącymi pozyskiwania informacji. Stan wiedzy polskich przedsiębiorców 
na temat zapotrzebowania na usługi budowlane na rynkach zagranicznych 
jest stosunkowo niski, przez co ograniczony jest rynek zbytu na oferowane 
przez nich usługi.  Warto mieć w swoim przedsiębiorstwie osobę, która na 
bieżąco śledzi rynek i orientuje się w ciągle pojawiających się trendach.  
 
 
Bariery psychologiczne  
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą być zarządzane zarówno przez wła-
ścicieli jak i menedżerów zatrudnionych właśnie w tym celu. Ci drudzy do-
datkowo mogą również posiadać udziały w danej firmie. Jest to dość ważna 
kwestia, która w istotny sposób wpływa na podejście danej osoby do dzia-
łalności przedsiębiorstwa. Firma nie jest już wtedy jedynie etatowym miej-
scem pracy a inwestycją. Oczywiste jest, że gdy wkładamy środki finanso-
we w jakieś przedsięwzięcie, w większy sposób będziemy dążyć do jego 
realizacji, ponieważ stanowi ono swoisty gwarant danego stylu życia. Oso-
by, które rozpoczynają działalność, bez względu na to, czy została sfinan-
sowana z własnych środków, czy dodatkowo musiała być wspierana finan-
sowaniem zewnętrznym zdaje sobie sprawę, jak wielkie ryzyko na siebie 
przyjęła.  Szczególnie obawa ta dotyczy mikro i małych przedsiębiorstw, 
gdzie zazwyczaj środki te stanowią cały dorobek życia i zabezpieczenie 
rodziny. Jest to ogromna odpowiedzialność, dlatego kwestia finansowa ma 
ogromny wpływ na podejmowane decyzje.  
 Jednak kwestia finansowa nie jest jedynym problemem. Wpływ ma 
tutaj również mentalność społeczeństwa, która niestety w Polsce nie jest 
pozytywnie nastawiona do przedsiębiorców. Istnieją pewne obawy, że jeśli 
firma zbankrutuje, właściciel straci reputację na rynku i nikt już nie będzie 
chciał z nim współpracować.  
 Na prowadzenie działalności oddziałuje również struktura wła-
sności. Skupiając się na jednej osobie daje jej możliwość kontroli nad dzia-
łalnością. Właściciel może podejmować decyzje bez konsultowania ich 
z udziałowcami, co daje możliwość szybszego reagowania zarówno na za-
potrzebowania rynkowe jak i pojawiające się problemy. Na rozwój firmy 
wpływ mają również cechy właściciela takie jak płeć, wiek, stopień wy-
kształcenia, cechy personalne oraz motywacja.  Według badań przedsta-
wionych w literaturze, mężczyźni chętniej niż kobiety decydują się na roz-
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szerzenie działalności. 22. Ponadto młody wiek oraz wyższy poziom wy-
kształcenia właściciela ma wpływ na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. 
Może to wiązać się z większymi predyspozycjami do podejmowania ryzyka. 
Jednak cechy osobowości niekoniecznie muszą prowadzić do realnej eks-
pansji. Należy pamiętać, że branża budowlana wymaga dużego wykształ-
cenia, ale przede wszystkim doświadczenia i rozważnych decyzji.  
 Część przedsiębiorców za główną motywację prowadzenia wła-
snego biznesu podaje jedynie chęć zarobienia wystarczających środków do 
utrzymania pożądanego stylu życia. Nie mają na celu coraz większej eks-
pansji a jedynie utrzymanie założonych sobie wcześniej dochodów. 
 
 
Podsumowanie 
 
Bariery prowadzenia firmy w branży budowlanej występują zarówno 
w osobie właściciela, samej firmie jak i jego otoczeniu. Prawidłowe ich zi-
dentyfikowanie jest koniecznością do przezwyciężenia pojawiających się 
trudności. Występują one zarówno w momencie zakładania nowego przed-
siębiorstwa, jak i w późniejszych etapach.  Obciążonym biurokratycznie 
firmom ciężko jest funkcjonować. Sama w sobie działalność wiąże się 
z codzienną odpowiedzialnością podczas budowy, tworzenia nowych kon-
strukcji, przestrzegania przepisów BHP oraz odpowiedzialnością za trwa-
łość budynków i zgodność z przepisami.  

Utrudnienia w prowadzeniu działalności można podzielić na dwa 
główne źródła bodźców: zewnętrzne oraz wewnętrzne. Do pierwszych za-
licza się przede wszystkim bariery rynkowe, w szczególności zmieniające 
się relacje popytu do podaży, poszukiwanie odbiorców oraz nowych źródeł 
dystrybucji; bariery finansowe oraz technologiczne, polityczne, fiskalne 
oraz gospodarcze. Kwalifikuje się do nich również najbardziej problema-
tyczne według badanych przepisy prawne oraz administracyjne. Przedsię-
biorstwa muszą sobie radzić z wyżej wymienionymi trudnościami. Nie-
rzadko sprowadza się to do próby zaadaptowania się do warunków pro-
wadzenia biznesu w Polsce. 

Do głównych barier wewnętrznych zalicza się między innymi te  
o charakterze  społecznym, kadrowym, informacyjnym, psychologicznym, 
jak również związane z kompetencjami, wiedzą i kwalifikacjami oraz roz-
miarami działalności.  

Państwo opieszale, ale jednak stara się ciągle ułatwiać prowadzenie 
działalności, istnieje wiele form wsparcia dla Start Up’ów, jednak to wciąż 
kropla w morzu potrzeb. Można odnieść wrażenie, że państwo nie zauwa-
                                                        
22 A. Czerwińska-Lubaszyk, A. Michna, A. Męczyńska…, op. cit., s. 82. 
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ża, że to właśnie sektor MŚP to „siła napędowa” polskiej gospodarki. Więk-
sze pole manewru właściciele firm mają w rozwiązywaniu barier we-
wnętrznych. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest nieustanny rozwój oraz 
dążenie do podnoszenia kwalifikacji. 
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THE BARRIERS OF BUSSINESS ACTIVITY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 
IN WITH PARTICULAR EMPHASIS ON CONSTRUCTION INDUSTRY 

 
Summary 

 
The article presents barriers to the activities of small and medium-sized businesses based on 
studies reported in the literature. Fundamental constraints development of entrepreneurship 
include: access to the financial resources of the company, the amount of the tax burden and 
competition affecting the volume of supply in the local market. These difficulties have been 
divided by external factors, namely the impact of ambient and internal, on which small and 
medium-sized enterprises have an influence.  
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Wprowadzenie  
 
Rozwój sektora przedsiębiorstw innowacyjnych ma kluczowe znaczenie 
dla  gospodarki Polski z uwagi na możliwość osiągnięcia przewagi konku-
rencyjnej w wymiarze globalnym. Znacząca rola postępu technologicznego 
i innowacji dla wzrostu gospodarczego znajduje odzwierciedlenie w teorii 
ekonomii. Model wzrostu Roberta Solowa implikuje, iż bez względu na 
punkt wyjścia, gospodarka zmierza w kierunku ścieżki zrównoważonego 
wzrostu – czyli sytuacji w której każda zmienna modelu rośnie w stałym 
tempie. Na ścieżce zrównoważonego wzrostu produktu na pracownika jest 
ona wyznaczana wyłącznie za pośrednictwem stopy postępu techniczne-
go1. 

W literaturze funkcjonują różne definicje innowacji. Według  
I. Schumpetera innowację stanowi wprowadzenie nowego produktu, nowej 
metody produkcji, otwarcie nowej gałęzi produkcji, dotąd nieobecnej na 
danym rynku, wprowadzenie nowych surowców lub półfabrykatów bądź 
reorganizację produkcji. Innowacyjne działania przedsiębiorców zależą od 
profilu ich działalności a także dostępnych technik oraz technologii. Można 
wyodrębnić dwa kierunki tych działań: kierunki tradycyjne oraz nowocze-
sne. Pierwsza grupa związana jest z wprowadzaniem nowych rozwiązań 
odnośnie mechanizacji, elektryfikacji bądź chemizacji. Do kierunków no-
woczesnych można zaliczyć komputeryzację, informatyzację, wprowadza-

                                                        
1 D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000 s. 33. 
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nie nanomateriałów i nanotechnologii, techniki atomowe czy też inżynierię 
materiałową2. 

Głównym warunkiem utrzymania się przedsiębiorstw na rynku jest 
zdolność do szybkiego reagowania na nowe zapotrzebowanie sygnalizo-
wane przez rynek. Taka tendencja skutkuje koniecznością skracania cykli 
wdrażania nowych wyrobów a także szybkie uruchamianie i realizowanie 
zleceń produkcyjnych3. 

Celem rozdziału jest charakterystyka działalności innowacyjnej sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce. Zasadniczą tezą 
rozdziału jest stwierdzenie, iż innowacje wdrażane przez sektor MŚP mają 
duży wpływ na kształtowanie wzrostu gospodarczego kraju.  

 
 

Kondycja finansowa MŚP na tle sytuacji finansowej dużych 
przedsiębiorstw 
 
Kondycja sektora MŚP jest w mniejszym stopniu poddawana analizie  
z uwagi na mniejszą liczbę dostępnych danych niż w przypadku dużych, 
wielokrotnie giełdowych spółek. Na potrzeby niniejszego podrozdziału 
dokonano analizy danych zawartych w raporcie Narodowego Banku Pol-
skiego pt. „Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji 
przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014”4. 

Badaniem objęto populację, która w 2014 r. liczyła 50 852 przed-
siębiorstw z czego 31 179 zakwalifikowano jako małe. W zakresie wyniku 
finansowego w 2014 r. sektor przedsiębiorstw niefinansowych, które za-
trudniały powyżej 49 osób zanotował spadek. Główną przyczyną były stra-
ty na działalności poza sprzedażą, tj. ujemne różnice kursowe, straty na 
inwestycjach finansowych a także straty na sprzedaży majątku trwałego. 
Straty te wygenerowały w największym zakresie duże przedsiębiorstwa, w 
tym sektor paliwowy. W odniesieniu do najmniejszych jednostek w bada-
nej populacji (o liczbie pracowników z przedziału od 50 do 249 osób) 
zmiany wyników na podstawowej działalności a także analiza rozkładu 
rentowności wskazywały na poprawę kondycji finansowej. Było to skut-
kiem wzrostu wyniku na sprzedaży5.  
                                                        
2A. Stępniewski, Innowacyjność MŚP, rozwiązania i instytucje wspierające, Instytut Agrofi-
zyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Lublin 2004. ss. 10-12. 
3 A. Borowiec, Efektywność gospodarowania podmiotów, Politechnika Poznańska, Poznań 
2010, s. 21. 
4 Narodowy Bank Polski, Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przed-
siębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014, Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw 
Domowych i Rynków, Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2015.   
5 Narodowy Bank Polski…, op. cit. 
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Biorąc pod uwagę aktywność inwestycyjną należy stwierdzić, iż  
w grupie średnich i dużych przedsiębiorstw w 2014 r. nastąpiło ożywienie 
aktywności inwestycyjnej. Jej głównym symptomem było przyspieszenie 
wzrostu zagregowanych nakładów na środki trwałe. W grupie małych firm 
w 2014 r. odnotowano podobne tendencje – nastąpiło wyraźne przyspie-
szenie aktywności inwestycyjnej. Na przełomie lat 2005-2014 po kryzysie 
2008/2009 w 2014 r. nastąpił wzrost zainteresowania inwestycjami 
(wzrost udziału inwestorów w relacji rocznej)6. 

W zakresie kolejnego badanego kryterium – struktury przychodów 
należy stwierdzić, iż specyfiką sektora małych przedsiębiorstw jest prze-
waga działalności operacyjnej oraz sprzedaży krajowej – tabela 1. 

 
Tabela 1. Struktura przychodów jako udział (%) przychodów ogółem 
w 2014 r.  

Dane kwartalne Małe przedsiębiorstwa Średnie i duże przedsiębiorstwa 
przychody ze sprzedaży 97,48 96,63 
- krajowej 89,14 74,63 
- zagranicznej 8,33 22,0 
pozostałe przychody  
operacyjne 2,06 1,68 
-PRZYCHODY FINANSOWE 0,46 1,69 
- dywidendy 0,06 0,94 
- odsetki 0,16 0,34 
- inwestycje 0,04 0,13 
- różnice kursowe  0,07 0,09 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Narodowy Bank Polski, Sytuacja finansowa ma-
łych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014, 
Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków, Instytut Ekonomiczny, Warszawa 
2015, s. 5 
 

Dokonując danych zamieszonych w tabeli 1 należy stwierdzić,  
iż przychody ze sprzedaży krajowej stanowiły główne źródło przychodów 
małych przedsiębiorstw w 2014 r. Około 50% przedsiębiorstw średnich  
i dużych wykazuje niezerową sprzedaż zagraniczną, eksport stanowi 22% 
przychodów ogółem7.  

W latach 2005-2014 zadłużenie z tytułu kredytów oraz pożyczek 
ogółem przedsiębiorstw zatrudniających do 49 osób wzrosło. Głównymi 
narzędziami kredytowymi  były kredyty oraz pożyczki krótkoterminowe. 
W połowie badanych podmiotów zatrudniających do 49 osób zadłużenie  
z wskazanego tytułu stanowiło około 9% całości zobowiązań. W sektorze 

                                                        
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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średnich oraz dużych firm determinantą zadłużenia z tytułu kredytów oraz 
pożyczek pozostają kredyty długoterminowe8.  

W odniesieniu do płynności sektora średnich dużych przedsię-
biorstw oraz o zatrudnieniu nieprzekraczającym 49 osób stwierdzono, iż 
mediany analizowanych wskaźników płynności znajdują się w trendzie 
rosnącym. Płynność firm, które zatrudniają do 49 osób w 2014 r. osiągnęła 
największy poziom od początku analizowanego okresu tj. 2005 r. Pod ko-
niec badanego okresu połowa firm podlegających badaniu miała płynność 
finansową przekraczającą 1,8 oraz płynność gotówkową przekraczającą 
wartość uznawaną za bezpieczną, tj. 0,29.  

 
 

Uwarunkowania działań innowacyjnych przedsiębiorstw  
 
Poziom innowacyjności przedsiębiorstw jest uwarunkowany wieloma 
czynnikami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi. Można do nich zaliczyć 10: 

 system ekonomiczno-finansowy,  
 system funkcjonowania całej gospodarki,  
 pozycję przedsiębiorstwa w branży na rynku krajowym, zagranicz-

nym, 
 zasoby rzeczowe i finansowe będące w dyspozycji przedsiębior-

stwa, 
 umiejętności i skłonność kadry kierowniczej do zarządzania po-

przez innowacje, 
 praktyczne umiejętności oraz doświadczenie pracowników, 
 czynniki polityczne.  

Dla realizacji misji, stanowiącej cel istnienia przedsiębiorstwa ko-
niecznym jest pozyskanie środków finansowych. Można wyróżnić ich dwa 
zasadnicze źródła – wewnętrzne oraz zewnętrzne. Do wewnętrznych źró-
deł zalicza się: przychody pochodzące ze sprzedaży towarów i usług, do-
chody z aktywów finansowych przedsiębiorstwa, wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych11. Wśród zewnętrznych źródeł dopływu pienią-
dza można wymienić kredyty, pożyczki (także zaciągane w formie emisji 
papierów wartościowych, dotacje, leasing)12. 

                                                        
8 Narodowy Bank Polski…, op. cit. 
9 Ibidem. 
10 A. Stępniewski, Innowacyjność MŚP, rozwiązania i instytucje wspierające, Instytut Agrofi-
zyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Lublin 2004. ss. 10-12. 
11 S. Owsiak, Finanse, PW, Warszawa 2015. s. 163. 
12 Ibidem, s. 163.  
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Dokonując analizy danych statystycznych dotyczących polskich 
przedsiębiorstw, zawartych w raporcie „Pionierzy nowoczesności”, opra-
cowanym przez Departament strategii i analiz Ministerstwa Gospodarki 
można zauważyć, iż wielkość podmiotu wpływa pozytywnie na skłonność 
do aktywności innowacyjnej. Jest to uwarunkowane faktem, iż wielkość 
podmiotu wiąże się zazwyczaj z wielkością kapitału jaki może być zainwe-
stowany w działalność innowacyjną. Dostrzegalna jest również inna ten-
dencja – większe zaangażowanie sektora przemysłu niż sektora usług. 
Większa skłonność do aktywności innowacyjnej przekłada się na znaczącą 
skłonność do podejmowania współpracy13. 

Istotną rolę w kształtowaniu uwarunkowań działań innowacyjnych 
odgrywają instrumenty rozwoju sieci instytucji otoczenia biznesu. System 
wsparcia przedsiębiorstw w Polsce opiera się na współpracy podmiotów o 
zasięgu krajowym i regionalnym, które są odpowiedzialne za formułowa-
nie strategii, realizację instrumentów wsparcia oraz programów. Na szcze-
blu centralnym instytucją realizującą działania w zakresie analityczno – 
badawczym jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Reali-
zuje ona programy rozwoju przedsiębiorczości, które skupione są m.in. na 
działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, rozwoju kapitału ludz-
kiego a także rozwoju regionalnym. Na poziomie regionalnym istotnymi 
podmiotami wspierającymi przedsiębiorstwa są instytucje samorządowe, 
działania są realizowane przez Urzędy Marszałkowskie lub podległe im 
instytucje. Głównym celem ich funkcjonowania poza promocją przedsię-
biorczości w regionach jest zapewnienie przedsiębiorcom i osobom planu-
jącym rozpoczęcie działalności gospodarczej informacji dotyczących moż-
liwości korzystania z pomocy o charakterze doradczym, finansowym oraz 
szkoleniowym14.  

Szczególną rolę w wspieraniu przedsiębiorców odgrywa Krajowy 
System Usług (KSU). Instytucja jest koordynowana przez PARP i stanowi 
sieć ośrodków przedsiębiorczości i innowacyjności. Skupia około 230 
współpracujących ze sobą organizacji, które świadczą usługi dla przedsię-
biorców i osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej. Misję 
Krajowego Systemu Usług jest rozwój przedsiębiorczości zapewnienie wy-
sokiej jakości usług w kluczowych obszarach, które wymagają wsparcia 
publicznego. W 2014 r. w ramach sieci KSU 211 podmiotów świadczyło 
usługi systemowe oraz pilotażowe. Przedsiębiorcy mogli korzystać także z 
usług europejskiej sieci Enterprise Europe Network, która częściowo jest 

                                                        
13 https://www.mr.gov.pl/media/15608/Pionierzy_nowoczesnosci_20131202.pdf 
(online: 2.08.2016). 
14 https://www.mr.gov.pl/media/15456/Raport_o_przedsiebiorczosci_2015.pdf  
(online: 2.08.2016). 
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finansowana w ramach programów unijnych (do 2014 r. w ramach Pro-
gramu CIP a od 2015 r. w ramach Programu COSME)15. 

 
 

Nakłady na innowacje jako determinanta rozwoju przed-
siębiorstwa 
 
Według teorii R.E. Halla oraz J.B. Taylora istnieją trzy czynniki stymulujące 
wzrost gospodarczy, definiowane również jako wyznaczniki ścieżki długo-
okresowego wzrostu produkcji, są to: siła robocza, kapitał oraz technolo-
gia. W odniesieniu do pierwszego czynnika, stwierdzili oni, iż produkcja nie 
zależy wyłącznie od liczby zatrudnionych, lecz również od liczby godzin 
przepracowanych w ciągu roku, które są nazywane nakładem pracy. Drugi 
- kapitał, pobudza wzrost produkcji ponieważ zasoby kapitału będą wzra-
stały dopóki zwiększają się inwestycje netto, skutkując pobudzeniem tym 
samym efektów wzrostowych. Wpływ trzeciego czynnika - technologii 
oznacza działania zwiększające wydajność pracy oraz efektywność wyko-
rzystania kapitału. Dzięki postępowi technicznemu pojawia się możliwość 
wzrostu produktywności czynników produkcji16. 

Inwestycje stanowią jeden z wielu czynników rozwoju społeczno-
gospodarczego kraju. Nakłady gospodarcze na inwestycje stanowią środki 
ogólnospołeczne. Ich źródłem jest dochód narodowy. Jeżeli przykładowo  
w jednym okresie państwo przeznaczy na inwestycje większą część docho-
du, wówczas mniej środków pozostanie na bieżącą konsumpcję społeczeń-
stwa. Pożyczkę zaciągniętą na inwestycje można uznać za efektywną spo-
łecznie oraz ekonomicznie jeśli w wyniku jej wykorzystania przedsiębior-
stwo uzyskuje efekty ekonomiczne, które pozwalają na jej spłacenie z nad-
wyżką 17. Niedoskonałość rynku przyczynia się do ingerencji państwa  
w pewne obszary społeczno-gospodarcze, przykładowo badania, rozwój  
i transfer technologii. Ingerencja ta powinna opierać się jednak na rachun-
ku ekonomicznym, konkretnie zaś na badaniu efektywności. Inwestycje 
publiczne w dziedziny zapewniające w przyszłej perspektywie szybki 
zwrot inwestorowi (państwu) zostały wyznaczone w modelu optymalizacji 
efektywności wydatków publicznych. Przede wszystkim są to działania, 
które wspierają wzrost efektywności gospodarowania zasobami18. 

                                                        
15 https://www.mr.gov.pl/media/15456/Raport_o_przedsiebiorczosci_2015.pdf  
(online: 2.08.2016). 
16 Z. Dach, Podstawy makroekonomii, PTE, Kraków 2004, ss. 22-23. 
17 Z. Wit, Inwestycje, finansowanie i efektywność, PWE, Warszawa 1978, ss.7-8. 
18 B. Puczkowski, Efektywność zarządzania środkami publicznymi, UWM, Olsztyn 2014,  
s. 102. 
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W międzynarodowym środowisku z sukcesem mogą funkcjonować 
przedsiębiorstwa, które charakteryzują się dużym udziałem wysokich 
technologii oraz, które są zarządzane w sposób umożliwiający ekspansję na 
rynkach międzynarodowych. Biorąc pod uwagę wysokość nakładów na 
badania i rozwój Polska jest opóźniona w stosunku do rozwiniętych krajów 
UE oraz niektórych krajów rozwijających się. Wzór w tej dziedzinie stano-
wią Finlandia oraz Szwecja, w których udział wydatków na badania i roz-
wój wyniósł w stosunku do PKB w 2012 r. odpowiednio: 3,48% i 3,86%. 
Dla Polski wartość ta wyniosła w 2005 r. 0,57% PKB, w kolejnych latach 
wskaźnik ten wzrastał i w 2013 r. osiągnął 0,96% PKB. Należy podkreślić, 
iż działalność badawczo-rozwojowa jest uważana za cechującą się więk-
szym ryzykiem w porównaniu do innych inwestycji, przykładowo w środki 
trwałe. Udział sektora przedsiębiorstw w finansowaniu działalności B+R  
w 2012 r. wyniósł 32,3% i był o 4,2 p. proc. wyższy w porównaniu do roku 
2011. Ponad płowa nakładów na działalność B+R pochodziła z sektora rzą-
dowego19. 

W europejskim sektorze przedsiębiorstw w dziedzinie nowych 
technologii istotną rolę odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa.  
W 2012 r. w Polsce firmy te stanowiły 99% zarejestrowanych przedsię-
biorstw oraz można im przypisać wytwarzanie prawie połowy polskiego 
PKB. Zasadniczą część tego sektora (około 95%) stanowią mikroprzedsię-
biorstwa, które zatrudniają do 9 osób. Nakłady na finansowanie innowa-
cyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw są bardzo niskie. 
Duże przedsiębiorstwa stanowią największą grupę wdrażającą innowacje 
(67%), udział małych firm wynosi jedynie 17%, a średnich około 40%.  
W warunkach europejskich 44% przedsiębiorstw wdraża innowacje. 
W 15 krajach UE w latach 1998 – 2004, 39% małych firm, 60% średnich  
i 77% dużych przedsiębiorstw podjęło działania innowacyjne.  

Tempo wzrostu PKB przyspieszyło z 3,3% w 2014 r. do 3,6%  
w 2015 r., tempo wzrostu nakładów inwestycyjnych spowolniło z 9,8% do 
6,1%. Należy podkreślić, iż tempo nakładów inwestycyjnych realizowanych 
przez przedsiębiorstwa jest wyższe w porównaniu do inwestycji ogółem, 
co jest skutkiem ograniczenia zakresu inwestycji publicznych. Inwestycje 
przedsiębiorstw wzrosły w 2015 r. o 11,9 p. proc. w odniesieniu do wzro-
stu o 16,9 p. proc przed rokiem. W 2015 r. potencjalne możliwości samofi-
nansowania działalności inwestycyjnej przez przedsiębiorców kształtowa-
ły się na wysokim poziomie, były jednak niższe niż w 2014 r. Wynikało to  
z relatywnie wysokiej dynamiki inwestycji – szybszej od dynamiki nad-

                                                        
19 J. Prystorm, K. Wierzbicka, Finansowanie działalności innowacyjnej, Difin, Warszawa 
2015 ss 18-19. 
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wyżki inwestycyjnej oraz przyrostu środków jakie pozostawały 
w dyspozycji przedsiębiorców20. 

Od 1998 roku przeprowadzane jest badanie ankietowe mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Początkowo było ono sporządzane przez 
Ministerstwo Gospodarki, obecnie przez Ministerstwo Rozwoju. Należy 
podkreślić, iż statystyka publiczna prowadzona przez Główny Urząd Staty-
styczny zawiera dokładną informację o sytuacji dużych przedsiębiorstw.  
W odniesieniu do sektora MŚP, z uwagi na jego liczebność badania ankie-
towe stają się uzupełniającym źródłem informacji. Wyniki ankiety, obejmu-
jące okres drugiej połowy 2015 roku wskazały, iż wśród przedsiębiorców 
przeważały negatywne opinie co do perspektyw rozwojowych w nadcho-
dzącym półroczu 2016 r.21. Na wykresie 1 przedstawiono główne przyczy-
ny, dla których firmy rozwiną się bądź nie rozwiną.  

 

 
Wykres 1. Przyczyny dla których firmy rozwiną/nie rozwiną się  
w pierwszej połowie 2016 r.  
Źródło: https://www.mr.gov.pl/media/20003/Trendy_rozwojowe_MSP_II_polowa_2015.pdf, 
(online: 2.08.2016). 
 

Dokonując analizy danych, zawartych na rysunku 1, należy stwier-
dzić, iż według polskich przedsiębiorców najbardziej znaczącym czynni-
kiem, który będzie miał wpływ na rozwój przedsiębiorczości w 2016 r. jest 
                                                        
20https://www.mr.gov.pl/media/18573/Informacja_nt_nakladow_inwestycyjnych_w_201
5_r.pdf, (online: 2.08.2016). 
21 https://www.mr.gov.pl/media/20003/Trendy_rozwojowe_MSP_II_polowa_2015.pdf  
(online: 2.08.2016). 
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zmiana sytuacji gospodarczej w kraju. Inną ważną determinantę stanowiła 
zmiana perspektywy sprzedaży. Biorąc pod uwagę czynniki hamujące roz-
wój polskich przedsiębiorstw należy stwierdzić, iż duże znaczenie odgrywa 
zmiana klimatu politycznego w kraju.  

 
 

Podsumowanie 
 
Istotną rolę dla tendencji rozwojowych polskiej gospodarki odgrywają in-
nowacyjność oraz konkurencyjność. Import technologii za pośrednictwem 
zakupu maszyn oraz urządzeń, który głównie w pierwszych latach trans-
formacji stanowił istotną siłę sprawczą zwiększenia produktywności pol-
skiej gospodarki, obecnie nie jest wystarczający. Zestawienie realnego pro-
duktu krajowego na osobę oraz średniego sumarycznego indeksu innowa-
cyjności w latach 2007-2013 w krajach Unii Europejskiej wskazało na do-
datnią korelację między badanymi wielkościami. Siłę tej zależności zbada-
no wykorzystując współczynnik korelacji rang Spearmana. Wskazał on na 
bardzo silną korelację dodatnią na poziomie 0,91, która informuje, że 
wzrostowi innowacyjności towarzyszy wzrost PKB. Aktywność innowacyj-
na nie może być jednak pojmowana jako zasilanie środkami finansowymi 
nauki, sfery badania+rozwój (B+R) lecz całej infrastruktury, która deter-
minuje działalność innowacyjną przedsiębiorców. Ważne jest czerpanie 
doświadczeń z zasobów innych kreatorów innowacyjności22. 

Inwestowanie w działalność badawczo - rozwojową jest czynnikiem, 
który w znacznym stopniu może przyczynić się do rozwoju przedsiębior-
stwa, może determinować jego innowacyjność, ostatecznie zaś może 
wpływać na postęp technologiczny. Na tle krajów Unii Europejskiej polska 
gospodarka nie należy do najbardziej innowacyjnych. Przyczyn niskiego 
poziomu innowacyjności upatruje się w niskim poziomie PKB na 1 miesz-
kańca, słabość sektora B+R, niedostateczne nakłady na działalność  inno-
wacyjną oraz brak współpracy między biznesem a sferą B+R23. 

System wsparcia przedsiębiorstw w zakresie innowacji w Polsce 
opiera się na współpracy podmiotów o zasięgu krajowym i regionalnym, 
które są odpowiedzialne za formułowanie strategii, realizację instrumen-
tów wsparcia oraz programów. Na szczeblu centralnym instytucją realizu-
jącą działania w zakresie analityczno - badawczym jest Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Istotną rolę w wspieraniu przedsię-
                                                        
22 T. Lubińska, Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność, Difin, Warszawa 2015,  
s. 40. 
23 J. Prystom, Katarzyna Wierzbicka, Finansowanie działalności innowacyjnej, Difin, War-
szawa 2015, s. 18. 
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biorców odgrywa również Krajowy System Usług (KSU). Za pośrednictwem 
wymienionych instytucji możliwe jest podniesienie jakości funkcjonowania 
przedsiębiorstw, co w dalszej perspektywie prowadzić będzie do ich roz-
woju.  
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Wprowadzenie 
 
Współcześnie zarówno w Polsce, jak i na świecie, obserwować można 
wzrost zainteresowania inicjatywami klastrowymi. Ta forma współpracy 
przedsiębiorstw wiąże się z szeregiem korzyści, zarówno dla samych 
przedsiębiorców, jak i mieszkańców regionu. Jedną z korzyści płynących  
z funkcjonowania inicjatyw klastrowych jest wspieranie rozwoju regional-
nego oraz budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.  Prężny 
rozwój sektora przedsiębiorstw oznacza rosnące zatrudnienia, spadek bez-
robocia, a w konsekwencji wyższe zarobki mieszkańców, co realizuje cel 
rozwoju regionalnego. Z drugiej strony rozwój inicjatyw klastrowych może 
wspierać realizację zasady zrównoważonego rozwoju na szczeblu regio-
nalnym. Celem rozdziału jest wskazanie, iż inicjatywy te mogą stanowić 
odpowiednie narzędzie do sterowania rozwojem regionalnym w kierunku 
zrównoważonej gospodarki.  
 
 
Inicjatywy klastrowe    
 
W literaturze obecnych jest szereg definicji klastrów. Większość z nich 
zwraca uwagę na dwa podstawowe aspekty: regionalizację inicjatyw kla-
strowych oraz działanie współpracujących podmiotów gospodarczych  
w pokrewnych sektorach gospodarczych (koncentracja branżowa oraz 
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koncentracja regionalna). Kolejnym elementem definicyjnym, który jednak 
bywa pomijany w części definicji1 jest angażowanie w inicjatywy klastrowe 
instytucji otoczenia biznesu, w tym instytucji publicznych, uczelni wyż-
szych i jednostek badawczo-rozwojowych. Wymienione kryterium wydaje 
się być jednak niezbędne do określenia danego skupiska przedsiębiorstw, 
jako klastra. Z tego względu przyjmuje się definicję klastra proponowaną 
przez M. E. Portera, zgodnie z którą są nim „geograficzne skupiska wza-
jemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek 
świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związa-
nych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normaliza-
cyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, kon-
kurujących między sobą, ale także współpracujących”2. 

W związku z powyższym klaster należy rozumieć, jako zespół po-
wiązań przedsiębiorstw działających w danej branży w danym regionie 
wraz z otoczeniem funkcjonowania biznesu. Celem budowy tego typu po-
wiązań jest tworzenie przyjaznych warunków do rozwoju danej branży w 
regionie. Ogółem korzyści te można podzielić na cztery obszary (rysunek 
1), przy czym warunkiem niezbędnym ich realizacji jest zaufanie i nasta-
wienie na współprace podmiotów.   

Warunkiem niezbędnym osiągania korzyści z funkcjonowania kla-
strów jest wzajemne zaufanie między wszystkimi stronami inicjatywy3. 
Podstawą jest tu ukierunkowanie działania na osiąganie wspólnych korzy-
ści, nie zaś na wzajemną konkurencję. Funkcjonowanie  klastra można po-
równać do systemu, którego synergiczne działanie staje się źródłem korzy-
ści jednostek w nim funkcjonujących poprzez współpracą na wielu płasz-
czyznach4, w tym wymianę informacji, wspólną ekspansję na rynki zagra-
niczne, wspólne poszukiwanie źródeł finansowania czy prowadzenie dzia-
łalności badawczo-rozwojowej. Są to korzyści, których żadna 
 z tych firm nie byłaby w stanie osiągnąć bez efektu synergii. Oznacza to, że 

                                                        
1 Przykładem jest definicja proponowana w raporcie Komisji Europejskiej w zakresu 
klastringu „Regional Clusters in Europe”, Observatory of European SMEs 2002, Bruksela 
2002, No. 3, który definiuje to pojęcie jako koncentrację powiązanych ze sobą firm, funk-
cjonujących w tej samej lub pokrewnej branży, zlokalizowanych na małym obszarze geo-
graficznym [Regional Clusters in Europe, 
http://www.ec.europa.eu/regional_policy/archive/innovation/pdf/library/regional_clust
ers.pdf, (online: 10.12.2015). 
2 M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 246.  
3 S. Pastuszka, Wpływ klastra „Grono Targowe Kielce” na rozwój województwa świętokrzy-
skiego, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2015, nr 2, s. 184. 
4 P. Sienkiewicz, Analiza systemowa. Podstawy i zastosowanie, Bellona, Warszawa 1994,  
ss. 37-39. 
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w ramach systemu klastra tworzone są unikatowe wartości dodane, a suma 
wyjść przewyższa sumę wejścia systemu5. 

 

 
Rysunek 1. Podstawowe płaszczyzny wpływu inicjatyw klastrowych 
na rozwój gospodarczy  
Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Plawgo, Klastry jako potencjał rozwoju - wo-
jewództwo podlaskie, Fundacja BFKK, Białystok 2010, s. 16. 
 

W literaturze we wskazanym kontekście podnoszony jest temat tak 
zwanej polityka rozwoju regionalnego opartej o klastry. Pod pojęciem tym 
rozumie się „zespół działań i instrumentów wykorzystywanych przez wła-
dze różnych szczebli dla podnoszenia poziomu konkurencyjności gospo-
darki, poprzez stymulowanie rozwoju istniejących bądź tworzenie nowych 
systemów klastrowych przede wszystkim na szczeblu regionalnym”6. Roz-
wój inicjatyw klastrowych w dużej mierze może być stymulowany przez 
władzę samorządowe danego szczebla. 

 
 

Rola klastrów w rozwoju regionu  
 
Wśród podstawowych korzyści z funkcjonowania klastra wymienić można 
stymulowanie innowacyjności przedsiębiorstw. Ujawnia się ona przez 
większe możliwości dostrzegania potrzeb nabywców i lepsze dostosowy-
wanie się do wymogów rynkowych. Firmy w ramach klastra mogą prowa-
dzić wspólną działalność innowacyjną, co skutkuje lepszymi możliwościa-
mi technicznymi, operacyjnymi i logistycznymi. Współpraca dostawców  
i odbiorców powoduje wzrost elastyczności procesu innowacyjnego.  
                                                        
5 podobnie: J. Kamierski, Klastry jako źródło efektów synergicznych i instrument zarządza-
nia regionalnego, „Acta Universitatis Lodziensis” 2011, nr 251, ss. 31-33. 
6 T. Brodzicki, S. Szultka, P. Tamowicz, Rekomendacje dla Polski, Niebieskie Księgi 2004, 
Rekomendacje nr 11, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004, s. 16.  
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Współpraca z uczelniami i instytutami badawczymi tworzy dostęp do naj-
nowszych odkryć technologicznych, wskazuje również drogę możliwego 
podjęcia działalności badawczej, która rokuje nadzieje na innowacje. Two-
rzeniu nowych idei, które będą cechowały się wyższą akceptacją ze strony 
rynku sprzyja sprawny przepływ informacji w ramach klastra7. 
 Kolejną płaszczyzną wpływu inicjatyw klastrowych jest wzrost 
efektywności przedsiębiorstw, mierzonej stosunkiem ponoszonych kosz-
tów do osiąganych korzyści. Współpraca regionalnych przedsiębiorstw 
zmniejszają koszty dostępu do informacji rynkowej. Co więcej klastry za-
zwyczaj budowane są na zasadzie komplementarności. Skupiają przedsię-
biorstwa biorące udział w różnych etapach procesów produkcyjnych czy 
usługowych. Dzięki temu tworzą warunki do współpracy przedsiębiorstw  
z jednej strony dając szansę na zawarcie korzystnych kontraktów opartych 
na wzajemnym zaufaniu, z drugiej zaś są potencjalną bazą klientów dla 
podwykonawców, co pozwala im na maksymalizację zysków. Również 
wspólne działania marketingowe oraz marketingowo-informacyjne pozwa-
lają na obniżenie kosztów prowadzonej działalności marketingowej. 
Przedsiębiorstwa dostarczające wspólnie produkt mogą realizować dzia-
łalność badawczą w celu rozpoznania aktualnych potrzeb klientów i lep-
szego dostosowania do nich produktów8. Takie badania są zazwyczaj poza 
zasięgiem finansowym małych przedsiębiorstw9.  
 Dzięki rosnącej efektywności i innowacyjnego firmy klastra mają 
szansę na budowanie przewagi konkurencyjnej, będącej przeciwwagą dla 
korzyści skali osiąganych przez duże przedsiębiorstwa. Oferta przedsię-
biorstw staje się kompleksowa i różnorodna, co oznacza, że wspólnie firmy 
są w stanie sprostać wymaganiom większego odbiorcy. Uwidacznia się to 
zwłaszcza na etapie procedur przetargowych, których warunków formal-
nych często nie są w stanie spełnić mikro i mali przedsiębiorcy działający 
osobno. Spadek kosztów sprzyja możliwości podejmowania konkurencji 
cenowej. Współpraca w ramach kanałów dystrybucji zmniejsza czas reali-
zacji dostaw, czas transakcji czy czas związany z serwisem. Wzajemne zau-
fanie wymusza postawę wobec klientów ukierunkowaną na budowanie 
lojalności. Ogółem współpraca zwiększa perspektywy budowania przewagi 
konkurencyjnej przedsiębiorstw10.  
 Kolejnym obszarem korzyści z funkcjonowania klastrów jest rozwój 
przedsiębiorczości. W szerokim ujęciu chodzi tu o lepszą zdolność przed-
siębiorstw do dostrzegania szans rynkowych oraz przeciwdziałania poja-
                                                        
7 B. Plawgo, Klastry…, op. cit., s. 17. 
8 Ibidem, s. 17 
9 Ibidem, s. 20. 
10 Klasyfikacja czynników konkurencyjności na podstawie: Z. Pierścionek, Strategie konku-
rencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003, s. 169. 
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wiającym się barierom. W wąskim ujęciu chodzi o rozwój konkretnych no-
wych przedsięwzięć i powstawanie nowych firm. Koncentracja sektora  
w danym regionie sprzyja powstawaniu tak zwanych przedsiębiorstw od-
pryskowych specjalizujących się w wąskim obszarze działania ukierunko-
wanym na obsługę, outsourcing lub podwykonawstwo danych funkcji firm 
sektora11. 
 Poprzez realizację wymienionych celów rozpatrywanych z punktu 
widzenia przedsiębiorstw klastry realizują również cele związane z rozwo-
jem regionalnym. Koncentracja firm w danym sektorze sprzyja tworzeniu 
nowych miejsc pracy, a w konsekwencji spadkowi stopy bezrobocia. Ro-
śnie potencjał regionu. Rozwój przedsiębiorstw sprzyja również wielkości 
wpływów budżetowych samorządów terytorialnych z tytułu opłat i podat-
ków.  Podstawową korzyścią z funkcjonowania klastrów w rozwoju regio-
nalnym jest więc wzrost jakości życia mieszkańców, ich zamożności i sytu-
acji zawodowej12.  
 Klastry - a zwłaszcza dynamika ich rozwoju - promują dany region, 
powodują że jest kojarzony z dynamiką, innowacyjnością, uczeniem się. To 
z kolei może przynosić pozytywne skutki w postaci większej przyjazności 
inwestycyjnej regionu13 w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych. Oznacza to, że rozwój klastrów może dynamizować nie tylko rozwój 
wewnętrzny przedsiębiorstw, lecz również rozwój całych regionów gospo-
darczych. Z tego względu idea ta wydaje się szczególnie interesująca w tych 
regionach, w których w obrębie danej branży, należącej do wiodących  
i wzrostowych, występuje duże rozdrobnienie przedsiębiorców, w związku 
z czym żaden z nich nie jest w stanie konkurować pojedynczo, wspólnie 
jednak możliwe jest budowanie pozycji konkurencyjnej.   
 
 
Inicjatywy klastrowe w zrównoważonym rozwoju regionów  
 
Podstawowym założeniem kształtowania zrównoważonego rozwoju jest 
dążenie do zachowania stanu dóbr środowiska naturalnego przy jednocze-
snym tworzeniu odpowiednich warunków do rozwoju gospodarczego. 
Koncepcja zrównoważonego rozwoju odwołuje się do zasad sprawiedliwo-
ści, równości (zarówno w ujęciu międzypokoleniowym, jak i wewnątrzpo-
koleniowym) oraz zrównoważonego korzystania ze środowiska naturalne-
                                                        
11 M. Ławecki, Klastry i ich wpływ na przedsiębiorczość w regionie, „Studia ekonomiczne. 
Zeszyty naukowe uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, nr 145, ss. 160-162. 
12 J. Kamierski, op. cit., ss. 34-35.  
13 A. Marshal pisał o tworzeniu przez współpracę „atmosfery przemysłowej” za: B. Plawgo, 
Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, ORGMASZ, 
Warszawa 2004, s. 188.  
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go. W szczególności zwraca uwagę na konieczność ograniczenia negatyw-
nego antropogenicznego oddziaływania na środowisko naturalne, w tym 
poprzez kształtowanie konsumpcji zrównoważonej oraz prowadzenie 
działalności gospodarczej z wykorzystaniem przyjaznych dla środowiska 
technologii14. Zrównoważony rozwój zmierza do zapewnienia zarówno 
obecnym, jak i przyszłym pokoleniom odpowiednich standardów życia pod 
względem ekologicznym, ekonomicznym i społeczno-kulturalnym15. 
 Rozwój zrównoważony staje się paradygmatem podejmowania de-
cyzji z zakresu ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym.  
W ostatnim czasie rysuje się także tendencja do analizy idei na gruncie 
szerszym, odnoszącym się do gospodarki, jako całości. W wyniku rosnącej 
popularności koncepcji zrównoważonego rozwoju wyodrębnił się nurt 
ekonomii opierający się na dążeniu do trwałego rozwoju bazującego na 
równowadze między czynnikami kształtującymi dobrobyt, do jakich zalicza 
się kapitał, pracę, środowisko przyrodnicze oraz wiedzę. Ten obszar wie-
dzy nazywany jest ekonomią zrównoważonego rozwoju16.  
 Obszarem analiz w tym zakresie jest możliwość kształtowania 
zrównoważonego rozwoju w ujęciu regionalnym. Jak pisze H. Kruk „w uję-
ciu regionalnym rozwój zrównoważony będzie dotyczył nie tylko równo-
ważenia relacji: społeczeństwo – gospodarka – środowisko na poziomie 
mezoekonomicznym, ale także składowych stanowiących każdy z tych 
wymiarów”17. Istotne stają się również kwestie związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej na poziomie regionalnym, w tym możliwości 
sterowania kierunkami rozwoju przedsiębiorczości na szczeblu regionu. 
Szanse takie stwarzają inicjatywy klastrowe. Dotyczy to głównie ochrony 
środowiska, racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, realizacji 
potrzeb społecznych, tworzenia odpowiednich warunków funkcjonowania 
rynku pracy, zachowania dziedzictwa kulturowego, zapewnienia możliwo-
ści udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i działaniach na rzecz 
rozwoju regionów18, jak również upowszechniania wiedzy oraz tworzenia 
warunków rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 

                                                        
14 M. Sławińska, Zrównoważony rozwój a klastry gospodarcze sektora MŚP, „Prace naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 376, s. 81. 
15 H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka, Poznań 
2010, s. 44. 
16 D. Kiełczewski, T. Poskrobko, Dydaktyka ekonomii zrównoważonego rozwoju [w:]  
B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju Zarys problemów badawczych  
i dydaktyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2010, ss. 95-96. 
17 H. Kruk, Zrównoważony rozwój regionów- ujęcie teoretyczne [w:] B. Kryk (red.), Trendy 
 i wyzwania zrównoważonego rozwoju, Zapol, Szczecin 2011, s. 218. 
18 Ibidem, s. 226. 
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 H. Kruk dzieli najistotniejsze determinanty zrównoważonego roz-
woju regionu na czynniki zewnętrzne (o charakterze ponadregionalnym) 
oraz wewnętrzne (o charakterze regionalnym)19. W drugiej grupie wymie-
nia czynniki należące do sfery społecznej, ekonomicznej i ekologicznej.  
W wymiarze ekonomicznym wskazuje na wielokierunkową specjalizację,  
w szczególności komplementarność oraz umiejętność współpracy przed-
siębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu w regionie, upowszechnianie 
działalności badawczo-rozwojowej, również w zakresie innowacji ekolo-
gicznych, oszczędnościową politykę surowcową, upowszechnianie idei od-
powiedzialności biznesu20. Na ich realizację pozytywny wpływ może mieć 
rozwój inicjatyw klastrowych na szczeblu regionalnym.  
 Istotną cechą inicjatyw klastrowych jest wspólna organizacja  
i orientacja do osiąganie zakładanych celów. Wspólność tych celów jest 
trudna do osiągnięcia w rozproszonych strukturach organizacyjnych 
przedsiębiorstw. Koncentracja przestrzenna firm w ramach klastrów oraz 
orientacja na współpracę może zapewniać spójność celów społeczno-
gospodarczych i ekologicznych. Inicjatywy klastrowe zorientowane są na 
zapewnienie tych celów, które H. Kruk21 wymienia, jako najistotniejsze  
w gronie wewnętrznych ekonomicznych determinant kształtowanie zrów-
noważonego rozwoju regionu. Idea klastringu skupia się bowiem na kon-
centracji w jednym miejscu przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biz-
nesu specjalizujących się w branżach wschodzących w danym regionie oraz 
rodzących szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.  
 Jednym z podstawowych celów stymulowania inicjatyw klastro-
wych przez działalność samorządową oraz rządową powinno być wdraża-
nie zasady zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście chodzi o integra-
cję celów strategicznych przedsiębiorstw skupionych w ramach klastra  
z celami ekologicznymi i społecznymi. Rozwój regionów poprzez inicjaty-
wy klastrowe będzie więc sprzyjał integracji celów przyjmowanych na po-
ziomie polityki gospodarczej kraju z celami regionów i przedsiębiorstw 
skupionych w ramach inicjatyw. Idea zrównoważonego rozwoju powinna 
tworzyć ramy dla zasad korzystania z zasobów środowiska, jakości pro-
duktów, a także oddziaływania na społeczeństwo przedsiębiorstw działa-
jących w ramach klastra22.  
 Wsparcie przez władze regionalne tych inicjatyw klastrowych, które 
podejmują działania z zakresu wdrażania zasady zrównoważonego rozwo-
ju pozwoli na osiągnięcie korzyści zarówno w rozumieniu polityki gospo-
                                                        
19 Szerzej: Ibidem, ss. 226-227. 
20 Ibidem, s. 226. 
21 Ibidem, s. 226-227. 
22 J. Kazimierski, S. Kazimierska, Klastry jako potencjał rozwoju regionu, „Logistyka” 2015, 
nr 3, s. 2146. 
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darczej, przedsiębiorstw, jak i społeczeństwa23. Z punktu widzenia polityki 
korzyścią jest integracja celów rozwoju na poziomie ogólnokrajowym 
 i regionalnym. Na poziomie przedsiębiorstw wdrożenie takiej zasady po-
zwoli na uzyskanie akceptacji ze strony władz lokalnych, a w konsekwencji 
ich wsparcia. Z punktu widzenia społeczeństwa korzyści mogą być do-
strzegane przez jednoczesną poprawę sytuacji na rynku pracy z eliminację 
ewentualnych konsekwencji środowiskowych, związanych z pogorszeniem 
standardu życia w regionie. Rozwój przedsiębiorstw w ramach klastrów 
pozytywnie wpływa na przemiany na lokalnym rynku pracy, tworząc nowe 
miejsca zatrudnienia oraz pozwalając na lokalną specjalizację.  
 Co więcej w koncepcji zrównoważonego rozwoju regionu istotnym 
elementem jest działalność innowacyjna, w tym w zakresie innowacji eko-
logicznych. Wyższa efektywność czynników produkcji oraz lepsze zrozu-
mienie potrzeb przedsiębiorstw może - zdaniem H. Kruk - sprzyjać aplika-
cji technologii oszczędnych wobec środowiska w ramach klastrów24. 
Przedsiębiorstwa skupione w strukturach klastrowych posiadają łatwiej-
szy dostęp do finansowania działalności badawczo-rozwojowej. Może być 
to realizowane zarówno poprzez dzielenie kosztów (głównie stałych) ta-
kiej działalności, jak i poprzez łatwiejszy dostęp do kapitału zewnętrzne-
go25 
 Kolejnym istotnym aspektem sprzyjającym realizacji idei zrówno-
ważonego rozwoju w regionie poprzez inicjatywy klastrowe jest kwestia 
upowszechnienia wiedzy, która w koncepcji klastringu postrzegana jest, 
jako strategiczny zasób. Współpraca, integracja oraz zaufanie między 
członkami klastra tworzy odpowiednie warunki realizacji koncepcji orga-
nizacji opartej na wiedzy26. 
 Rozpowszechnienie idei współpracy w ramach struktur klastro-
wych oraz budowanie długoterminowych relacji zarówno wewnątrz człon-
ków klastra, jak i między nimi, a jednostkami otoczenia biznesu sprzyja 
budowaniu zaufania społecznego. Ekonomiczną konsekwencją wzrostu 
zaufania w relacjach społecznych jest spadek kosztów transakcyjnych oraz 
kosztów kontroli. Co więcej zmiany takie sprzyjają społecznej akceptacji 
efektów zewnętrznych funkcjonowania przedsiębiorstw27.  

                                                        
23 A. Sosnowska, S. Łobejko, Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i re-
gionu, Ekspertyza PARP, Radom 2007, s. 18. 
24 H. Kruk, op. cit., s. 159. 
25 Przykładowo: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 zakłada koncentra-
cję środków w kluczowych klastrów krajowych, czyli klastrach posiadających największy 
potencjał rozwojowy w kraju, a także w skali międzynarodowej. 
26 B. Bembenek, Zarządzanie wiedzą w klastrze, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2012, nr 23, s. 19. 
27 J. Kazimierski, S. Kazimierska, op. cit., s. 2147. 
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 Ze względu na fakt znacznej roli odgórnych inicjatyw oraz wsparcia 
- w tym jednostek samorządu terytorialnego – w tworzeniu klastrów moż-
liwe jest stymulowanie kierunków ich rozwoju. W aspekcie zrównoważo-
nego rozwoju na znaczeniu nabiera wspieranie klastrów skupiających się 
bezpośrednio na realizacji tej idei, w tym klastrów ekoinnowacji. A. Kowal-
ski wskazuje na pięć typowych kierunków rozwoju klastrów w tym zakre-
sie: inicjatywy klastrów energii odnawialnej, inicjatywy klastrów innowacji 
dla alternatywnych sposobów pozyskiwania i eksploatacji surowców, 
współpraca klastrowa na rzecz ekologicznej żywności, współpraca na rzecz 
wdrażania innowacji w gospodarce odpadami, współpraca na rzecz wyko-
rzystania technologii przyjaznych środowisku w różnych obszarach dzia-
łalności gospodarczej28.  
 
 
Podsumowanie  
 
Inicjatywy klastrowe mogą pełnić istotną rolę w dynamizowaniu rozwoju 
regionalnego. Jest to aspekt istotny w kontekście dążenia do zapewnienie 
odpowiednich warunków życia i funkcjonowania społeczności lokalnej, 
rozwoju potencjału gospodarczego regionu, jak również wzrostu jego 
atrakcyjności inwestycyjnej. W ostatnim czasie dostrzega się również moż-
liwość rozpowszechnienia oraz implementacji idei zrównoważonego roz-
woju poprzez rozwój inicjatyw klastrowych. Wśród podstawowych czyn-
ników, które decydują o zdolności klastrów do wdrażania zasady rozwoju 
zrównoważonego na szczeblu regionalnym należą: 

 możliwość wpływania na cele strategiczne przedsiębiorstw skupio-
nych w klastrach przez samorządy lokalne, 

 możliwość integracji celów przedsiębiorstw posiadających charak-
ter rozproszony poza klastrem (w tym małych i średnich), 

 budowanie zaufania społecznego, 
 tworzenie warunków akceptacji społecznej dla efektów zewnętrz-

nych rozwoju przedsiębiorstw w regionie, 
 stymulowanie rozwoju kapitału społecznego regionu, 
 wzrost zainteresowania działalnością innowacyjną, w tym ekoin-

nowacjami, 
 transfer wiedzy między członkami klastra oraz instytucjami otocze-

nia biznesu.  

                                                        
28 A. Kowalski, Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Oficyna Wy-
dawnicza SGH, Warszawa 2013, ss. 202-206.  
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Reasumując, rozwój inicjatyw klastrowych może posiadać istotny 
wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju na szczeblu regio-
nalnym.  
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Summary 
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Wprowadzenie 
 
Przedsiębiorstwo musi się rozwijać aby mogło funkcjonować na burzliwym 
rynku. Firma nie jest zatem obiektem statycznym. Naturalnym procesem  
w życiu każdego przedsiębiorstwa jest przemiana czyli przechodzenie 
przez fazy rozwojowe. W bogatej literaturze przedmiotu możemy odnaleźć 
wiele modeli rozwoju organizacji. Pojawiają się modele, w których fazy 
mają charakter sekwencyjny, które trudno odwrócić jak i takie, które suge-
rują możliwość powrotu organizacji do wcześniejszych faz rozwojowych. 
Niektóre koncepcje, jak np. L. Greinera, zakładają, iż warunkiem przejścia 
firmy w kolejną fazę rozwoju jest przezwyciężenie kryzysu, jaki się pojawi 
w danej fazie rozwoju organizacji. W literaturze pojawiają się także nie-
zwykle interesujące dynamiczne modele wzrostu i rozwoju przedsiębior-
stwa, które umożliwiają ich wykorzystanie jako narzędzie rozwoju strate-
gicznego1.  

Niezależnie od tego, do jakiego modelu rozwoju firmy skłaniamy się  
i czy proces przejścia w kolejną fazę wzrostu ma charakter ewolucyjny, 
przełomowy czy wręcz rewolucyjny, kluczowe znaczenie w procesie przej-
ścia ma rola kadry zarządzającej (przedsiębiorcy). Nowoczesna firma, aby 
mogła wejść w kolejną fazę rozwoju musi być elastyczna, zdolna do szyb-
                                                        
1 A. L. Platonoff, S. Sysko-Romańczuk, Dynamiczne modelowanie funkcjonowanie przedsię-
biorstwa, „Organizacja i kierowanie” 2003, nr 2. 
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kiego dostosowania się do zmieniającego go się otoczenia, które często jest 
otoczeniem  burzliwym, a czasem wręcz turbulentnym. Kompetencje kadry 
zarządzającej są jednym z kluczowych czynników, które determinują ela-
styczność organizacji. Nie zawsze jednak wewnątrz organizacji znajdziemy 
menedżerów zdolnych do efektywnego wprowadzenia firmy na kolejny 
etap jej rozwoju. Ponadto zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów „na sta-
łe”, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach, może się okazać 
zbyt kosztowne. Dlatego też interim management (czasowe zarządzanie) 
może stać się skutecznym narzędziem wspierającym zarządzanie firmą na 
każdym etapie jej rozwoju.  

Celem rozdziału jest ukazanie istoty interim management, jako na-
rzędzia wspierającego rozwój firmy. Realizacji wskazanego celu sprzyjać 
będzie ukazanie problemów pojawiających się na różnych etapach rozwoju 
przedsiębiorstwa w odniesieniu do istniejących w literaturze modeli cyklu 
życia organizacji. Kluczowym będzie przedstawienie roli, cech i etapów 
pracy interim managera. 
 
 
Wybrane modele rozwoju przedsiębiorstwa 
 
W literaturze nauki o przedsiębiorstwie odnajdziemy liczne modele cyklu 
życia organizacji różniące się między sobą zarówno liczebnością etapów 
rozwoju jak i ich charakterystyką. Najprostsze modele, to modele składają-
ce się z trzech faz. Taki model składający się z: narodzin, młodości, kryzysu 
będącego schyłkiem i rozpadem organizacji zaproponowali F. Coffey,  
A.G. Athos i E.A. Reynolds2. Podobną, składającą się również z trzech eta-
pów koncepcję faz rozwoju organizacji, zaprezentowali G.L. Lippitt  
i W.N Schmidt. Cykle te to: narodziny, młodość i dojrzałość3. Charaktery-
stykę faz prezentowaną przez autorów tej koncepcji przedstawia tabela 1.  
 
  

                                                        
2 B. Wawrzyniak, Przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1987, s. 142. 
3 G.L. Lippitt, W.N. Schmidt, Crises in a developing organization, „Harvard Business Review” 
1967, vol 45 (6) [za:] M. Hryniewicka, Sposoby pozyskiwania kapitału w różnych fazach 
cyklu przedsiębiorstwa [w:] J.K. Solarz, M. Lisowski (red.), Ryzyko w społeczeństwie i gospo-
darce. Bibliografie finansowe, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa 
2015, s. 173.  
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Tabela 1. Fazy rozwoju organizacji według G.L. Lippita  
i W.N. Schmidta 

Faza rozwoju Główny cel Kluczowa kwestia Konsekwencje nieo-
siągnięcia celu 

Narodziny 
założyć nową organi-
zację co zaryzykować? frustracja i bezczyn-

ność 
przetrwać jako zy-
skowny system co poświęcić? upadek organizacji 

Młodość 

utrzymać stabilność 
jak zorganizować 
funkcjonowanie 
organizacji? 

ponowne rozpoczęcie 
działalności, organi-
zacja doświadczająca 
wielu kryzysów  

zdobyć reputację 
jak dokonywać 
przeglądu  
i oceny? 

trudności z przycią-
ganiem utalentowa-
nego personelu, nie-
poprawny i znie-
kształcony wizeru-
nek  

Dojrzałość 

osiągnąć unikalność i 
zdolność do zmian 

kiedy i jak dokonać 
zmian? 

niepotrzebna defen-
sywa czy konkuren-
cyjna postawa, roz-
proszenie energii, 
utrata najbardziej 
wartościowych pra-
cowników   

wspierać społeczeń-
stwo 

kiedy i jak dzielić się 
ze społeczeństwem? 

spadek uznania  
w społeczeństwie lub 
spadek zyskowności   

Źródło: G.L. Lippitt, W.N. Schmidt, Crises in a developing organization, „Harvard Business 
Review” 1967, vol 45 (6), [za:] M. Hryniewicka, op. cit., s. 173. 
 

Na uwagę zasługuje także model R.L. Dafta, który jest w zasadzie ze-
stawieniem wniosków czterech badaczy: B.R. Scotta, G.L. Lippitta i W.N. 
Schmidta oraz L.E. Greinera4. Charakterystykę tego trójfazowego modelu 
przedstawia tabela 2.  
 
  

                                                        
4 Zob.: A. Berezowska, I. Krzysiak, Cykl życia organizacji – etapy i zdarzenia, Wyższa Szkoła 
Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, 
http://docplayer.pl/2513443-Cykl-zycia-organizacji-etapy-i-zdarzenia.html  
(online: 14.07.2016). 
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Tabela 2 Okresy funkcjonowania i rozwoju organizacji  
 

Kryterium 
I 

narodziny 
II 

młodość 
III 

dojrzałość 

Struktura nieformalna, teatr 
jednego aktora*  

formalne proce-
dury, podział 
pracy, nowe spe-
cjalności  

praca grupowa w 
ramach biurokracji 

Wyroby/usługi pojedynczy wy-
rób/usługa 

linia wyro-
bów/usługi liczne linie 

Systemy wyna-
gradzania  
i kontroli 

osobowe, paterna-
listyczne 

bezosobowe, 
sformalizowane 

rozgałęzione, związa-
ne  
z produktami i wy-
działami 

Innowacje przez właściciela, 
kierownika 

oddzielne grupy 
innowacyjne 

zinstytucjonalizowane 
B+R 

Styl naczelnego 
kierownictwa 

indywidualistyczny, 
przedsiębiorczy 

delegowanie z 
kontrolą 

partycypacja (współ-
uczestnictwo), podej-
ście grupowe, zespo-
łowe  

* teatr jednego aktora oznacza, że każdy kierownik odgrywa indywidulną rolę stosownie do 
pozycji zajmowanej w organizacji, niemającej wyraźnie skrystalizowanej struktury na tym 
etapie  
** rozgałęziony system bodźców i kontroli oznacza wieloraki system, związany nie z wyni-
kami organizacji jako całości, lecz z produktami i jednostkami 
*** kompletność oznacza zajmowanie się kierowaniem całością organizacji.  
Źródło: J.W. Gościński, Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa 1989, s. 27 [za:] A. Berezow-
ska, I. Krzysiak, op. cit., s. 8. 
 

Czterofazowy cykl życia organizacji opracowany na podstawie badań 
w korporacjach przedstawili R.E. Quinn i K. Cameron (tabela 3). Badacze 
nie opisali jednak fazy schyłkowej przedsiębiorstw, gdyż była ona zbyt 
trudna do uogólnienia na różne branże biznesu. 

Z kolei model wg I. Adizesa źródłem rozwoju przedsiębiorstwa są 
cztery obszary: produkcja, administracja (zarządzanie), obszar przedsię-
biorczości (kreowanie zmian) oraz integracja rozumiana jako współdziała-
nie „uczestników organizacji”5. 

                                                        
5 Zob. E. Kozień, Przedsiębiorczość w rozwoju przedsiębiorstw [w:] J. Targalski (red.), 
Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, Wydawnictwo AE w Krako-
wie, Kraków 1999, s. 136; A. Kaszuba-Perz, P. Perz, Rola alternatywnych systemów obrotu 
akacjami w procesie pozyskiwania kapitału w rozwijających się przedsiębiorstwach, „Hu-
manities and Social Sciences” 2013, nr 3. 
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W literaturze znany jest także model rozwoju przedsiębiorstwa  
W. A. Sahlama i H.H. Stevensona składający się z pięciu faz. Etapy rozwoju 
to: powstanie, przetrwanie, faza sukcesu, rozwój i dojrzałość6.  

 
Tabela 3. Zintegrowany model cyklu życia organizacji wg R.E. Quinna  
i K. Camerona 

Etapy i ich charakterystyka 

Przedsiębiorczość Zespołowość Formalizacja  
i kontrola 

Dopracowanie 
struktury 

- porządkuje się 
zasoby 

- jest dużo pomy-
słów 

- podejmuje się 
działania przed-
siębiorcze  

- potrzeba niewie-
le planowania i 
koordynacji 

- znajduje się 
własne miejsce 
w otoczeniu 

- władzę na sprę-
żyna sprawcza  

 

- struktura i 
komunikacja 
mają charakter 
nieformalny 

- istnieje poczu-
cie kolektywu 
jako całości 

- pracownicy 
pracują ponad 
normę 

- pracownicy 
mają poczucie 
misji 

- trwa innowa-
cja 

- pracownicy są 
mocno zaanga-
żowani 

- formalizowanie 
struktur 

- struktura jest sta-
bilna 

- nacisk na spraw-
ność  
i utrzymanie 

- organizacja staje 
się bardziej kon-
serwatywna 

- instytucjonalizuje 
się struktury  

 

- dopracowuje 
się strukturę 

- następuje de-
centralizacja 

- rozszerza się 
domenę dzia-
łalności 

- następują 
wtórne dosto-
sowania 

- organizacja 
odnawia się  

Źródło: R.E. Quinn, K. Cameron, Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effective-
ness: Some Preliminary Evidence, „Management Science” 1983, no 1 [za:] J.A.F Stoner,  
C. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1996, s. 249. 

 
Jedną z najciekawszych koncepcji rozwoju organizacji jest koncepcja 

L.E. Greinera. Na podstawie zmian zachodzących wśród 500 największych 
amerykańskich firm sformułował wniosek, iż kryzys jest naturalną cechą 
rozwojową przedsiębiorstw. Kryzys pojawia się, gdyż wyczerpuje się po-
tencjał wzrostu danej fazy rozwojowej organizacji, a jego przezwyciężenie 
pozwala firmie przejść na kolejny etap ewolucyjnej fazy jej rozwoju. Kryzys 
jest zatem z jednej strony zagrożeniem, z drugiej jednak szansą na dalszy 
rozwój. Model Greinera rozwoju organizacji (rysunek 1) składa się z nastę-
pujących po sobie faz: kreatywność, kierowane, delegowanie, koordynacja, 

                                                        
6 W.A. Sahlam, H.H. Stevensown, The Enterprenuerial Venture, Harvard Business Review 
School, Publications, Boston, Massachusetts 1991, s. 266 [za:] A. Kaszuba-Perz, P. Perz,  
op. cit., s. 75. 
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współpraca. Każdą z tych faz kończy kryzys7. Kąt nachylenia krzywej roz-
woju przedsiębiorstwa zależy od tempa rozwoju branży8.  
 

 
Rysunek 2. Model Greinera 
Źródło: L.E. Greiner, Evolution and revolution ….,s. 41 
 

Greiner podkreśla, iż należy wiedzieć na jakim etapie rozwoju znaj-
duje się nasze przedsiębiorstwo. Zadaniem top menedżerów jest bycie tego 
świadomym, w przeciwnym razie możemy sobie w porę nie zadać sprawy, 
iż nadszedł czas na zmiany w naszej organizacji. Brak tej świadomości mo-
że skutkować niewłaściwymi decyzjami9. Trafne diagnozowanie etapu, na 
którym organizacja aktualnie się znajduje, rozpoznanie symptomów sytua-
cji kryzysowej czy symptomów kryzysu ma istotne znaczenie. Często me-
nedżerowie będący wewnątrz organizacji nie zauważają bądź bagatelizują 
pierwsze pojawiające się problemy lub zakłócenia. Nierozwiązane sytuacje 
problemowe mogą być przyczyną kryzysu w organizacji. Interim manage-
ment (czasowe zarządzanie) może stać się skutecznym narzędziem wspie-
rającym zarządzanie firmą w kryzysie lub sytuacji kryzysowej.  
                                                        
7 L.E. Greiner, Evolution and revolution as organizations grow, „Harvard Busieness Review” 
1972, ol 50 (4).  
8 Ibidem, s. 39.  
9 Ibidem, s. 44.  
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Istota interim management  
 
Interim management pojawił się w latach sześćdziesiątych XX w. w Szwecji. 
Był reakcją rynku na restrykcyjne ustawodawstwo, które zobowiązywało 
pracodawców do wypłaty wysokich odpraw zwalnianym pracownikom. 
Jednakże ta forma elastycznego zatrudnienia rozwinęła się na szeroką ska-
lę w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia w Holandii10. Mimo ro-
snącej popularności usługi interim management literatura naukowa w tym 
obszarze była stosunkowo skromna11.  

Czy jest zatem interim management? Zgodnie z definicją słownikową, 
to czasowe sprawowanie kontroli nad firmą, także sposób tymczasowego 
zatrudniania menadżerów, w szczególności do kierowania konkretnymi 
projektami12. Według Institute of Interim Management to oferowanie, sku-
tecznych biznesowych rozwiązań przez niezależnych menedżerów wyso-
kiego szczebla. Usługa ta realizowana jest przez z góry określony czas13.  
Z kolei Stowarzyszenie Interim Managers promuje następującą definicję: 
„Interim management to czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu, dzia-
łanie wewnątrz organizacji, realizowane przez osobę fizyczną (Interim 
Managera), nakierowane na osiągnięcie konkretnych, ustalonych rezulta-
tów biznesowych i oparte na współpracy i partycypacji w ryzyku i zysku – 
w odniesieniu do zamierzonego efektu”14.  

Interim management odróżnia to od konsultingu, iż interim manager 
wdraża przygotowaną przez siebie rekomendacje i ponosi odpowiedzial-
ność za ich efekt. Ponadto menedżer zapewnia transfer wiedzy do organi-

                                                        
10 R. Loranc, Istota usług interim management, „Economics and Management” 2015, nr 1. 
Zob. także: R. Wendt, Zrozumieć interim management [w:] M. Buchajska-Wróbel, R. Wendt, 
E. Rytka, J. Gasparski, K. Gajda, Menedżer do zadań specjalnych, Helion, Gliwice 2011, s. 21. 
11 J. Bruns, R. Kabast, Interim-Management: A paradox of leadership research?, „Manage-
ment Revue. The International Review of Management Studies” 2005, vol 16 (4). Zob.  
K. Farquhar,  Not just understudies: The dynamics of short-term leadership, „Human Re-
source Management” 1995, Vol 34(1); D. Goss, J. Bridson, Understanding interim manage-
ment, „Human Resource Management Journal 1998, vol 8(4);  D. Clutterbuck,  
D. Dearlove, The Interim Manager: A new career mode for experienced manager, Pitman, 
London 1999. 
12 Oxford English Dictionary, 
http://www.oed.com/view/Entry/97823?redirectedFrom=interim#eid 
 (online: 20.07.2016). 
13 Guide to interim management, Institute of Interim Management, http://iim.org.uk/wp-
content/uploads/2014/04/Guide-to-interim-management.pdf (online: 10.07.2016). 
14 Metodyka Interim Management, https://interim24.pl/article/show/metodyka-im 
(online: 12.12.2015). Stowarzyszenie Interim Managers (SIM), jest organizacją non profit, 
która powstała w 2009 r. Liczy 82 członków, w tym 48 zwyczajnych (online: 31.12.2015) – 
źródło: SIM). 
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zacji (szkolenia, doradztwo, przygotowanie następcy), co ma zapewnić 
trwałość efektu biznesowego.  

Tak przyjęte definicje determinują profil interim managera. „Czło-
wiek do zadań specjalnych” winien być skupiony na tym, aby dostarczyć 
organizacji najlepsze rozwiązanie danego problemu. Dlatego też pożądany 
interim manager to wysokiej klasy specjalista, z historią zatrudnienia na 
najwyższych stanowiskach kadry zarządzającej15, potwierdzoną sukcesa-
mi. Menedżer do zadań specjalnych posiada szeroką wiedzę i doświadcze-
nie. Usługa interim management zorientowana jest na ściśle określony, 
mierzalny efekt biznesowy, tak więc skuteczność w działaniu to nieodzow-
na cecha interima. Kolejną jest zorientowanie na czas, więc to praca dla 
osób, które cechuje samodyscyplina i samokontrola. Kluczem do sukcesu 
firmy są ludzie, a zatem zdolności interpersonalne m.in. takie jak: komuni-
kacja, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów czy praca zespołowa, budo-
wanie autorytetu są nieodzowne przy realizacji projektu interimowego. 
Interim manager musi być niezależny i obiektywny. Jak wspomniano wcze-
śniej jednym jego zadań jest zapewnienie transferu wiedzy do firmy, zatem 
człowiek do zadań specjalnych tak także mentor, trener, couch - rysunek 2. 
 

 
Rysunek 3 Cechy interim managera 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem: Guide to interim management, op. cit., s. 4. 
                                                        
15 Guide to interim management, op. cit., s. 4. 
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Ważną cechą jego charakteru powinna być także pewnego rodzaju 
odporność. Jest to w prawdzie praca pełna wyzwań, wielozadaniowa, dają-
ca wiele satysfakcji, ale często bardzo stresująca, ze swej natury realizowa-
na pod presją czasu i rezultatu, nierzadko wykonywana z dala od rodziny, 
nawet daleko poza granicami kraju.  

Profesjonalizm, etyka w biznesie, dbanie o wizerunek to nieodzowne 
elementy budowy marki własnej interim managera. 

Według ekspertów Institute of Interim Management zadanie interim 
managera w organizacji można podzielić z pięciu etapów. Pierwsze fazy 
mają wiele wspólnego z pracą konsultanta natomiast pozostałe to typowe 
podejście interim mangement. Rysunek 3 stanowi syntetyczną prezentację 
tych etapów.  
 

 
Rysunek 4 Etapy pracy interim managera 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Guide to interim management, op. cit., s. 4. 
 

Sprawna i skuteczna realizacja projektu wymaga wypracowania 
przez interim managera swego rodzaju warsztatu, formuły. Na szczególną 
uwagę zasługuje „Metodyka Interim Management”, która została opraco-
wana w 2014 r. przez Stowarzyszenie Interim Managers w ramach projek-
tu pt. „Interim Management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą16. 
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
                                                        
16 Metodykę można pobrać bezpłatnie ze strony http://www.stowarzyszenieim.org/ 
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Europejskiego Funduszu Społecznego, a powstał w partnerstwie  
m.in. z wspomnianym wyżej Institute of Interim Management w Wielkiej 
Brytanii. Jak wspominają jej twórcy we wprowadzeniu do metodyki, jest 
ona przykładową formułą, zawierającą kluczowe elementy niezbędne  dla 
realizacji projektu jednocześnie zachowuje prostą i zwartą budowę. Meto-
dykę dostosowano do polskich realiów i można ją dopasować do własnych 
potrzeb17.  
 
 
Podsumowanie 
 
Charakterystyka usługi interim management potwierdza, iż czasowe za-
rządzanie może być skutecznym narzędziem wspierającym procesy zarzą-
dzania na każdym etapie rozwoju firmy. Menedżerowie do zadań specjal-
nych, w ramach swoich specjalności, skutecznie realizują różnorodne za-
dania zarówno dla start-upów,  w tym spółek typu university spin-off (ko-
mercjalizacja badań naukowych), młodych organizacji, jak i dojrzałych  
(w tym dużych firm o zasięgu globalnym). Prace wykonywane są w róż-
nych sektorach gospodarki. Czasowa i elastyczna forma współpracy daje 
firmie możliwość zatrudnienia dokładnie takiego specjalisty, jakiego orga-
nizacja potrzebuje w danym momencie. Potrzeba takiej usługi może wyni-
kać np.: z konieczności opracowania i wdrożenia strategii, transferu know-
how do organizacji, wprowadzenia innowacji, optymalizacji procesów biz-
nesowych, wsparcia procesów związanych z zarządzaniem zmianą, roz-
wiązania problemów HR, ekspansji na nowe rynki, wsparcia procesów 
związanych z fuzjami i przejęciami czy sukcesją. 

W Polsce, w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, termi-
nowe kontrakty zadaniowe nie są tak rozpowszechnione18. Przeważnie 
firmy nawiązują współpracę z interim  managerem w sytuacji kryzysowej, 
kiedy zaistnieje potrzebna diagnozy jej przyczyn i często wprowadzenia  
w życie niepopularnych decyzji (np. redukcja wynagrodzeń, zwolnienia, 
renegocjacja układu zbiorowego). Niestety najczęściej jednak organizacje 
zatrudniają menedżerów do zadań specjalnych, gdy kryzys już pojawi się  
i niezbędna jest głęboka restrukturyzacja całości lub wybranych obszarów 
firmy. 

Interim management to skuteczne narzędzie mogące wesprzeć za-
rządzanie organizacją na każdym czasie. To usługa „szyta na miarę”. Jest 
zaletą jest skuteczność wynikająca z faktu, iż zatrudniamy na czas określo-

                                                        
17 Metodyka Interim Management, op. cit., s. 13. 
18 Zob. R. Loranc, op. cit., s. 76. 
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ny eksperta, ustalamy precyzyjne mierzalne cele biznesowe, płacimy za 
efekt i transfer wiedzy do organizacji.  
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INTERIM MANAGEMENT AS A TOOL SUPPORTING COMPANY DEVELOPMENT 
 

Summary 
 

Interim management is offering effective business solutions by independent top managers. 
Interim management is an effective tool supporting company development. Its advantage is 
due the fact that we employ an expert for a specified period, define precise, measurable busi-
ness objectives and pay for their achievement. Interim managers successfully perform tasks 
in various sectors of the economy, for start-ups, young companies, as well as mature, also 
global organizations. 

 
Keywords: interim management, company development. 
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ROZDZIAŁ 10.  
ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE  

JAKO SKUTECZNY INSTRUMENT  
DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA  

PRZEDSIĘBIORSTWEM 
 
 

lic. Karolina Czerwińska 
WSH im. B. Markowskiego  

w Kielcach 
Zamiejscowy Wydział  
Nauk Ekonomicznych  

w Tarnobrzegu 
 
Słowa kluczowe: zintegrowane systemy informatyczne, zarządzania przedsiębiorstwem, 
system ERP, system SAP, system COMARCH.     
 
Wprowadzenie 
 
Indywidualność szybkiego i nieuchronnego rozwoju firm w XXI w. związa-
na jest ze strategią zarządzania przedsiębiorstwem, w którym na stałe za-
domowiła się logistyka. Nowoczesne koncepcje, wprowadzane do coraz to 
nowszych sektorów wymuszają na właścicielach firm rozbudowywanie  
i udoskonalanie sieci informatycznej. Szaleńczy wręcz rozwój komputery-
zacji oraz rynku oprogramowania determinuje dodatkowo tychże właści-
cieli do wzbogacania własnych zasobów w produkty oferowane przez licz-
ne firmy softwareowe. 

Celem rozdziału jest zaprezentowanie wpływu zintegrowanego sys-
temu informatycznego na zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Re-
alizacji wskazanego celu sprzyjać będzie struktura opracowania ukazująca 
w szczególności podstawowe pojęcia, rodzaje i funkcje oraz elementy roz-
woju zintegrowanych systemów informatycznych, czynniki determinujące 
wdrożenie systemów informatycznych ERP oraz przegląd zintegrowanych 
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systemów informatycznych stosowanych w polskich przedsiębiorstwach 
(system ERP, COMARCH, SAP).    

 
 

Pojęcie i rozwój systemów informatycznych w procesach 
logistycznych 
  
Z powodu ogromu informacji i skomplikowanych obiektów, automatyzacja 
przetwarzania informacji nabrała olbrzymiego znaczenia w ostatnich la-
tach. Powstała dziedzina nauki – informatyka, zajmująca się teoretycznymi 
i praktycznymi zagadnieniami przetwarzania informacji, projektowania  
i zastosowania zautomatyzowanych systemów informacyjnych. Według  
J. Bromirskiego zautomatyzowany proces tworzy system przetwarzania 
danych1. „Dane to zapis liczb, faktów, pojęć, rozkazów, dźwięków, obrazów, 
animacji lub opis zjawisk, zdarzeń, dokonany w sposób wygodny do prze-
syłania, interpretacji lub przetwarzania metodami ręcznymi lub automa-
tycznymi”2. „System przetwarzania danych wraz ze środkami jego realiza-
cji i wszystkimi połączeniami między elementami systemu nazywamy sys-
temem informatycznym”3. Systemy przetwarzania danych posiadają ele-
menty algorytmów w postaci programów i rozkazów, tworzących struktu-
rę systemu przetwarzania danych. 

System cyfrowy w sposób automatyczny, zgodny ze systemem prze-
twarzania danych realizuje proces, a system przetwarzania danych wyraża 
sposób realizacji procesu informacyjnego. Oba systemy wzajemnie się uzu-
pełniają i są ściśle powiązane4. 

Rozpatrywanie zjawisk i procesów w ich zależnościach zewnętrz-
nych i wewnętrznych to myślenie systemowe. Główną zaletą jest skupienie 
się menedżerów na głównych celach, działaniach w biznesie i postrzeganie 
biznesu jako całości. Myślenie systemowe to też określenie ram rozwiązy-
wania problemów, podejmowania decyzji. Wyizolowanie problemu polega 
na rozpoznaniu podsystemu, w którym występuje i rozwiązanie go za po-
mocą możliwości tego podsystemu i wewnętrznych środków5. 

Można wyróżnić systemy zautomatyzowane i ręczne. W systemach 
zautomatyzowanych wykorzystuje się sprzęt komputerowy. Obecnie, poję-
cia systemu informatycznego i systemu informacyjnego z powodu upo-
                                                        
1 J. Bromirski, Podstawy Systemów Informatycznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1982, ss. 7-8. 
2 A. Januszewski, Funkcjonalność Informatycznych Systemów Zarządzania Tom 1, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 14. 
3J. Bromirski, op. cit.,  ss. 8-9. 
4 Ibidem, s. 9. 
5 A. Januszewski, op. cit.,  ss. 22. 
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wszechnienia technologii informatycznej, często bywają stosowane za-
miennie6. 

Do komponentów systemu możemy zaliczyć7: 
 baza danych – zbiór danych informacji, 
 sprzęt komputerowy – urządzenia zewnętrzne, komputery, urzą-

dzenia umożliwiające łączność, 
 oprogramowanie – sterujące pracą sprzętu komputerowego pro-

gramy komputerowe, zbiory instrukcji mówiące komputerowi jak 
pobrać, przetworzyć, zapisać i przechowywać dane, 

 środki łączności – oprogramowanie, sprzęt, media umożliwiające 
transmisję i odbiór tekstu, dźwięku, obrazu, animacji w formie elek-
tronicznej, 

 procedury – polityka, strategia, reguły i metody używania systemu 
informatycznego, 

 ludzie – administratorzy, twórcy, użytkownicy systemu informa-
tycznego. 

Komponenty tworzą trzy grupy ludzi: 
 twórcy systemu (stratedzy, analitycy, projektanci, programiści oraz 

wdrożeniowcy współpracujący z użytkownikami), 
 użytkownicy systemu wprowadzający dane i informacje na podsta-

wie których podejmują decyzję, 
 zabezpieczający eksploatację systemu administratorzy, zarządzają-

cy oprogramowaniem systemu: pomocniczym lub narzędziowym; 
administratorzy sieci monitorujący działanie sieci; administratorzy 
bazy danych zarządzający dostępem do bazy danych; pracownicy 
działu help desk zabezpieczający prawidłowe działanie sprzętu. 
Jednak nie w każdym systemie występują wszystkie wymienione 

wyżej grupy ludzi. Czasem jedna osoba wykonuje kilka różnych funkcji. Na 
przykład jedna osoba może być serwisantem i administratorem. W przy-
padku funkcji administratora możemy mówić o zasadach, regułach okre-
ślających kto, kiedy i jak często powinno się wykonywać kopię bezpieczeń-
stwa bazy, procedurze nadawania uprawnień użytkownikom oraz parame-
try monitorowania wydajności systemu, a także sposób postępowania  
w przypadku awarii oprogramowania i sprzętu8. 

W każdej firmie należy ustalić procedury i zasady udzielania pomo-
cy użytkownikom niezależnie od tego, czy w przedsiębiorstwie usługi ser-
wisowe świadczy firma zewnętrzna czy funkcjonuje help-desk9. 
                                                        
6 Ibidem, s. 22. 
7 Ibidem, s. 24. 
8 A. Januszewski, op. cit., ss. 25-26. 
9 Ibidem, ss. 25-26. 
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Z części projektowanych i opisywanych nie jest łatwo złożyć system 
wielofunkcyjny, ważne jest współdziałanie poszczególnych części. Osią-
gnięcie spójnego systemu jest możliwe dzięki odpowiedniej integracji. Jest 
to związane z wymaganiami, jakie są stawiane strukturom systemu: inte-
gracja, decentralizacja i elastyczność. Systemy spełniające te wymagania są 
nazywane systemami zintegrowanymi. Powyższe cechy odnoszą się do 
funkcji realizowanych przez systemy informatyczne i do konfiguracji 
sprzętowo-programowej. Decentralizacja uzasadniona jest wymogiem 
sprawności i operatywności zarządzania. Opracowanie programu, algo-
rytmu jest możliwe dzięki formalizacji funkcji oraz określeniu problemu. 
Integracja to złożone systemy, w których komputery ze sobą współpracują 
i realizują różne funkcje. Elastyczność to zachowanie kompromisu pomię-
dzy autonomią poszczególnych części i integracją. Struktura systemu 
umożliwia tworzenie różnych konfiguracji w zależności od potrzeb, wy-
dzielenie systemu i ewolucję systemu, tj. rozwój, który polega na dołącza-
niu nowych części. Główną zaletą systemów mikrokomputerowych jest 
zwiększanie możliwości systemu przez dołączanie mikrokomputerów  
i  elastyczność systemu10. 

System zintegrowany to system informatyczny wspomagający za-
rządzanie. P. Adamczewski w swoim opracowaniu określa system zinte-
growany jako: „system optymalizujący procesy biznesowe zarówno we-
wnętrzne, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu przedsiębiorstwa po-
przez oferowanie gotowych narzędzi pozwalających automatyzować wy-
mianę danych z kooperantami w całym łańcuchu logistycznym”11. Z kolei 
A. Januszewski w swojej pracy podaje następującą definicję systemu zinte-
growanego: „system informatyczny zarządzania nazywamy systemem zin-
tegrowanym, jeśli dane wprowadza się do bazy tylko raz i od momentu 
wprowadzenia są dostępne dla wszystkich uprawnionych użytkowników  
i aplikacji”12. 

Ważne jest, by zintegrowane systemy informatyczne posiadały na-
stępujące funkcje13: 

 zapewnienie elastyczności w doborze układów decyzyjno-
informacyjnych użytkownika; 

 dostarczenie dla każdego szczebla zarządzania właściwych infor-
macji we właściwym czasie; 

                                                        
10 Z. Bubnicki, Podstawy Informatycznych Systemów Zarządzania, Wydawnictwo Politech-
niki Wrocławskiej, Wrocław 1993, ss. 384-388. 
11 P. Adamczewski, Zintegrowane Systemy Zintegrowane w Praktyce, MIKOM, Warszawa 
2004, s. 25. 
12 A. Januszewski, op. cit., s. 36. 
13 Ibidem, s. 38. 



137

 umożliwienie wykorzystania metod optymalizacyjnych, stymulacyj-
nych i statystycznych; 

 proponowanie decyzji i szacowanie konsekwencji podejmowanych 
decyzji. 
Najczęściej wyróżnia się dwa kryteria wyodrębniania poszczegól-

nych rodzajów Informatycznych Systemów Zintegrowanych: 
 

 
Rysunek 1. Kryteria wyodrębniania poszczególnych rodzajów ISZ 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarzą-
dzaniu, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 179. 
 

Wyodrębniamy kilka podstawowych ogniw zintegrowanych syste-
mów informatycznych. Systemy klasy IC (ang. Inventory Control) pojawiły 
się już na początku lat sześćdziesiątych, ich głównym zadaniem jest zarzą-
dzanie gospodarką materiałową i uznawane są za pierwsze systemy 
wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Następnie powstały sys-
temy MRP (ang. Material Requirements Planning), przeznaczone do plano-
wania potrzeb materiałowych. System pozwalał na dokładne wyznaczenie 
ilości materiałów i na opracowanie terminarzu dostaw uwzględniając po-
pyt na poszczególne produkty. MRP II (ang. Manufacturing Resource Plan-
ning) to rozwinięcie specyfikacji MRP. Tutaj statyczny MRP nabrał dynami-
zmu, pojawiła się możliwość reagowania na bieżąco na zmieniające się pa-
rametry produkcji. Pozwoliło to na kompleksowe i wielopoziomowe wyko-
rzystanie wszystkich zasobów przedsiębiorstwa, tj. materiały, finanse, pra-
cownicy itp. DRP (ang. Distribution Requirements Planning) to systemy wy-
znaczające terminy wystąpienia zapotrzebowania na produkty firm ze 
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strony odbiorców i tworzy harmonogramy zapotrzebowania na te produk-
ty we wszystkich ogniwach dystrybucji. Wielkość produkcji jest ustalana co 
pozwala na zastosowanie MRP, a więc, DRD jest rozwinięciem koncepcji 
MRP. Systemy klasy DRP II (ang. Distribution Resources Planning) obejmuje 
niezbędne zasoby do prowadzenia dystrybucji. Systemy MRP i DRP łączą 
proces produkcyjny i dystrybucję, co zapewnia ciągłość strumienia infor-
macyjnego logistyki. MRP III (ang. Money Resources Planning) jest określa-
ne jako ERP (ang. Enterprise Resource Planning), oznacza planowanie zaso-
bów przedsiębiorstwa i informatyczny system aplikacji integrujący proces 
firmy na wszystkich szczeblach. Systemy klasy ERP obejmują całość proce-
sów zachodzących w przedsiębiorstwie, pozwala zoptymalizować pracę  
w kilku obszarach funkcjonowania, tj. od finansów poprzez zarządzanie po 
logistykę i produkcję14. 

Ogromne znaczenie ma rozwój systemu w cyklu życia systemu. 
Użytkownicy eksploatują go, zaś twórcy konserwują. Faza rozwoju to 
pierwsza w cyklu życia systemu, gdyż jest źródłem modyfikacji, wynikający 
z potrzeby ulepszania, dostosowania systemu do zmieniających się wyma-
gań użytkownika15. 
 
 
Czynniki determinujące wdrożenie systemów  
informatycznych ERP  
 

Ustalając czynniki kształtowania funkcji i struktury systemu infor-
macyjnego, należy wyróżnić cztery determinanty: 

 otoczenie firmy, 
 struktura organizacyjna, 
 technologia informacyjna, 
 system zarządzania. 

Determinanta otoczenie przedsiębiorstwa obejmuje zasoby materialne, 
finansowe, informacyjne i ludzkie. Istnieje tutaj podział na otoczenie bliż-
sze i dalsze. Do otoczenia dalszego zalicza się:  

 polityka i gospodarka, 
 nauka i oświata, 
 prawo i wymiar sprawiedliwości, 
 opieka społeczna, 
 ochrona środowiska, 

                                                        
14 C. M. Olszak, Zintegrowane Systemy Informatyczne w Zarządzaniu, Wydawnictwo Aka-
demii Ekonomicznej, Katowice 2001, ss. 56-57. 
15 Ibidem, s. 98. 
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 radio i telewizja, 
 społeczeństwo, 
 stosunki międzynarodowe, 
 związki gospodarcze, 
 system monetarny, 
 polityka celna, 
 prasa gospodarcza. 

Otoczenie bliższe to: 
 nowe firmy na rynku, 
 dostawcy i substytuty, 
 transport i usługi, 
 giełda i akcjonariusze, 
 handel, 
 konkurenci, 
 kursy walutowe, 
 nowe technologie, 
 informacja i łączność, 
 przepisy rządowe, 
 inwestycje zagraniczne, 
 kooperanci, 
 rynek pracy, 
 banki. 

W otoczeniu bliższym działają podmioty, z którymi firma współpra-
cuje, np.: przedsiębiorstwa wydobywcze, transportowe, ubezpieczeniowe, 
handlowe, instytucje kredytowe, biura doradcze itp. W otoczeniu dalszym 
występują jednostki o charakterze społecznym, politycznym, oświatowym, 
prawnym, naukowym itp.16 

Druga determinanta to struktura organizacyjna, wskazująca na wza-
jemne powiązania między jednostkami organizacyjnymi i zadaniami, któ-
rych realizacja zapewnia osiągnięcie tych celów. Wyróżnia się trzy typy 
struktur: 

 Struktura funkcjonalna wyrażająca podział odpowiedzialności, któ-
ry jest oparty na respektowaniu kompetencji do realizacji procesu 
wytwarzania i usług. Powstają tutaj nowe funkcje, np. badania  
i rozwój uzyskujące autonomię. Tworzą się nowe formy, np. podział 
według regionu, wyrobu czy klientów. 

                                                        
16A. Nowicki, Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębior-
stwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wro-
cław 1999, ss. 46-47. 
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 Struktura dywizjonalna opierająca się na specjalizacji według kryte-
rium segmentu strategicznego. Każda jednostka tworzy własną in-
frastrukturę (dywizję) przedmiotową, finansową, organizacyjną  
i technologiczną. Dzięki temu możliwe jest tworzenie przedsię-
biorstw wielonarodowych o strukturach globalnych. 

 Struktura macierzowa charakteryzująca się powołaniem specjali-
stycznych zespołów do realizacji zadań i funkcji, które wynikają  
z misji firmy. Po osiągnięciu planowanego celu zespół ulega likwi-
dacji, w jego miejsce powołuje się nowe do prowadzenia innej misji 
przedmiotowej. 
Kolejną determinantą jest technologia informacyjna. Rozwój techno-

logii informacyjnej objął wszystkie dziedziny działalności człowieka. Roz-
wiązania technologii informacyjnej są rezultatem techniki i nauki. 

Ostatnią determinantą jest system zarządzania. Dzisiejszą firmę 
powinna cechować orientacja globalna, tzn. szerokie spojrzenie na zacho-
dzące zmiany gospodarcze, informacyjne i społeczne17. 

Nie można pominąć kwestii wymagań stawianych współczesnym 
systemom informacyjnym. Niezawodność, jakość i integracja systemu to 
niezwykle ważne czynniki kształtujące systemy informacyjne. Sprawność 
systemu wpływa na jego niezawodność. Im większa jest niezawodność, 
tym bardziej sprawny jest system zarządzania. Integracja systemu to nic 
innego jak łączenie odpowiednich elementów w całość, tzn. zintegrowany 
system informacyjny jest tworzony z poszczególnych modułów odpowie-
dzialnych za poszczególne działy w firmie. Jeśli informacje i dane są rzetel-
ne, decyzje podejmowane są właściwie, a przedsiębiorstwo jest dobrze 
zarządzane18. 
 
 
Przegląd zintegrowanych systemów informatycznych ERP 
stosowanych w przedsiębiorstwach polskich 
 
W nowoczesnych systemach klasy ERP wyróżnia się moduły: MES  
(ang. Manufacturing Executing Systems), DEM (ang. Dynamic Enterprise 
Modelling) i I- ES (ang. Integrated Manufacturing Executing Systems). DEM 
jest to zestaw zintegrowanych narzędzi, które umożliwiają dynamiczne 
modelowanie struktury firmy. Tworzenie aplikacji odbywa się automa-
tycznie, modele są wrażliwe i elastyczne, szybko reagują oraz dostosowują 
się do zmian w otoczeniu jednostki. MES umożliwia koordynację nawet 
dziesiątek zadań związanych z fizycznym przepływem materiałów, po-
                                                        
17A. Nowicki, op. cit., s. 48. 
18 Ibidem, ss. 62-72. 
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cząwszy od warsztatu produkcyjnego, skończywszy na załadunku na środ-
ki transportu. MESA International będąca organizacją grupującą producen-
tów  
i użytkowników systemów tej klasy „definiuje system MES jako dostarcza-
jący informacji umożliwiających optymalizację działań produkcyjnych, po-
czynając od zwolnienia zlecenia produkcyjnego do przyjęcia wyrobu goto-
wego. Używając aktualnych i dokładnych danych, dostarczanych w czasie 
rzeczywistym, MES kieruje, reaguje, raportuje zdarzenia, które mają miej-
sce w obszarze produkcji, w chwili, gdy one zachodzą”19. 

Systemy ERP wspomagają informatycznie zarządzanie zasobami 
firmy. Głównie optymalizują wewnętrzne procedury zachodzące 
w najbliższym otoczeniu, gdyż oferują gotowe narzędzia, zautomatyzowa-
ną wymianę danych z kooperantami w całym łańcuchu dostaw. Główne 
cechy systemu to20: 

 kompleksowość funkcjonalna – realizowana w ramach struktury in-
formacyjnej  
obejmuje wszystkie sfery działalności techniczno-ekonomicznej 
firmy; 

 integracja danych i procesów  - realizowana jest w ramach struktu-
ry informacyjnej, dotyczy wymiany danych między modułami oraz  
z jego otoczeniem; 

 elastyczność strukturalna i funkcjonalna - zapewnia maksymalne 
dostosowanie rozwiązań sprzętowo-programowych do potrzeb 
obiektu w chwili instalowania i uruchamiania systemu, umożliwia 
też dynamiczne dopasowanie przy zmiennych wymaganiach, po-
trzebach generowanych przez otoczenie; 

 otwartość - gwarantuje zdolność rozszerzania systemu o nowe mo-
duły i tworzenie połączeń z systemami zewnętrznymi; 

 zaawansowanie merytoryczne - zapewnia pełne informatyczne 
wspomaganie procesów informacyjno-decyzyjnych; 

 zaawansowanie technologiczne - gwarantuje zgodność ze standar-
dami sprzętowo-programowymi z możliwością migracji na inne 
platformy sprzętu komputerowego; 

 zgodność z polskimi przepisami, np. z ustawą o rachunkowości. 
Producenci systemów ERP przez wiele lat szukali rozwiązań dla du-

żych firm, usługi wdrożeniowe i ceny licencji utrzymywały się na wysokim 
poziomie. Przedsiębiorstwa doszły do wniosku, że niezbędne jest precy-
zyjne określenie swojej specjalizacji, by zdobyć przewagę konkurencyjno-
ści. Koniecznością stało się wsparcie nowoczesnych systemów informa-
                                                        
19 C. M. Olszak, op. cit., s. 59. 
20 P. Adamczewski, op. cit., ss. 98-99. 
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tycznych. Systemy ERP II stały się atrakcyjną strategią z punktu widzenia 
biznesu i wyboru stosowanego oprogramowania aplikacyjnego. Najwięk-
szy wpływ na rozwój systemów ERP II mają potrzeby biznesowe i rozwój 
technologii informatycznej21. 

Wybrano system COMARCH oraz system SAP jako przykłady po-
wszechnie stosowanych systemów ERP.  

 
 

Systemy COMARCH 
 
Comarch to twórca innowacyjnych systemów, dostarcza rozwiązania dla 
następujących sektorów gospodarki: handel i usługi, telekomunikacja, in-
frastruktura IT, finanse, bankowość i ubezpieczenia oraz administracja 
publiczna. Sektor telekomunikacji istnieje od 1993 r., wyspecjalizowany 
jest w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji rozwiązań i usług dla ope-
ratorów telekomunikacyjnych. Zdobyte doświadczenie Comarch pozwala 
dopasować się do potrzeb i oczekiwań każdego klienta. Sektor finansowy 
od 10 lat kompleksowo obsługuje relacje z klientami, optymalizuje działal-
ność operacyjną i procesy biznesowe. Sektor usługi specjalizuje się w pro-
jektowaniu, wdrażaniu i integracji nowoczesnych rozwiązań informatycz-
nych. Oferuje wydajne, niezawodne usługi z zakresu zarządzania infra-
strukturą IT. Zaś sektor - administracja publiczna, utilities i samorządy, 
specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu i integracji nowoczesnych 
rozwiązań informatycznych. Sektor ERP zajmuje się sprzedażą, produkcją  
i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań do zarządzania. Sektor ten cechuje 
się możliwością elastycznego dostosowania do wszystkich potrzeb bran-
żowych klienta22. 

COMARCH oferuje produkty i usługi, które przedstawiono na rysun-
ku 1. Jednym z ważniejszych produktów COMARCH jest wsparcie sprzeda-
ży. System udostępnia kilka rozwiązań pozwalających każdej handlowej 
firmie znaleźć odpowiedni program do obsługi przedsiębiorstwa. Konku-
rencja na rynku zmusza wszystkich dostawców systemów informatycznych 
do ciągłego doskonalenia procesów. Wybór systemu informatycznego nie 
jest prostym zadaniem, gdyż ważne jest, aby przy wyborze zwrócić uwagę 
na możliwość szybkiego dostosowania się systemu do zmieniających rea-
liów rynkowych. Organizacja handlowa działająca na rynku międzynaro-
dowym powinna mieć możliwość pracy w wielu językach. Warto zwrócić 

                                                        
21 Ibidem, s.102. 
22 http://www.comarch.pl/o-firmie/ (online: 20.07.2016). 
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uwagę, czy system posiada możliwość podejmowania decyzji na podstawie 
rzeczywistych, codziennych danych23. 

 

 
Rysunek 2. Oferta COMARCH 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony producenta: http://www.comarch.pl/ 
 
 
System SAP 
  
Najbardziej powszechnym systemem klasy ERP stał się system R/3 nie-
mieckiej firmy SAP. Na rysunku 3 przedstawiono graficzne ujęcie procesów 
biznesowych tego systemu oraz jego modułów. 

Najnowszym produktem firmy SAP jest system Business One, skie-
rowany do małych i średnich firm jako uniwersalny pakiet, obsługujący 
podstawowe procesy biznesowe. Struktura funkcjonalna obejmuje nastę-
pujące moduły: księga, która obsługuje wszystkie transakcje finansowe; 
sprzedaż, która wspomaga tworzenie ofert cenowych, wprowadzanie zle-
ceń klientów, aktualizację sald zapasów oraz wspomaga definiowanie wie-
lopoziomowych specyfikacji materiałowych i tworzenie zleceń produkcyj-
nych; magazyn wspomaga obsługę poziomów zapasów, pozycji, cenników 
i operacji magazynowych; kalkulacja wspomaga definiowanie centrów zy-
sku i czynników kosztów oraz generowanie rachunków zysków i strat; 
banki obsługujące wszystkie transakcje finansowe; raporty pokazujące 
wszystkie aspekty firmy; partnerzy handlowi umożliwiający zarządzanie 
wszystkimi informacjami o klientach, pośrednikach i dostawcach; admini-
stracja obejmująca narzędzia w zakresie konfigurowania systemu i współ-

                                                        
23 http://www.comarch.pl/wsparcie-sprzedazy/ (online: 20.07.2016). 
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pracy z innymi systemami; zakup, który wspiera zarządzanie i obsługę do-
stawców oraz transakcji składania zamówień24. 
 

 

 

 
Rysunek 3. Schemat procesów biznesowych systemu R/3 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Adamczewski P., op. cit., ss. 43-45. 

                                                        
24 P. Adamczewski, op. cit., ss.48-51. 



145

W ofercie firmy SAP powstała nowa generacja rozwiązania mySAP 
All-in-One.  Adresowana do małych i średnich firm, dla których kluczem do 
sukcesu nie jest wielkość, a wizja i realizacja wspomagana skalowaną plat-
formą e-biznesu. Wersja ta umożliwia korzystanie z funkcjonalności my-
SAP Business Suite firmom każdej wielkości. Zaletami tego rozwiązania są: 
prekonfigurowalność (wstępnie skonfigurowana funkcjonalność umożli-
wiająca sprawne zarządzanie finansami, kadrami, łańcuchem dostaw i re-
lacjami z klientem), funkcjonalność e-biznesowa (wykorzystane są tutaj 
wcześniejsze doświadczenia producenta w zakresie stosowania technologii 
internetowych), branżowość (SAP wykorzystuje doświadczenia ponad 
pięćdziesięciu rozwiązań swoich produktów), przewidywalność kosztów  
i czasu wdrożenia25. 
 
 
Podsumowanie 
 
Na rynku systemów typu ERP w Polsce nie ma monopolu. Klient poszuku-
jący indywidualnych rozwiązań dopasowanych do swoich potrzeb ma moż-
liwość wyboru w szerokiej ofercie dostępnego oprogramowania. Prym 
wiedzie oprogramowanie SAP, COMARCH. W dzisiejszej rzeczywistości 
gospodarczej, głównym elementem przesądzającym o sukcesie dowolnego 
biznesu jest możliwość gromadzenia i przetwarzania ogromnej ilości in-
formacji dotyczących wszystkich obszarów działania firmy. Manager z do-
brym narzędziem analitycznym może szybciej i sprawniej zarządzać pro-
blemami które pojawiają się nie tylko wewnątrz podmiotu, ale i uderzają  
w rynek branżowy. Wybór jak najskuteczniejszego narzędzia w postaci 
systemu informatycznego w dużej mierze warunkuje sukces i pozycję fir-
my na współczesnym rynku. Większość firm zagranicznych działających  
w Polsce wdraża tego typu oprogramowanie do Polskich działów aby ujed-
nolicić i usprawnić zarządzanie oraz kontrolę. Z drugiej strony polskie fir-
my ukierunkowane na współpracę z zagranicznymi podmiotami, aby dopa-
sować jakość świadczonych usług do oczekiwań klienta zagranicznego 
również sięgają po rozwiązania o międzynarodowej renomie. 
 
 
  

                                                        
25 Ibidem, ss. 51-52. 
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INTEGRATED INFORMATION SYSTEMS AS EFFECTIVE TOOLS FOR FULL ENTERPRISE 
 MANAGEMENT 

 
Summary 

 
The article presents a brief outline of development of informatization in enterprises with 
complete popularization of computer applications supporting the activities of logistics com-
panies. In the next step we present market applications available to the corporate sector. 
Due to the fact that now, in addition to SAP, the most popular system is COMARCH, the au-
thor devoted to this subject of the article so as to be able to show the two most important 
products currently on the market vendors of these applications: SAP and COMARCH. 
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Wprowadzenie 
 
Coaching można porównać do wielkiego koła z wesołego miasteczka. Wsiadamy i zaczyna-
my się poruszać w górę, aby zobaczyć świat z innej perspektywy. Następnie poruszamy się  
w dół, schodzimy z koła i wiemy, w którym kierunku zmierzamy lub powinniśmy zmierzać. 
Coaching tak właśnie działa: wznosi nas „ponad” problem, aby później wrócić do rzeczywi-
stości i zacząć wprowadzać zaplanowane działania w życie1. 

Maciej Sasin 
 
Budowanie zaangażowania pracowników w życie organizacji oraz w reali-
zację codziennej pracy, to jedno z głównych zadań menedżerskich, które 
winny być  realizowane każdego dnia. Właśnie takie podejście, wg P. Sen-
ge’a, powinno kierować organizacjami uczącymi się. W podobnym kierun-
ku zmierza K. Blanchard wspominając w swoich pracach o odwróceniu ról 
w procesach zarządzania, co określa mianem przywództwa służebnego. 
Koncepcja Blancharda zakłada, że to menedżer winien robić wszystko aby 
wspierać swoich pracowników w realizacji ich codziennych obowiązków2.  

Synergia podejść Senge i Blancharda pozwala uzyskać znaczący 
przyrost zarówno osobistych celów pracowników, jak i celów całej organi-

                                                        
1 M. Sasin, Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich 
potencjał, Helion, Gliwice 2015, s. 42.  
2 Ibidem, s. 19-23. 
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zacji, dlatego też te dwie koncepcje powinny być nadrzędnie stosowane  
w kierowaniu każdym współczesnym przedsiębiorstwem. 

Celem niniejszego rozdziału jest pogłębiona analiza problematyki 
wdrożenia metod coachingowych w procesy motywowania i pobudzania 
zaangażowania pracowników.  

 
 

Etymologia coachingu 
 
Słowo coaching wywodzi się od nazwy jednej z węgierskich miejscowości – 
Kocs, w której to od XV w. produkowano pojazdy kołowe zwane Koczi, coa-
chingiem nazywano zaś usługę przewożenia pasażerów. Z biegiem czasu 
coaching zaczął nabierać nowych znaczeń, na początku XIX w. mianem coa-
cha określano tutora, który w środowisku akademickim bezpiecznie prze-
prowadzał studentów przez egzaminy. W latach późniejszych coachem 
określano trenera, który towarzyszył sportowcom w treningach i prowa-
dził ich do zwycięstwa. Tak więc na przestrzeni dziejów znaczenie coa-
chingu mocno ewoluowało, początkowo od podróży komfortowym środ-
kiem transportu z punktu A do punktu B w świecie materialnym, aż do 
procesu przemieszczania się ku realizacji założonego celu w sferze ducho-
wej bądź psychologicznej, gdzie rolą coacha jest dbałość o bezpieczne 
przejście coachee przez tę całą drogę3. 

Podstawą dalszego rozwoju koncepcji coachingu stała się praca  
T. Gallweya, w której to wyszedł on z tezą, że osobista skuteczność jed-
nostki determinowana jest nie tylko jej potencjałem ale także barierami,  
z których to najgroźniejsze wypływają z jej wnętrza. Można zatem stwier-
dzić, że dotarcie do swoich maksymalnych osiągnięć możliwe jest głównie 
dzięki pokonaniu wewnętrznych ograniczeń. Tak też sformułowana meta-
fora wewnętrznej gry rozwijała się z biegiem czasu ku większemu zrozu-
mieniu dynamiki procesów psychologicznych wynikających z planowania  
i podejmowania decyzji oraz realizacji założonych celów. W kolejnych la-
tach mierzeniem efektywności coachingu w biznesie zajmował się  
Sir J. Whitmore, propagując nieco bardziej „sportowe” podejście do zarzą-
dzania. Twierdził on bowiem, że skoro w środowisku biznesowym, tak sa-
mo jak w sporcie, istotne są wyniki, tak więc podjęte działania coachingo-
we winny również przynosić wymierne efekty ich wzrostu. W tym samym 
okresie co Sir Whitmore, pewien doradca finansowy i jednocześnie założy-
ciel pierwszej szkoły coachingu – T. Leonard, dostrzegł, że jego klienci 
prócz profesjonalnej obsługi potrzebują również zwykłej, czasem czysto 

                                                        
3 B. Wujec, Geneza i definicje coachingu, „Coaching Review” 2013, nr 1, s. 5. 
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przyjacielskie rozmowy. To spostrzeżenie zaowocowało obecnie rozumia-
nym pojęciem coachingu jako relacji opartej na zasadach partnerskich4. 

 
 

Kategorie i dziedziny występowania coachingu 
 
Analizując wiele współczesnych pozycji literaturowych poświęconych te-
matyce coachingu, a zwłaszcza coachingu w ujęciu biznesowym czy organi-
zacyjnym, zauważyć można mnogość opisów dzielących coaching na różne 
kategorie. W najbardziej ogólnej jednak klasyfikacji, wyróżnić można na-
stępujące rodzaje coachingu: 

 coaching edukacyjny, 
 coaching sportowy, 
 coaching zdrowia (health coaching), 
 coaching duchowy (soul coaching lub spiritual coaching), 
 coaching życiowy (life coaching oraz personal coaching), 
 coaching biznesowy, 
 coaching sztuki (art coaching oraz acting coaching). 

Coaching biznesowy, o którym mowa w całym tym rozdziale, po-
dzielić można na kolejne podkategorie obejmujące już bardziej szczegóło-
we obszary działalności, czy to samego przedsiębiorstwa czy też kadry za-
rządzającej. Tak więc uwzględniając wielkość przedsiębiorstwa, do coa-
chingu biznesowego zaliczymy: 

 coaching organizacyjny – skierowany do dużych przedsiębiorstw  
i korporacji, w ramach którego procesowi zmian może podlegać cała 
struktura przedsiębiorstwa lub tylko poszczególnych jego części, 

 coaching małych i średnich przedsiębiorstw (small business coa-
ching) – kierowany do menedżerów bądź właścicieli firm z tego sek-
tora. 
Patrząc na poziom doświadczenia zawodowego, etap kariery czy 

układ w hierarchii menedżerskiej, wyróżniamy następujące rodzaje coa-
chingu: 

 coaching kariery, jego głównym celem jest rozwój kariery mene-
dżerskiej czy też kierowniczej, stosowany jest jednak również  
w przypadku osób rozpoczynających swoją przygodę na rynku pra-
cy, określa się go w takim przypadku mianem job coachingu, 

 high-potential coaching, ma on na celu rozwój potencjału i kompe-
tencji tych osób, które dla organizacji uznane zostały za kluczowe,  
a także dla tych które zostały już objęte planem awansu, 

                                                        
4 Ibidem, s. 7. 
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 performance coaching, ma za zadanie rozwinięcie potencjału i tych 
kompetencji menedżera, które w największym stopniu pomogą mu 
w poprawie jego efektywności oraz we wzroście osiąganych wyni-
ków, a jednocześnie ułatwią mu głębsze zrozumienie oczekiwań 
stawianych dla jego obecnego lub przyszłego stanowiska, 

 newly assigned leader coaching, jest to coaching lidera na nowym 
stanowisku, służyć ma przygotowaniu do pełnienia roli lidera w ze-
spole, przygotowaniu do nowego zakresu odpowiedzialności, od-
powiedniego prowadzenia zespołu oraz współpracy z jego człon-
kami, 

 transition coaching, związany jest ze zmianą ścieżki kariery zawo-
dowej lub z przygotowaniem do odejścia z pracy np. na emeryturę, 

 leadership coaching, dotyczy osób zajmujących już stanowiska li-
derskie, kierownicze czy menedżerskie, jego zadaniem jest podnie-
sienie kompetencji liderskich, pomoc w zwiększeniu korelacji z ze-
społem, a także doprowadzenie do trwałej zmiany zachowań  
i przemianie jakości pracy lidera, 

 coaching menedżerski, realizowany jest dla kandydatów na stano-
wiska menedżerskie niższego szczebla lub dla tzw. menedżerów li-
niowych, na dalszym etapie rozwoju kariery stosowany jest także 
jako „zawodowa” forma wsparcia dla tej grupy menedżerskiej, 

 executive coaching, dotyczy głównie menedżerów wysokiego szcze-
bla (top menedżerów), dyrektorów oraz prezesów dużych przed-
siębiorstw. 
 Opisane powyżej rodzaje coachingu biznesowego nie stanowią 

kompletnego zestawu wszystkich jego odłamów. Środowisko biznesowe 
nieustannie ulega przemianom, przemianom ulegają same organizacje,  
a także zakres niezbędnych kompetencji potrzebnych kadrze zarządzającej. 
Z tych właśnie przyczyn nie sposób wymienić wszystkich rodzajów coa-
chingu, które to wspierałyby kompleksowo rozwój organizacji. Warto jed-
nak skupić się na tym aby zasady coachingu, jego kulturę oraz metodykę 
wdrożyć w szeroko pojęte aspekty zarządzania przedsiębiorstwem tak, aby 
przynosiły one wymierne dla wszystkich efekty. 
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Coaching, a motywacja i zaspokojenie potrzeb  
pracowników 
 
„Potrzeby wyższe i niższe mają różne właściwości, lecz pod jednym wzglę-
dem są takie same – i jedne, i drugie trzeba zaliczyć do repertuaru podsta-
wowych i ustalonych elementów natury ludzkiej. Nie są one czymś różnym 
czy opozycyjnym wobec natury ludzkiej, lecz jej częścią”5. A. Maslow, będą-
cy twórcą teorii potrzeb i motywacji, twierdził że tym co pobudza ludzi do 
działania jest dążenie do pełnego zaspokojenia ich potrzeb. Celem lepszego 
zobrazowania swojej teorii stworzył on ujęcie hierarchiczne,  
w którym to ukazuje podział potrzeb od tych najbardziej podstawowych, 
aż do tych które określić można mianem potrzeb transcendentalnych. Po-
dział ten zestawiono w postaci piramidy, której układ widoczny jest na 
rysunku 1. 
 

 
Rysunek 1. Schemat piramidy potrzeb wg Abrahama Maslowa 
Źródło: D. Podmorff, 365 sposobów na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników, 
Oficyna Wolter Kluwer business, Warszawa 2010, s. 26. 

 
Pierwotnie teoria Maslowa zakładała, że aby jednostka mogła 

przejść na kolejny poziom realizacji swoich potrzeb musi wpierw w stu 

                                                        
5 A. H. Maslow, Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa 2009, s. 115. 
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procentach zaspokoić potrzeby znajdujące się na niższych szczeblach hie-
rarchii. Dziś wiemy jednak, że teoria ta zawierała pewne błędy. Znaczy to, 
że aby realizować potrzeby wyższego rzędu wystarczy częściowe zaspoko-
jenie potrzeb rzędu niższego, a co za tym idzie istnieje możliwość równo-
rzędnego zaspokajania kilku segmentów potrzeb.  

Współcześnie jednym z elementów otoczenia człowieka, przyczy-
niającym się jednocześnie do zaspokajania potrzeb, jest praca oraz wszel-
kie jej składowe (środowisko pracy, warunki pracy, relacje społeczne we-
wnątrz organizacji etc.). Im więcej możliwości zaspokojenia potrzeb daje 
wykonywanie obowiązków pracowniczych, tym poziom zaangażowania  
i motywacji wzrasta, a sama praca staje się bardziej wydajna. Tak więc dla 
części pracowników istotne może okazać się bezpieczeństwo wynikające  
z posiadania samej pracy i uzyskiwania stałego dochodu, a tym samym 
możliwość otrzymania kredytu lub posiadania środków na jego spłatę – 
zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, dla innych ważne będzie uznanie 
ze strony kolegów, przełożonego, docenienie w tym co robią i pokazanie, że 
ma to duże znaczenie dla przedsiębiorstwa – potrzeby przynależności  
i uznania. Z kolej jeszcze dla innej grupy motywacją może być perspektywa 
awansu, a co za tym idzie możliwość dalszego rozwoju i zgłębiania wiedzy, 
a także możliwość rozwiązywania dotychczas niespotykanych problemów 
– mamy tu zatem do czynienia z zaspokojeniem potrzeb szacunku i samo-
realizacji6. 

Zadaniem coachingu w procesie motywowania pracowników jest 
zatem wydobycie na światło dzienne tych potrzeb, których często oni sami 
nie są do końca świadomi. Poprzez umiejętne zadanie kilku prostych pytań, 
pozwalających na chwilę refleksji, menedżer może  „pomóc” pracownikowi 
dostrzec prawdziwe motywy jego (pracownika) działania, jest również  
w stanie „wskazać” mu prawdziwy cel, do którego podświadomie dąży. 
Dlatego właśnie dobrze rozwinięte umiejętności coachingowe u menedżera 
są niezmiernie istotne.  

Według zasad zarządzania zasobami ludzkimi ważne jest także, aby 
stawiane zespołom cele były jednocześnie osiągalne ale i na tyle „ambitne” 
aby stymulowały, i pociągały pracowników do ciągłego zwiększania swoich 
umiejętności. W perspektywie coachingowego podejścia do zarządzania 
istotnym elementem jest zaś, aby cele organizacji i jej pracowników oraz 
cele pracowników, i organizacji dla której pracują7, były spójne. Pracownicy 
                                                        
6 D. Michalik, Wpływ coachingu na zarządzanie przedsiębiorstwem, [w:] „Zeszyt Naukowy 
Wyższej Szkoły HUMANITAS. Zarządzanie”, 2014, nr 1, s. 116. 
7 Autor rozróżnia w opisie dwa obszary celowości: cele organizacji i jej pracowników, jako 
wszystko to co dotyczy planów działania przedsiębiorstwa, z punktu widzenia przedsię-
biorstwa, mając w zamyśle organizację w ujęciu systemowym; cele pracowników i organi-
zacji dla której pracują, jako ekonomiczne i społeczne cele pracowników wynikające  
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dostrzegający powiązania swoich wewnętrznych motywatorów z celami 
oraz misją przedsiębiorstwa będą działać efektywniej, dzięki czemu osią-
gniemy dodatni efekt synergii, wynikający ze zbieżności celów pracowni-
ków i organizacji, dający w rezultacie długofalowe korzyści. 

Coaching w pracy menedżera ma służyć ciągłemu pobudzaniu mo-
tywacji pracowników, a nie tylko jednorazowemu działaniu. Z definicji sta-
nowi on swoistego rodzaju proces zmierzający ku pewnej zmianie. Zmianie 
ulegają też motywatory, wraz ze wzrostem poziomu zaspokojenia naszych 
potrzeb. Abraham Maslow w swoich pracach opisywał jakie skutki oraz 
jaki wpływ może mieć zaspokojenie różnego rodzaju zestawów potrzeb. 
Wymienia on m.in. znudzenie oraz zainteresowanie, zmiany poziomu aspi-
racji, zmiany poziomu frustracji czy też wzrost możliwości uczenia się8. 
Dlatego więc, zadaniem menedżera jest przeprowadzanie okresowej ewa-
luacji poziomu motywacji pracowników, w tym poziomu zaspokojenia ich 
potrzeb będących wewnętrznymi motywatorami, a także ponowna trans-
gresja „nowoodkrytych” celów pracownika. 

 
 

Coaching w procesie budowania zaangażowania pracowni-
ków 
 
Bardzo częstym przypadkiem w wielu organizacjach jest sytuacja, w której 
to osoba na stanowisku kierowniczym, menedżerskim, posiadająca pełną 
świadomość jak istotna jest własna inicjatywa pracowników, podaje im 
gotowe rozwiązania. Złudnie szybsze i prostsze jest wskazanie komuś dro-
gi, aniżeli poświęcenie czasu na zachęcenie oraz zaangażowanie pracowni-
ka do samodzielnego wygenerowania rozwiązań9. Mimo, iż czasem rozwią-
zania te mogą okazać się niezbyt trafne, pracownik ma okazję wykazać się 
swoją wiedzą, co jednocześnie pozwala mu zbudować większą samoświa-
domość własnych umiejętności. 

Zaangażowanie oraz metody pobudzania zaangażowania pracowni-
ków w życie organizacji, wykonywanie obowiązków pracowniczych czy 
rozwój osobisty bądź zespołowy, od lat stanowią obszar zainteresowania 
wielu badaczy. W. Kahn z Uniwersytetu w Bostonie w swoim artykule Psy-
chological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work, 
                                                                                                                                                    
z realizowanych zadań w ramach organizacji oraz tego co organizacja daje aby zaspokoić 
ich potrzeby. 
8 A. H. Maslow, Motywacja i osobowość … , s. 98-100. 
9 J. Zukowska, Coaching jako narzędzie wspierające rozwój organizacji, [w:] Kaleta A., 
Moszkowicz K. (red.), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 1. 
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definiuje problematykę osobistego zaangażowania jako „jednoczesne za-
trudnienie i ukazywanie preferowanej przez daną osobę osobowości  
w zachowaniach nastawionych na realizację zadań, wspierających związki 
z pracą i innymi, osobistą obecność (fizyczną, poznawczą i emocjonalną) 
oraz aktywne, pełne realizowanie aktywności”.10 Kahn w swojej pracy opi-
suje jeszcze jedną ciekawą definicję, osobistego niezaangażowania, które to 
rozumiane jest jako „jednoczesne wycofanie i obrona preferowanej przez 
jednostkę wizji siebie przez zachowania, które promują brak więzi, fizycz-
ną, poznawczą i emocjonalną nieobecność oraz bierne, niepełne realizowa-
nie roli”11. Definicje te ukazują cztery zasadnicze konstrukty zachowań: 
angażowanie swojej osoby w realizowanie działań, zaangażowanie w dzia-
łanie (w aspekcie fizycznym, poznawczym oraz emocjonalnym), sferę więzi 
z innymi, a także stopień realizowania roli zawodowej. Wszystko to stają 
się łatwiejsze do zrozumienia gdy przyjmiemy za typowy sposób osobiste-
go niezaangażowania wycofanie naszej wewnętrznej energii z realizowanej 
pracy, a także ze sfery poznawczej czy emocjonalnej. Niezaangażowany 
pracownik realizuje prawidłowo jedynie zadania wynikające z pełnionej 
roli zawodowej, jednocześnie jednak nie myśląc o tym, bądź będąc emocjo-
nalnie obojętnym w stosunku do wykonywanych zadań, co przekłada się 
na to, że jego zachowania są nie do końca właściwe. Wycofanie, o którym 
mowa powyżej, dotyczy zatem myślenia, emocji lub zachowań wynikają-
cych z działań „nakazanych” rolą, w szczególności zaś w obszarze relacji 
międzyludzkich. Dopiero w tym momencie osobiste zaangażowanie zaczy-
na nabierać prostszego znaczenia i można je określić jako aktywne wciele-
nie się całym sobą w realizację działań zmierzających do osiągnięcia pew-
nego efektu, przy poświęceniu mu pełnej uwagi (poznawczej i emocjonal-
nej) oraz koncentracji na proaktywnym zestawie własnych zachowań12. 

Zaangażowanie pracowników, ich utożsamianie się z firmą oraz 
przywiązanie do niej, stanowią bardzo istotne kwestie dla każdej współ-
cześnie działającej organizacji. Brak zachowania stałych wartości w tych 
obszarach, rzutuje przede wszystkim na efektywności pracy, poziomie 
fluktuacji kadr, a także dobrym wizerunku przedsiębiorstwa w środowisku 
biznesowym. Do szerokiego grona czynników wpływających na poziom 
zaangażowania pracowników, na każdym szczeblu struktury organizacyj-
nej, zaliczyć można m.in.: 

                                                        
10 W. A. Kahn, Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement  
at Work, [w:] „Academy of Management Journal”, Tom 33, 1990, nr 4, s. 700. 
11 Ibidem, s. 701. 
12 J. Woźniak, Współczesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka, Wydawnictwa Profe-
sjonalne PWN, Warszawa 2012, s. 71- 72. 
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 samą pracę – stopień atrakcyjności wykonywanych zadań, autono-
mię i zakres odpowiedzialności, możliwości podejmowania wyzwań, 

 środowisko pracy – techniczne warunki pracy (maszyny, urządze-
nia, technologie), fizyczne warunki pracy (temperatura, wilgotność), 
zaplecze socjalne, warunki zatrudnienia, stosunki interpersonalne 
ze współpracownikami, 

 możliwości rozwoju osobistego – perspektywa awansu, możliwości 
zmiany stanowiska lub działu, 

 przywództwo – metody oddelegowywania zadań, udzielanie infor-
macji zwrotnej, jasne stawianie oczekiwań, sposoby organizacji pra-
cy, 

 możliwość wnoszenia wkładu intelektualnego – możliwość wygła-
szania swoich opinii i spostrzeżeń, możliwość dzielenia się swoją 
wiedzą  
z przełożonymi, uzyskanie poczucia integralności z działaniami or-
ganizacji13. 
Pierwsze trzy z wymienionych czynniki, dotyczą głównie warunków 

pracy i możliwości danego stanowiska pracy14, kolejne zaś dotyczą samego 
zarządzania („mną” jako pracownikiem) oraz moich (jako pracownika) 
możliwości „wykazania się” w firmie. Zadaniem coacha w organizacji jest 
więc nie tylko całościowe spojrzenie na powyższą problematykę i dokona-
nie jej powierzchownej analizy, ale także sięgnięcie nieco bardziej w głąb, 
czasem nawet do korzeni pewnych zachowań bądź postaw. Trudności wy-
nikające ze spadku zaangażowania pracowników, w omawianych powyżej 
aspektach, mogą być wynikiem niezaspokojenia pewnego poziomu potrzeb 
podstawowych, a tym samym braku motywacji do realizacji działań zwią-
zanych z pracą. Menedżer coach, podczas rozmowy z pracownikiem, musi 
zatem dokonać swoistego rozkładu występujących problemów, identyfiku-
jąc jednocześnie obszary wymagające natychmiastowej interwencji, dodat-
kowo wyodrębniając te elementy, których  poprawa w największym stop-
niu przyczyni się do wzrostu efektywności działań pracownika. Kolejnym 
krokiem jest tu wygenerowanie możliwych do realizacji rozwiązań oraz 
koncentracja na grupie tych, które mogą zostać zrealizowane przez samego 
pracownika lub w kooperacji z pozostałymi członkami jego zespołu. Poni-
żej przedstawiono przykłady kilku pytań, które mogą być pomocne  
w przeprowadzaniu tego typu spotkań z poszczególnymi członkami grup 
pracowniczych: 

                                                        
13 D. Michalik, Wpływ coachingu na zarządzanie …, s. 115 
14 Przez możliwości stanowiska pracy rozumie się jego warunki techniczne, specyfikę 
wykonywanych na tym stanowisku czynności, a także to co znajduje się w regulaminie 
pracy oraz instrukcji pracy dla danego stanowiska. 
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 Co przeszkadza Ci w Twojej pracy? 
 Jakie warunki pracy byłyby dla Ciebie najbardziej optymalne? 
 Czego potrzebujesz aby Twoja praca była bardziej komfortowa? 
 Poprawa, których elementów jest dla Ciebie najważniejsza? 
 Dlaczego właśnie te elementy są dla Ciebie ważne? 
 Jakie rozwiązania proponujesz? 
 Jakie wyjścia z tej sytuacji widzisz? 
 Jak proponowane zmiany/rozwiązania wpłyną na Twoją pracę? 
 Jak wprowadzenie tych zmian/rozwiązań wpłynie na Ciebie? 
 Jakiego rodzaju wsparcia ode mnie oczekujesz? 

Przez realizację działań coachingowych w procesach zarządzania, 
pracownicy w coraz większym stopniu przekonują się do rozmów z przeło-
żonymi. Dzięki budowanemu w ten sposób zaufaniu, zaczynają oni więcej 
słuchać i odpowiadać na coraz bardziej pogłębiane pytania. Ponadto dzia-
łania te wpływają nie tylko na rozwój jednostek ale i całych zespołów pra-
cowniczych. W ten sposób buduje się również mocną integrację grup zada-
niowych, dając im jedocześnie poczucie wysłuchania wszystkich nagroma-
dzonych problemów. Menedżer, który działa w duchu coachingowym  
i w ten sposób wykazuje odpowiedzialność za zespół, jego rozwój oraz 
ewolucję poszczególnych jego członków, może spodziewać się z ich strony 
samodzielnego zabiegania o coraz większy zakres odpowiedzialności  
w powierzanych zadaniach. Należy przy tym pamiętać, że wraz ze wzro-
stem poziomu odpowiedzialności za realizację bardziej skomplikowanych 
zadań, wzrasta również poziom samooceny pracowników, przekładając się 
tym samym na zwiększenie zaangażowania w powierzone prace. Dlatego 
tak istotne jest aby dbać również o optymalny poziom samoświadomości 
pracowników i nieustannie podbudowywać ich system własnej wartości15. 
Przyczynić się do tego może umiejętna partycypacja uprawnień pracowni-
ków w czasie, co w efekcie pozwoli również zmaksymalizować efekty tam 
gdzie będzie to najbardziej potrzebne. 
 
 
Zalety wdrożenia coachingu w procesy zarządzania  
zespołem 
 
Zastosowanie coachingu w zarządzaniu zespołem pracowniczym (nieza-
leżnie od sektora jego działalności, czy zajmowanej branży) przynosi wiele 
korzyści zarówno pracownikom, menedżerom, a także całej organizacji.  
                                                        
15 J. Żukowska, Coaching jako instrument wspierający pracę menedżera, [w:] Studia i prace 
Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt naukowy 108, Dom Wydawniczy ELIPSA, War-
szawa 2011, s. 171- 172 
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W skład szerokiego spektrum pozytywnych oddziaływań tego procesu za-
licza się m.in.: 

 rozwój umiejętności pracowników, 
 wzrost produktywności jednostek, 
 budowanie nowej kultury organizacyjnej, 
 kreowanie nowych talentów, 
 spadek poziomu fluktuacji kadr, 
 wzrost motywacji i zaangażowania zespołów, 
 wzrost poczucia osobistego rozwoju, 
 nabywanie przez pracowników nowych umiejętności, 
 świadome tworzenie własnej motywacji i zaangażowania, 
 wzrost skuteczności w osiąganiu celów, 
 możliwość ciągłego rozwoju w miejscu pracy, 
 zwiększenie swobody w budowaniu relacji zespołowych oraz dobo-

rze metod przeciwdziałania tworzących się przy tym dysfunkcji, 
 oszczędność środków finansowych i czasu16. 

Organizacje, których procesy zarządzania oparte są na metodach 
coachingowych, dają mocno odczuć swoim pracownikom jak bardzo istot-
na jest ich rola w życiu całego przedsiębiorstwa. Celem uzyskania jednak 
tego typu efektów, konieczne jest przeprowadzenie przez menedżerów 
pewnych działań, tworzących swoisty proces coachingowy składający się  
z następujących etapów: 1) przygotowanie, stanowiące obserwację pra-
cownika, poznanie jego umiejętności, mocnych i słabych stron, a także re-
prezentowanych zachowań oraz postaw; 2) rozmowa, mająca na celu okre-
ślenie strategii przezwyciężenia „problemów” oraz budowania umiejętno-
ści, prowadząca w efekcie do opracowania dalszego planu działań;  
3) coaching aktywny, będący rozmową o pogłębionym charakterze, której 
istotną część stanowi przyjmowanie i przekazywanie informacji zwrotnej; 
4) sesja kontrolna, której zadaniem jest monitorowanie poprawności całe-
go procesu i realizowanych postępów – daje ona również możliwość udzie-
lenia pochwały pracownikowi za dotychczasowe efekty17. 

Powyższy schemat stanowi dla kadry zarządzającej ramowy plan 
zachowań, pozwalających przygotować się do pełnienia roli coacha wła-
snego zespołu, przyczyniając się tym samym do poprawy komunikacji  
z jego członkami.  

 
  

                                                        
16 D. Michalik, Wpływ coachingu na zarządzanie …, s. 117. 
17 Harvard Business Essentials, Coaching i mentoring, MT Biznes, Warszawa 2006,  
s. 27- 28. 
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Podsumowanie 
 
Wdrożenie coachingu, w szeroko pojęte procesy zarządzania przedsiębior-
stwem, przynosi wiele korzyści zarówno dla samej firmy jak i jej pracow-
ników. Te z pozoru proste działania potrafią przynosić bardzo spektaku-
larne efekty. Widoczne są one często w zmianie nastawienia pracowników, 
poprawie ich efektywności, zwiększonemu zaangażowaniu czy wzmocnio-
nej motywacji do pracy. Coaching wpływa również na atmosferę panującą  
w miejscu pracy. Kształtuje przy tym nowy model kultury wewnątrz 
przedsiębiorstwa, przyczyniając się do jego rozwoju. Otwiera on także pra-
cowników, a przy tym i kadrę kierowniczą, na nowe sposoby myślenia, wy-
zwalając w nich nowe pokłady kreatywności i twórczego sposobu działa-
nia. 

Coaching, poprzez swoją naturalną ciekawość, pozwala dotrzeć do 
głęboko ukrytych potrzeb, które są motywem popychającym nas do dalszej 
pracy. Wydobycie tych motywów na światło dzienne, pozwala kreować 
mocne filary samoświadomości, przyczyniając się do wewnętrznego wzro-
stu pracownika. Ten sposób oddziaływania przyspiesza znacząco rozwój 
kadr, umacniając tym samym wewnętrzne struktury organizacji. To jednak, 
jak szybko rozwój ten będzie następował, zależy już tylko od menedżerów, 
kierowników oraz liderów, nieustannie walczących ze spadkiem motywacji 
i poziomu zaangażowania swoich pracowników. Coaching jest właśnie tym 
narzędziem, które może pomóc im uzyskać tak upragnione zwycięstwo. 
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THE INFLUENCE OF APPLYING COACHING ON THE INCREASE OF EMPLOYEE’S LEVEL OF 
INVOLVEMENT AND MOTIVATION 

 
Summary 

 
The following article studies one of the elements of a coaching-based approach to the mana-
gement. It outlines the influence of applying coaching on the increase of employee’s level of  
motivation, motivation factors based on the Maslow’s hierarchy of needs and the possibilities 
of implementing coaching into widely used management techniques that are applied in the 
building employees commitment. To achieve a better understanding of the topic the etymo-
logy, the development and the categorization of coaching have been shortly discussed.  
 
Key words: coaching, motivation, involvement, management. 
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Słowa kluczowe: szkolenia, diagnoza potrzeba szkoleniowych. 
 
Wprowadzenie  
 
Badanie (diagnoza) potrzeb szkoleniowych (DPS) pracowników jest obec-
nie jednym z zasadniczych elementów zarządzania zasobami ludzkimi na 
poziomie doskonalenia pracowników i czynnikiem stymulującym rozwój  
i profesjonalizację nowoczesnych organizacji. Doszkalanie pracowników 
jest reakcją na ciągłe zmiany, które zachodzą w otoczeniu wewnętrznym  
i zewnętrznym przedsiębiorstw. Do zmian tych zaliczyć można m.in. wdra-
żanie do pracy zaraz po zatrudnieniu, rotacje na stanowiskach (awanse  
i przesunięcia pracownicze), zwolnienia, zmiany w prawodawstwie, wej-
ście na nowe rynki, zmiany technologiczne wewnątrz przedsiębiorstwa, 
wdrażanie innowacji i inne. Jednym z popularnych instrumentów doskona-
lenia zatrudnionych są szkolenia pracownicze, których realizacja poprze-
dzona być powinna identyfikacją potrzeb szkoleniowych kadry.  
 Współczesne podejścia w zarządzaniu do rozpoznawania potrzeb 
szkoleniowych są wynikiem stopniowej ewolucji poglądów na temat roli 
szkolenia w miejscu pracy w ogóle1, jak również różnych kierunków roz-
woju podejść do diagnozy potrzeb szkoleniowych w firmach.  
  W latach 60. i 70. XX w. podstawą określenia potrzeb szkoleniowych  
były analiza stanowiska pracy bądź zadań realizowanych na tym stanowi-
sku. W rezultacie pracownik zamiast w sposób podmiotowy, traktowany 
                                                        
1 A. Szczygieł, Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w organizacji, „Nierówności Społeczne a 
Wzrost Gospodarczy” 2012, nr 2, ss. 249-257. 
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był przedmiotowo. Odzwierciedleniem tego stanu rzeczy były programy 
szkoleniowe, niemal jednolite dla wszystkich zatrudnionych. Marginalizo-
wano różnice indywidualne warunkujące tempo uczenia się, jak również 
nie popularyzowano samorozwoju, kreatywności i twórczości, czy innowa-
cyjnego podejścia do zadań pracowniczych.  

Koncepcje uczenia się przez własny rozwój i uczenia się przez dzia-
łanie wyznaczały podejście do identyfikowania potrzeb szkoleniowych  
w latach 1975-1985. Istotą pierwszej koncepcji jest analiza wpływu oso-
bowości człowieka i jego preferencji na jakość wykonywanej pracy. Drugie 
podejście sprowadza się do uczenia się w zespołach, w których opracowy-
wane są projekty. Oba stanowiska mocno eksponują potrzeby rozwojowe 
na poziomie jednostki, przede wszystkim kadry zarządzającej, natomiast 
marginalizują potrzeby rozwoju samej organizacji.  

Kolejny widoczny etap rozwoju w zakresie diagnozy potrzeb szko-
leniowych miał miejsce w latach 90. XX w. Szczególną rolę przypisuje się  
w tym obszarze ustawicznemu kształceniu (permanentne doskonalenie 
kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki przez całe życie). Wśród in-
nych popularnych stanowisk odnoszących się  do kwestii szkoleń funkcjo-
nujących w tych latach zaliczyć należy: program rozwoju osobistego 
(obejmujący wszystkich pracowników organizacji) ocena kompetencji oraz 
organizacja ucząca się. Stanowiska te  stanowią rezultat doświadczeń  
w identyfikacji potrzeb szkoleniowych zebranych w latach poprzednich  
i zwracają uwagę tak na potrzeby szkoleniowe na poziomie pracownika, 
jak i całej organizacji2. Podejścia te są również popularyzowane obecnie.  

Celem niniejszego rozdziału jest próba analizy i oceny metodyki 
przeprowadzania diagnozy potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwach  
z punktu widzenia teorii i praktyki. Innymi słowy, zamierzeniem Autorki 
jest sprawdzenie, czy teoretyczne założenia i wytyczne identyfikacji po-
trzeb szkoleniowych mają odzwierciedlenie w praktyce funkcjonowania  
organizacji. Cel ten osiągnięto bazują na kwerendzie literatury i wynikach 
sondażu diagnostycznego.  
  
 
Metodyka badań i charakterystyka grupy badawczej 
 
W badaniu udział wzięli przedstawiciele podmiotów, które wdrożyły poli-
tykę szkoleniową  i są beneficjentami usług szkoleniowych, czyli takie, któ-
re kierują swoich pracowników na kursy i szkolenia. Jednocześnie ocenie 
poddano takie firmy, w których osoby odpowiedzialne za szkolenia przed 
                                                        
2 T. Boydell, L. Malcolm, Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Oficyna Ekonomiczna Wol-
ters Kluwer, Kraków 2006, ss. 9-13. 
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podjęciem decyzji o przedsięwzięciu szkoleniowym zadeklarowały identy-
fikowanie potrzeb szkoleniowych. Uczestników badania rekrutowano spo-
śród firm współpracujących lub potencjalnie zainteresowanych współpra-
cą z firmą szkoleniowo-konferencyjną Exante z siedzibą we Wrocławiu. 
Udział w badaniu wzięło 58 firm, których przedstawiciele w trakcie wy-
wiadu telefonicznego potwierdzili wdrożenie polityki szkoleniowej w or-
ganizacji. Lokalizacje uczestników badania zrealizowanego w okresie  
IV kwartał 2015 r. - II kwartał 2016 r. prezentuje tabela 1a. 
 
Tabela 1a. Lokalizacja respondentów 

Lp. Miasto Liczba respondentów Udział 
[proc.] 

1 Gorzów Wielkopolski 1 1,72 
2 Jawor 4 6,90 
3 Jelcz–Laskowice 5 8,62 
4 Katowice 5 8,62 
5 Kazimierz Dolny 3 5,17 
6 Koszalin 6 10,34 
7 Krynica Zdrój 3 5,17 
8 Mikołajki 2 3,45 
9 Radom 5 8,62 
10 Stalowa Wola 1 1,72 
11 Suwałki 2 3,45 
12 Świdnica 1 1,72 
13 Wałbrzych 3 5,17 
14 Warszawa 13 22,41 
15 Wrocław 4 6,90 

Suma 58 100,00 
W tabeli uwzględniono miasta, z których przynajmniej jedno przedsiębiorstwo odesłało 
prawidłowo wypełniony kwestionariusz ankiety.  
Źródło: opracowanie własne 2016. 
 
 W badaniu uczestniczyło 58 przedsiębiorstw (wszystkie z kapitałem 
polskim). Dobierając respondentów do badania duży nacisk położono na 
jakość i wiarygodność pozyskanych informacji. Ankiety wypełnione przez 
osoby zajmujące stanowiska niezwiązane z polityką szkoleniową odrzuco-
no, gdyż zachodziła obawa, że nie są one w stanie udzielić wiarygodnych 
odpowiedzi na pytania kwestionariusza ankiety. Ponadto, część przedsię-
biorców (właścicieli, menedżerów) oraz osób odpowiedzianych za komu-
nikację z klientem (tj. odpowiadających na maile i odbierających telefony) 
poleciło skontaktować się w zakresie badania z osobą odpowiedzialną za 
szkolenia w ich firmie (ta grupa korzysta z outsourcingu szkoleń).  
 Charakterystykę respondentów ze względu na liczbę zatrudnionych 
pracowników, wiodącą formę działalności, zajmowane stanowisko w orga-
nizacji prezentuje tabela 1b.  
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Tabela 1b. Charakterystyka respondentów 
Liczba zatrudnionych pracowników3 L % 

< 10 (2-9 osób) [przedsiębiorstwo mikro] 19 32,75 
< 50 (10-49 osób) [przedsiębiorstwo małe] 27 46,55 
< 250 (50-249 osób) [przedsiębiorstwo średnie] 9 15,51 
250 (i powyżej) [przedsiębiorstwo duże] 3 5,17 

Razem 58 100,00 
Wiodąca forma działalności L % 

produkcja  14 24,13 
usługi 16 27,58 
handel 19 32,75 
działalność mieszana 9 15,51 

Razem 58 100,00 
Zajmowane stanowisko w przedsiębiorstwie L % 

osoba odpowiedzialna za organizację i realizację szkoleń(kadra 
własna firmy) 20 34,48 
osoba odpowiedzialna za organizację i realizację szkoleń (ze-
wnętrzna firma szkoleniowa) 15 25,86 
szef przedsiębiorstwa (właściciel, prezes, dyrektor) 14 24,13 
Osoba odpowiedzialna za HR4 (dyrektor personalny) 9 15,51 

Razem 58 100,00 
Legenda: „L” – liczba, % - procent 
Źródło: opracowanie własne 2016. 
 
 W strukturze badanej grupy pod względem wielkości dominowały 
firmy mikro i małe. Udział w badaniu wzięli przedstawiciele odmiennych 
branż. Zważywszy na zajmowane stanowisko strukturę ankietowanych 
tworzyły głównie osoby odpowiedzialne za organizację i realizację szkoleń. 
Kadra własna firmy stanowiła 34,48% ogółu, z kolei zewnętrzna kadra 
szkoleniowa 25,86% ogółu – tabela 1b.  
 Badania własne odnosiły się do poszukiwania odpowiedzi na nastę-
pujące pytania: 

 W jakich obszarach organizacji diagnozowane są potrzeby szkole-
niowe i przy wykorzystaniu jakich metod?  

 Jakie są źródła wiedzy o potrzebach szkoleniowych organizacji?  
 Czy funkcjonujące w praktyce organizacji metodyki identyfikowania 

potrzeb szkoleniowych pozwalają na ustalenie założeń do szkoleń?  
 Jakie czynniki warunkują możliwość realizacji szkoleń w organiza-

cjach?  
Odpowiedzi na powyższe postulaty badawcze szczegółowe pozwoli-

ły na pozyskanie wiedzy na temat  tego, czy i w jaki sposób diagnozowane 
                                                        
3 Wg Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2015 
poz. 584).  
4 Zasoby ludzkie (ang. human resources, HR). 
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są potrzeby szkoleniowe w organizacjach oraz, czy takie ich cechy, jak zaj-
mowane stanowisko w przedsiębiorstwie, wielkość przedsiębiorstwa, 
wiodąca forma działalności korelują z logiką realizacji procesu identyfiko-
wania potrzeb szkoleniowych w firmach. Jednocześnie podkreślić należy, 
że ze względu na niereprezentatywność grupy i niemożność generalizowa-
nia wyników na szerszą populację, wyniki badania pozwalają na wskazanie 
pewnych trendów w zakresie identyfikacji potrzeb szkoleniowych. Ponad-
to miało ono charakter przyczynkarski oraz pilotażowy  i stanowi wstęp do 
badania pełnego planowanego do zrealizowania w latach 2017-2018.   

W celu stwierdzenia, czy pomiędzy badanymi cechami istnieje zwią-
zek, zastosowano test zgodności chi–kwadrat      wykorzystując statysty-
kę5: 

 
 

    ∑∑
       ̂    

 ̂  

 

   

 

   
  

 
gdzie: 

     liczebności empiryczne,  
 ̂    liczebności teoretyczne, 
   liczba kolumn w tablicy kontyngencji, 
   liczba wierszy w tablicy kontyngencji.  

 
W powyższym teście obszar krytyczny (prawostronny) określany 

jest równością:        , 
gdzie     – wartość krytyczna odczytana z tablicy rozkładu    dla 

ustalonego z góry poziomu istotności  .  
W badaniu przyjęto poziom istotności   = 0,05, który zakłada pe-

wien średni poziom zaufania dla otrzymanych wyników i jest zwykle 
przyjmowany dla zjawisk społeczno–ekonomicznych.  

Hipotezę zerową o niezależności dwóch cech odrzucono, jeżeli:  
 

     = 0,05, 
 
gdzie   – prawdopodobieństwo przekroczenia obliczonej statystyki 

  .  
 

                                                        
5 A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Metody statystyczne, PWN, Warszawa 2002, ss. 402–403; 
W przypadku liczebności empirycznych poniżej 5 zastosowano tzw. poprawkę na ciągłość.  
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Celem oceny związku między cechami pomiędzy którymi zachodzi 
zależność stochastyczna6 wykorzystano współczynnik zbieżności  
V-Cramera, posługując się statystyką:  

      √   
     , 

gdzie: 
    współczynnik zbieżności V–Cramera, 
    chi–kwadrat. 

  = min (   1,    1), 
gdzie:  

   liczba kolumn w tablicy korelacyjnej 
   liczba wierszy. 

 
Współczynnik zbieżności V–Cramera     (0,1). Jest on symetryczny,  

tj. nie ma znaczenia, która cecha jest zależna, a która niezależna.  
Do oceny siły związku (korelacji7) między zmiennymi wykorzystano 

następujące przedziały liczbowe8:  
0,0–0,2   współzależność bardzo słaba, 
0,2–0,4   współzależność słaba, 
0,4–0,6   współzależność umiarkowana, 
0,6–0,8   współzależność silna, 
0,8–0,10  współzależność bardzo silna. 
 
 
Płaszczyzny identyfikacji potrzeb szkoleniowych  
w przedsiębiorstwach  
 
Analiza potrzeb szkoleniowych będąca szczególnie ważnym ogniwem całe-
go przedsięwzięcia szkoleniowego  powinna być realizowania w różnych 
obszarach funkcjonowania organizacji oraz na odmiennych poziomach za-
trudnienia.  

Współczesne podejście do DPS nie jest jednolite. Na przykład  
R. Dilts9 wskazuje, że fundamentem DPS jest analiza pięciu obszarów: śro-
dowiska, w którym osoba funkcjonuje, jej zachowania, możliwości, przeko-
nań, poczucia tożsamości, poczucia powołania i indywidualnej misji  

                                                        
6 Współzależność stochastyczna – występuje wówczas, gdy wraz ze zmianą jednej zmien-
nej zmieni się rozkład prawdopodobieństwa drugiej zmiennej.  
7 Współzależność korelacyjna – gdy określonym wartościom jednej zmiennej odpowiadają 
ściśle określone, ale różne średnie wartości drugiej zmiennej.  
8 B. Pułaska–Turyna, Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2011, s. 317. 
9 Za: M. Łaguna, Szkolenia. Jak je prowadzić, by…, GWP, Gdańsk 2004, s. 65. 
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(tzw. wymiar duchowy). Badacz ten eksponuje DPS na poziomie pracowni-
ka w widoczny sposób pomijając potrzeby na poziomie organizacji. Wśród 
takich autorów, jak  Rybak (2003)10, Szałkowski (2006)11; Król, Ludwi-
czyński (2011)12; Armstrong (2011)13, Pocztowski (2016)14 uwidacznia się 
jedno spójne podejście do DPS, bliskie również Autorce, które zostało 
uwzględnione na etapie przygotowywania narzędzia diagnostycznego do 
badań własnych. Autorzy ci wyodrębniają  trzy główne  obszary pozyski-
wania informacji:  

1. potrzeby na poziomie organizacji (ujęcie holistyczne) dotyczące ca-
łej organizacji z uwzględnieniem wszystkich jej komponentów ro-
zumianych jako działania i podmioty;  

2. potrzeby na poziomie grup pracowniczych realizujących konkretne 
zadania (podejście redukcjonistyczne; podział organizacji - systemu 
na podsystemy rozumiane jako zespoły pracownicze); 

3. potrzeby na poziomie jednostki (ujęcie redukcjonistyczne; podział 
systemu na podsystemy – zespoły pracownicze i podsystemów na 
podmioty rozumiane jako pojedynczy pracownicy).  
Wyszczególnione wyżej obszary pozostają w ścisłej relacji i zacho-

dzą między nimi sprzężenia zwrotne. DPS na poziomie organizacji prowa-
dzi do ustalenia potrzeb w obrębie zespołów pracowniczych, a te diagno-
zują pracowników i ich potrzeby, które należy rozwijać w procesie szkole-
niowym. Pełna DPS powinna uwzględniać podsumowanie wyników zebra-
nych we wszystkich trzech obszarach. Gwarantuje to komplementarny ob-
raz listy potrzeb na wszystkich poziomach i na każdym z osobna15.  

DPS na poziomie organizacji dotyczy analizy efektywności jej funk-
cjonowania jako systemu. Podejmowane działania odnoszą się do rozpo-
znania problemów wiążących się z celami, misją i polityką rozwojową 
przedsiębiorstwa, w których rozwiązaniu może pomóc szkolenie i dosko-
nalenie pracowników. Analizie podlegają: otoczenie firmy (bliższe, dalsze, 
wewnętrzne i zewnętrzne) celem prognozowania jej sytuacji ekonomicznej 
i struktury zatrudnienia w przyszłości, aktualne umiejętności pracowni-
ków, wskaźniki efektywności i porównanie z konkurencją. Weryfikacji pod-
                                                        
10 M. Rybak (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 
2003. 
11 A. Szałkowski, Podstawy zarządzania personelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicz-
nej w Krakowie, Kraków 2006. 
12 H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału 
ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2011.  
13 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, 
Warszawa 2011.  
14 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2016.  
15 P. Urban, Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków  2014, ss. 110-113. 
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legają również dane dotyczące jakości i wydajności firmy oraz poszczegól-
nych komórek organizacyjnych pod względem ich produktywności. W wy-
niku analizy identyfikowane są działy, które należy skierować na szkolenie. 
Dodać należy, że sytuacja ta ma miejsce wyłącznie w tych podmiotach, któ-
re politykę szkoleniową traktują jako integralny element polityki rozwojo-
wej, a szkolenia są dla nich instrumentem możliwości implementacji 
usprawnień16.   

Zidentyfikowania potrzeb na poziomie zadań, ról organizacyjnych 
sprowadza się do zdefiniowania kompetencji: umiejętności, wiedzy i po-
staw, które są lub będą niezbędne w krótszej perspektywie czasowej na 
poszczególnych stanowiskach pracy. Wiedza pracownika na zajmowanym 
stanowisku odnosi się do zakresu informacji, procedur, jakie powinien on  
znać oraz problemów z jakimi ewentualnie może się spotkać w trakcie rea-
lizowania obowiązków służbowych. DPS na tym poziomie pozwala na 
określenie kwalifikacji ważnych i niezbędnych do optymalnego realizowa-
nia zadań. Zestawienie teraźniejszych kompetencji pracowników ze sta-
nem oczekiwanym umożliwia ocenę istniejących rozbieżności i doprecy-
zowanie kierunku szkolenia oraz doskonalenia17. 

Uczestnicy badania zapytani o to, w jakich obszarach pozyskiwane 
są informacje o potrzebach szkoleniowych w pierwszej kolejności wska-
zywali na identyfikowanie potrzeb szkoleniowych na poziomie zespołów 
pracowniczych (w sumie 94,83% wskazań), a dalej na poziomie organizacji 
(łącznie 60,34% wskazań) i w 4,10% przyznali, że w ich firmach diagno-
zowane są potrzeby szkoleniowe na poziomie jednostki. Wynika z tego, że 
ponad połowa uczestników badania diagnozuje potrzeby szkoleniowe na 
dwóch poziomach (organizacji i grup pracowniczych). Z kolei 56,90% mar-
ginalizuje konieczność pozyskiwania informacji o potrzebach szkolenio-
wych na poziomie  jednostki, a więc pracownika – tabela 2. 
  Wskazania ankietowanych nie są uwarunkowane zajmowanym 
przez nich stanowiskiem w przedsiębiorstwie (p = 0,149). Oznacza to, że 
zarówno osoby odpowiedzialne za organizację i realizację szkoleń zatrud-
nione w firmie i korzystające z usług zewnętrznych firm szkoleniowych, jak 
również szefowie przedsiębiorstwa i osoby odpowiedzialne za HR w poli-
tyce szkoleniowej na etapie identyfikowania potrzeb szkoleniowych sku-
piają się w pierwszej kolejności na pozyskiwaniu informacji od grup pra-
cowniczych, a dalej na zdiagnozowaniu potrzeb szkoleniowych na pozio-
mie przedsiębiorstwa – tabela 2. 
 

                                                        
16 M. Rybak, op. cit., s. 64. 
17 A. Szczygieł, op. cit., s. 251. 
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Tabela 2. Obszary, w których identyfikowane są potrzeby  
szkoleniowe [ze względu na zajmowane stanowisko] [N= 58] 

Obszary 

Zajmowane stanowisko w przedsiębiorstwie [N=58] 

Suma 
wierszy 

Osoba odpo-
wiedzialna za 
organizację i 

realizację 
szkoleń (ka-
dra własna 

firmy) [n=20] 

Osoba odpo-
wiedzialna za 
organizację i 

realizację 
szkoleń (ze-

wnętrzna 
firma szkole-

niowa)  
[n=15] 

Szef przed-
siębiorstwa 
(właściciel, 
prezes, dy-

rektor) 
[n=14] 

Osoba od-
powiedzial-

na za HR 
(dyrektor 

personalny) 
[n=9] 

L % L % L % L % L % 
Potrzeby na 
poziomie 
organizacji 

10 17,241 15 25,86 5 8,62 5 8,62 35 60,34 

Potrzeby na 
poziomie 
grup pra-
cowni-
czych (za-
dań) 

20 34,483 15 25,86 12 20,69 8 13,79 55 94,83 

Potrzeby na 
poziomie 
jednostki 

8 13,793 10 17,24 3 5,17 4 6,90 25 43,10 

Ocena  
zależności 
cech 

                  

                                
Dane nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi.  
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych [2015-2016]. 
  
 Natomiast zaobserwowano zależność statystyczną pomiędzy obsza-
rami w ramach których identyfikowane są potrzeby szkoleniowe i wielko-
ścią przedsiębiorstwa (p=0,004). Współzależność ta ma charakter umiar-
kowany (Vc = 0,405). Zbiorcze wyniki obserwacji w tym zakresie prezentu-
je tabela 3.  

Wszystkie podmioty, biorąc pod uwagę ich wielkość, diagnozują  
w pierwszej kolejności potrzeby na poziomie grup pracowniczych. Zauwa-
żono, że im mniejszy podmiot, tym częściej identyfikuje potrzeby na po-
ziomie organizacji. Z kolei im większy podmiot, tym częściej realizuje dia-
gnozę potrzeb szkoleniowych na poziomie pracownika. 
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Tabela 3. Obszary, w których identyfikowane są potrzeby szkolenio-
we [ze względu na wielkość przedsiębiorstwa] [N= 58] 

Obszary 

Wielkość przedsiębiorstwa [N=58] Suma 
wierszy Mikro 

[n = 19] 
Małe 

[n = 27] 
Średnie 
[n = 9] 

Duże 
[n = 3] 

L % L % L % L % L % 
Potrzeby na poziomie 
organizacji 14 24,13 12 20,69 9 15,52 0 0,00 35 60,34 
Potrzeby na poziomie 
grup pracowniczych 
(zadań) 

17 29,31 27 46,55 9 15,52 2 3,45 55 94,83 

Potrzeby na poziomie 
jednostki 11 18,96 4 6,90 9 15,52 1 1,72 25 43,10 
Ocena zależności cech                    
                                                

Dane nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi.  
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych [2015-2016]. 
 
 Ponadto, żadna z biorący udział w badaniu firm dużych nie wskaza-
ło realizowania diagnozy na poziomie organizacji (choć trzeba mieć na 
uwadze, że firmy duże stanowiły jedynie 5,17% ogółu badanych i nie moż-
na w ich przypadku pełnych wysuwać wniosków na temat trendów  
w omawianym zakresie). Sytuacja ta może być implikowana liczbą zatrud-
nionych. Firmy mikro zatrudniają do 9 osób, więc trudno tworzyć w tym 
przypadku zespoły pracownicze. Wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa, 
zwiększa się zakres diagnozowania potrzeb na poziomie zespołów pra-
cowniczych. Na uwagę zasługuje fakt, że firmy duże również diagnozują 
potrzeby na poziomie jednostki, co teoretycznie wydaje się karkołomnym 
zadaniem przy zatrudnieniu na poziomie powyżej 250 osób. Może jednak 
wskazywać na właściwe rozumienie roli procesu szkolenia pracowników  
w funkcjonowaniu organizacji w kontekście jej efektywności pracowniczej 
i ekonomicznej oraz zaangażowanie znacznych nakładów w rozwój działu, 
który odpowiada w tych firmach za HR.  
 Również rodzaj działalności przedsiębiorstwa warunkuje obszary, 
w których pozyskuje się informacje o potrzebach szkoleniowych (p=0,001). 
Współzależność ta ma charakter umiarkowany (Vc = 0,429). Wyniki zebra-
ne w tym obszarze zestawiono w tabeli 4.  
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Tabela 4. Obszary, w których identyfikowane są potrzeby  
szkoleniowe [ze względu na rodzaj działalności przedsiębiorstwa] 
[N= 58] 

Obszary 

Rodzaj działalności [N=58]  
Suma 

wierszy 
Produkcja 

[n = 14] 
Usługi 

[n = 16] 
Handel 
[n = 19] 

Działalność 
mieszana 

[n = 9] 
L % L % L % L % L % 

Potrzeby na po-
ziomie organiza-
cji 

11 18,97 10 17,24 6 10,34 8 13,79 35 60,34 

Potrzeby na po-
ziomie grup pra-
cowniczych (za-
dań) 

14 24,14 13 22,41 19 32,76 9 15,52 55 94,83 

Potrzeby na po-
ziomie jednostki 14 24,14 3 5,17 3 5,17 5 8,62 25 43,10 
Ocena zależności 
cech 

                   

                                             
Dane nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi.  
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych [2015-2016]. 
 
 Ankietowani zatrudnieni w firmach produkcyjnych przyznali, że 
diagnozie podlegają w pierwszej kolejności potrzeby na poziomie zespo-
łów pracowniczych i jednostki, czyli pracownika (po 24,14% wskazań). 
Jednocześnie firmy produkcyjne to ponad połowa firm, które diagnozują 
potrzeby szkoleniowe na poziomie pracownika (24,14% wskazań w ogóle 
43,10% wskazań tego poziomu diagnozy) – tabela 4.  
 Przedstawiciele firm usługowych w większości opowiedzieli się za 
diagnozowaniem potrzeb szkoleniowych na poziomie grup pracowniczych 
(22,41%) oraz na poziomie organizacji (17,24%). Podobny rozkład odpo-
wiedzi uzyskano w przypadku działalności mieszanej. Z kolei respondenci 
zatrudnieniu w firmie o profilu handlowym przyznali, że diagnoza potrzeb 
szkoleniowych dotyczy przede wszystkim poziomu zespołów pracowni-
czych (32,76%) – tabela 4.  
 Wyniki te korespondują również z doświadczeniami własnymi au-
torki w zakresie diagnozowania potrzeb szkoleniowych firm różnej wiel-
kości działających w odmiennych branżach. Firmy produkcyjne z reguły 
zainteresowane są doszkalaniem swoich pracowników w zakresie tych 
umiejętności, które będą w stanie zoptymalizować i usprawnić produkcję 
w organizacji. Do przykładowych szkoleń zaliczyć można te dotyczące lean 
manufacturing, czy zarządzanie czasem pracy. Ze względu na fakt, że  
w zakładach produkcyjnych zatrudnieni pracują tak w zespołach pracow-
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niczych, jak i na oddzielnych stanowiskach, w zakresie zainteresowania 
tych firm pozostają szkolenia doskonalące poszczególnych pracowników  
i zespoły pracownicze (szkolenia indywidualne i grupowe). Stąd diagno-
zowanie potrzeb szkoleniowych ma miejsce na poziomie tak zespołów, jak 
i konkretnych pracowników.  
 Firmom usługowym (szczególnie średnim i dużym) zależy w pierw-
szej kolejności na doskonaleniu personelu poprzez szkolenia na poziomie 
zespołów (tzw. zespołowy sprzedażowe), jak i na poziomie organizacji.  
W rezultacie diagnozowane są potrzeby szkoleniowe wynikające z luki 
kompetencji i umiejętności na poziomie całego organizmu jakim jest firma, 
jak również poszczególnych grup pracowników.  
 Przedsiębiorstwa handlowe zainteresowane są głównie szkoleniami 
sprzedażowymi grupowymi (podobnie, jak w przypadku usług chodzi  
o podnoszenie kompetencji zespołów ds. sprzedaży). Stąd ankietowani 
wskazali na identyfikowanie potrzeb szkoleniowych właśnie na poziomie 
grup pracowniczych. Dąży się do jednorazowego przeszkolenia od kilku do 
kilkunastu pracowników.  
 W przypadku działalności mieszanej nie można mówić o jednej wi-
docznej tendencji w zakresie identyfikacji potrzeb szkoleniowych. Ma ona 
miejsce w każdym z trzech omawianych obszarów (organizacja, zespół, 
pracownik).  
 Tabela 5 zawiera informacje na temat sposobów pozyskiwania in-
formacji na temat potrzeb szkoleniowych na poziomie organizacji (a więc 
„całego organizmu”). Do pozyskiwania informacji na tym poziomie przy-
znało się 60,34% ogółu badanych organizacji (patrz tabela 2).  
 Wyniki badania zaprezentowane w tabeli 5 zestawiono ze względu 
na zajmowane przez ankietowanego stanowisko w firmie. Zmienna ta wa-
runkuje rodzaj metod wykorzystywanych do diagnozowania potrzeb szko-
leniowych na poziomie organizacji (p = 0,005). Współzależność ma charak-
ter umiarkowany (Vc = 0,469). 
  Generalnie wachlarz metod wykorzystywanych do DPS jest impo-
nujący. Ankietowani w ponad połowie opowiedzieli się za wdrożeniem 
analizy planów dotyczących zasobów ludzkich (71,43% ogółu),  a dalej 
analizy planów strategicznych i badania szkoleniowego eksploracyjnego 
(po 65,71% wskazań) oraz badania szkoleniowego eksplanacyjnego –  
tabela 5. 
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Tabela 5. Zakres metod wykorzystywanych do identyfikowania  
potrzeb szkoleniowych na poziomie organizacji  
[ze względu na zajmowane stanowisko] [N=35] 

Metody 

Zajmowane stanowisko w przedsiębiorstwie [N = 35] 

Suma 
wierszy 

Osoba 
odpowie-
dzialna za 

organizację 
i realizację 

szkoleń 
(kadra 
własna 
firmy)  

[n = 10] 

Osoba odpo-
wiedzialna za 
organizację i 

realizację szko-
leń (zewnętrz-
na firma szko-

leniowa) 
[n = 15] 

Szef 
przedsię-
biorstwa 

(właściciel, 
prezes, 

dyrektor) 
[n = 5] 

Osoba od-
powie-

dzialna za 
HR (dyrek-
tor perso-

nalny) 
[n = 5] 

L % L % L % L % L % 
Analiza planów 
strategicznych 10 28,57 6 17,14 4 11,43 3 8,57 23 65,71 
Analiza planów 
dotyczących 
zasobów ludz-
kich 

5 14,28 10 28,57 5 14,29 5 14,29 25 71,43 

Badania szko-
leniowe eks-
ploracyjne18 

10 28,57 12 34,29 1 2,86 0 0,00 23 65,71 

Badania szko-
leniowe eks-
planacyjne19 

3 8,57 15 42,86 0 0,00 1 2,86 19 54,29 

Ocena zależno-
ści cech 

                   

                                             
Dane nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi.  
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych [2015-2016]. 
 
 Ankietowani odpowiedzialni za organizację i realizację szkoleń (ka-
dra własna firmy) najczęściej do identyfikowania potrzeb szkoleniowych 
na poziomie organizacji wykorzystują takie metody, jak analiza planów 
strategicznych i badania szkoleniowe eksploracyjne (po 28,57% wskazań). 
Przedstawiciele przedsiębiorstw zatrudnieni w zewnętrznych firmach 
szkoleniowych w swojej praktyce działania do DPS na poziomie organizacji 
wykorzystują badania szkoleniowe eksplanacyjne (42,86%), eksploracyjne 
(34,29%) i analizę planów dotyczącą zasobów ludzkich (28,57%). Respon-
denci w osobie szefa przedsiębiorstwa najchętniej przy DPS korzystają  

                                                        
18 Badania eksploracyjne – ukierunkowane na wstępną identyfikację wszystkich możli-
wych zjawisk i problemów, które przedsięwzięcie szkoleniowe może rozwiązać. 
19 Badanie eksplanacyjne – ukierunkowane na wyjaśnienie wyodrębnionego obszaru wie-
dzy. Skoncentrowane jest na zidentyfikowaniu źródeł konkretnego problemu bądź zagad-
nienia oraz sprawdzenie, czy przedsięwzięcie szkoleniowe może pomóc w jego rozwiąza-
niu lub zmodyfikowaniu.  
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z analizy planów strategicznych (11,43%) i dotyczącej zasobów ludzkich 
organizacji (14,29%). Ostatnia ze wskazanych metod jest również najchęt-
niej wykorzystywana przez osoby odpowiedzialne za HR w przedsiębior-
stwie (14,29%) – tabela 5.    
 Do DPS na poziomie grup pracowniczych przyznało się sumarycznie 
94,83% ogółu badanych (patrz tabela 2). W tabeli 6 zaprezentowano ze-
stawienie metod, które wykorzystywane są przez te podmioty do DPS na 
poziomie zespołów pracowniczych.  
 W przypadku DPS na poziomie zespołu najczęściej wykorzystywaną 
metodą jest przegląd efektów rozwoju (w sumie 98,18% wskazań). Mniej 
niż połowa ogółu opiniodawców opowiedziała się za badaniem szkolenio-
wym eksplanacyjnym (łącznie 45,45%), czy eksploracyjnym (sumarycznie 
38,18%) – tabela 6.  
   
Tabela 6. Zakres metod wykorzystywanych do identyfikowania  
potrzeb szkoleniowych na poziomie grup pracowniczych (zadań)  
[ze względu na zajmowane stanowisko] [N=55] 

Metody 

Zajmowane stanowisko w przedsiębiorstwie N=55 

Suma 
wierszy 

Osoba od-
powie-

dzialna za 
organizację 
i realizację 

szkoleń 
(kadra 
własna 
firmy) 
[n=20] 

Osoba od-
powie-

dzialna za 
organizację i 

realizację 
szkoleń 

(zewnętrzna 
firma szkole-

niowa)  
[n=15] 

Szef przed-
się-

biorstwa 
(właściciel, 

prezes, 
dyrektor) 

[n=12] 

Osoba odpo-
wiedzialna za 
HR (dyrektor 
personalny) 

[n=8] 

L % L % L % L % L % 
Badania szko-
leniowe eks-
ploracyjne 

10 18,18 3 5,45 3 5,45 5 9,09 21 38,18 

Badania szko-
leniowe eks-
planacyjne 

5 9,09 15 27,27 4 7,27 1 1,82 25 45,45 

Przegląd 
efektów roz-
woju 

20 36,36 15 27,27 11 20,00 8 14,55 54 98,18 

Ocena zależ-
ności cech 

                   

                                           
Dane nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi.  
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych [2015-2016]. 
 

Zajmowane przez ankietowanego stanowisko w organizacji  wpływa 
na wybór konkretnej metody diagnozy (p = 0,006). Współzależność ta ma 
charakter umiarkowany (Vc = 0,402).  Poza metodą przeglądu efektów 
działań osoby odpowiedzialne za szkolenia w firmie (kadra własna firmy) 
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w praktyce wykorzystują w połowie (18,18%) badania szkoleniowe eks-
ploracyjne. Podobne wyniki zaobserwowano w przypadku osób odpowie-
dzialnych za HR w organizacji. Z kolei osoby odpowiedzialne za szkolenia 
będące przedstawicielami zewnętrznej firmy szkoleniowej  dodatkowo 
korzystają z badań szkoleniowych eksplanacyjnych (27,27%).  Uczestni-
czący w badaniu szefowie przedsiębiorstwa preferują przede wszystkim 
najpopularniejszą metodę DPS wśród badanej grupy, czyli przegląd efek-
tów działań (20,00% wskazań) – tabela 6.   
 Do DPS na poziomie pracownika przyznało się 25 podmiotów 
43,10% ogółu badanych (patrz tabela 2). W przypadku DPS na tym pozio-
mie, wykorzystywane są przez ponad połowę badanych takie metody, jak: 
analiza stanowiska pracy (72,00%) oraz przegląd efektów rozwoju 
(68,00%). Mniej niż połowa respondentów wskazało na analizę roli 
(44,00%). Opinie badanych uwarunkowane są zajmowanym stanowiskiem 
(p = 0,001), zdiagnozowana korelacja ma charakter silny (Vc = 0,649) –  
tabela 7. 
 
Tabela 7. Zakres metod wykorzystywanych do identyfikowania  
potrzeb szkoleniowych na poziomie jednostki (pracownika)  
[ze względu na zajmowane stanowisko] [N=25] 

Metody 

Zajmowane stanowisko w przedsiębiorstwie [N=25] 

Suma 
wierszy 

Osoba od-
powie-

dzialna za 
organizację 
i realizację 

szkoleń 
(kadra wła-
sna firmy) 

[n=8] 

Osoba odpo-
wie-dzialna za 
organizację i 

realizację 
szkoleń (ze-

wnętrzna 
firma szkole-

niowa) [n=10] 

Szef przed-
się-

biorstwa 
(właściciel, 

prezes, 
dyrektor)  

[n=3] 

Osoba odpo-
wiedzialna za 
HR (dyrektor 
personalny)  

[n=4] 

L % L % L % L % L % 
Przegląd 
efektów 
rozwoju 

8 32,00 2 8,00 3 12,00 4 16,00 17 68,00 

Analiza 
stanowiska 
pracy 

4 16,00 10 40,00 3 12,00 1 4,00 18 72,00 

Analiza roli 0 0,00 10 40,00 0 0,00 1 4,00 11 44,00 
Ocena 
zależności 
cech 

                   

                                           
Dane nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi.  
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych [2015-2016]. 
 
 Osoby odpowiedzialne za proces szkoleniowy (kadra własna firmy) 
do DPS na poziomie jednostki wykorzystują przegląd efektów działań 
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(32,00%), a w połowie analizę stanowisk pracy (16,00%). Ankietowani 
reprezentujący zewnętrzną firmę szkoleniową odpowiedzialną za realiza-
cję procesu szkoleniowego w danej organizacji w praktyce swoich działań 
DPS pracowników prowadzą przy wykorzystaniu analiz stanowiska pracy  
i roli (po 40,00% wskazań). Szefowie przedsiębiorstwa, jako osoby kompe-
tentne w zakresie DPS w firmie korzystają z takich metod, jak przegląd 
efektów rozwoju i analiza stanowiska pracy (po 12,00% wskazań). Uczest-
niczący w badaniu dyrektorzy personalni preferują przegląd efektów dzia-
łań (16,00%) – tabela 7.  
 
 
Sposoby pozyskiwania informacji o potrzebach  
szkoleniowych  
 
W procesie identyfikacji potrzeb szkoleniowych zastosowanie mają od-
mienne sposoby pozyskiwania informacji w zależności od poziomu diagno-
zy. Korzystanie z nich daje możliwość wglądu i szeroką analizę zasobów 
ludzkich w organizacji, a tym samym dokładne zdefiniowanie potrzeb roz-
wojowych firmy i wskazanie kierunku przygotowania szkoleń20. W tabeli 8 
zestawiono wyniki obserwacji w zakresie źródeł informacji o potrzebach 
szkoleniowych na poziomie organizacji.  

Ponad połowa badanych ogółem wskazała na następujące źródła in-
formacji o potrzebach szkoleniowych na poziomie organizacji:  

 wskaźnik efektywności działania (łącznie 100,00% wskazań), 
 reklamacje klientów (ogółem 94,29% wskazań), 
 prośby kierownictwa o szkolenie (w sumie 91,43%), 
 kontrola jakości (sumarycznie 74,29%), 
 charakterystyka organizacji zważywszy na wydajność pracy, rotację 

pracowników, choroby, absencję i wypadki (łącznie 51,43%)  
– tabela 8.  
Wskazania badanych w omawianym zakresie korelują z zajmowa-

nym przez ankietowanych stanowiskiem w firmie (p = 5,46536E-05, nota-
cja naukowa). Współzależność ta ma charakter bardzo silny (Vc = 0,864)  
– tabela 8.  
 
  

                                                        
20 H. Król, A. Ludwiczyński (red.)…, op. cit., s. 457. 
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Tabela 8. Źródła informacji o potrzebach szkoleniowych na poziomie 
organizacji [ze względu na zajmowane stanowisko] [N=35] 

Źródło infor-
macji 

Zajmowane stanowisko w przedsiębiorstwie [N=35] 

Suma 
wierszy 

Osoba od-
powie-

dzialna za 
organizację 
i realizację 

szkoleń 
(kadra 
własna 
firmy) 
[n=10] 

Osoba odpo-
wie-dzialna 
za organiza-
cję i realiza-
cję szkoleń 

(zewnętrzna 
firma szkole-

niowa) 
[n=15] 

Szef przed-
się-

biorstwa 
(właściciel, 

prezes, 
dyrektor) 

[n=5] 

Osoba od-
powie-

dzialna za 
HR (dyrek-
tor perso-

nalny) 
[n=5] 

L % L % L % L % L % 
Misja, wizja 2 5,71 2 5,71 5 14,29 0 0,00 9 25,71 
Strategia orga-
nizacji 1 2,86 4 11,43 5 14,29 1 2,86 11 31,43 
Obroty, zysk 4 11,43 1 2,86 5 14,29 5 14,29 15 42,86 
Struktura 5 14,29 7 20,00 0 0,00 0 0,00 12 34,29 
Katalog umie-
jętności 0 0,00 5 14,29 0 0,00 0 0,00 5 14,29 
Harmonogram 
pracy 5 14,29 8 22,86 0 0,00 3 8,57 16 45,71 
Kontrola jakości 10 28,57 14 40,00 0 0,00 2 5,71 26 74,29 
Biznesplan 1 2,86 4 11,43 0 0,00 1 2,86 6 17,14 
Opinie odcho-
dzących pra-
cowników 

2 5,71 0 0,00 5 14,29 5 14,29 12 34,29 

Prośby kierow-
nictwa o szkole-
nie 

10 28,57 12 34,29 5 14,29 5 14,29 32 91,43 

Wskaźniki efek-
tywności działa-
nia 

10 28,57 15 42,86 5 14,29 5 14,29 35 100,00 

Reklamacje 
klientów 10 28,57 13 37,14 5 14,29 5 14,29 33 94,29 
Charakterystyka 
organizacji pod 
względem wy-
dajności, rotacji 
pracowników, 
chorób, absencji 
i wypadków 

8 22,86 7 20,00 2 5,71 1 2,86 18 51,43 

Ocena zależno-
ści cech 

                         (przypadek notacji naukowej) 

                                            
Dane nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi.  
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych [2015-2016]. 
 

Osoby odpowiedzialne za szkolenia w organizacji (tak zatrudnione 
w przedsiębiorstwie, jak i będące przedstawicielami zewnętrznych firm 
szkoleniowych, które świadczą usługę outsourcingu szkoleń na rzecz da-
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nego przedsiębiorstwa) pozyskują wiedzę o potrzebach szkoleniowych na 
poziomie przedsiębiorstwa przede wszystkim za pośrednictwem: kontroli 
jakości, próśb kierownictwa o organizację szkolenia, analizę wskaźników 
efektywności działania, reklamacje klientów, charakterystykę organizacji 
zważywszy na wydajność pracy, rotację pracowników, choroby, absencję  
i wypadki oraz harmonogram pracy. Z kolei dla opiniodawców w osobach 
szefów przedsiębiorstw i osób odpowiedzialnych za HR i głównymi źró-
dłami informacji pozostają: opinie odchodzących pracowników, prośby 
kierownictw a o szkolenie, wskaźniki efektywności działania, reklamacje 
klientów, obroty/zysk. Dokumentację w postaci misji, wizji i strategii orga-
nizacji jako źródła informacji o potrzebach szkoleniowych wykorzystują 
głównie szefowie przedsiębiorstwa. Niewielki odsetek pozostałych ankie-
towanych korzysta z tych dokumentów, co może wskazywać na postrzega-
nie ich jako nieużyteczne. Wynika to z faktu, że wiele organizacji nie aktua-
lizuje tych dokumentów, w rezultacie nie odpowiadają one bieżącej sytua-
cji przedsiębiorstwa i stanowią „martwą dokumentację”.   
 Im większy podmiot, tym większy zakres źródeł informacji wyko-
rzystuje do pozyskania wiedzy na temat potrzeb szkoleniowych na pozio-
mie organizacji (p = 0,000). Współzależność pomiędzy omawianymi ce-
chami ma charakter bardzo silny (Vc = 0,909). Firmy mikro w większości 
wskazywały na trzy następujące źródła: prośby kierownictwa o szkolenie, 
wskaźniki efektywności działania i reklamacje klientów. Firmy małe w po-
nad połowie dodatkowo wykorzystują kontrolę jakości. Najbardziej zróżni-
cowany wachlarz źródeł w omawianym zakresie zadeklarowali ankieto-
wani zatrudnieniu w podmiotach średnich. Poza wcześniej wskazanymi 
źródłami, organizacje te czerpią potrzebne informacje wykorzystując kata-
log umiejętności, strukturę oraz poziom obrotów i wypracowanego zysku  
– tabela 9.    
 
Tabela 9. Źródła informacji o potrzebach szkoleniowych na poziomie 
organizacji [ze względu na wielkość przedsiębiorstwa] [N=35] 

Źródło informacji 

Wielkość przedsiębiorstwa [N=35] Suma 
wierszy Mikro 

[n=14] 
Małe 

[n=12] 
Średnie 

[n=9] 
L % L % L % L % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Misja, wizja 3 8,57 2 5,71 2 5,71 9 25,71 
Strategia organizacji 3 8,57 8 22,86 0 0,00 11 31,43 
Obroty, zysk 5 14,29 5 14,29 5 14,29 15 42,86 
Struktura 2 5,71 5 14,29 5 14,29 12 34,29 
Katalog umiejętności 0 0,00 0 0,00 5 14,29 5 14,29 
Harmonogram pracy 2 5,71 5 14,29 9 25,71 16 45,71 
Kontrola jakości 5 14,29 12 34,29 9 25,71 26 74,29 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Biznesplan 2 5,71 2 5,71 2 5,71 6 17,14 
Opinie odchodzących pracow-
ników 0 0,00 3 8,57 9 25,71 12 34,29 
Prośby kierownictwa o szko-
lenie 14 40,00 12 34,29 6 17,14 32 91,43 
Wskaźniki efektywności dzia-
łania 14 40,00 12 34,29 9 25,71 35 100,00 
Reklamacje klientów 14 40,00 12 34,29 7 20,00 33 94,29 
Charakterystyka organizacji 
pod względem wydajności, 
rotacji pracowników, chorób, 
absencji i wypadków 

7 20,00 6 17,14 5 14,29 18 51,43 

Ocena zależności cech                     
                                            

Dane nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi.  
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych [2015-2016]. 
 
 Także rodzaj działalności stanowi czynnik korelujący z rodzajem 
źródeł informacji o potrzebach szkoleniowych na poziomie organizacji. 
Ankietowani zatrudnieni w firmach produkcyjnych wskazywali na wyko-
rzystywanie takich źródeł, jak: harmonogram pracy, kontrolę jakości, 
prośby kierownictwa o szkolenie, wskaźniki efektywności działania i re-
klamacje klientów. Wszystkie te źródła ściśle korespondują z optymalizacją 
procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie. Podobne źródła zadeklaro-
wali opiniodawcy pracujący w usługach i firmach prowadzących działal-
ność mieszaną (z wyłączeniem harmonogramu pracy). Osoby reprezentu-
jące branże handlową dużą rolę w pozyskiwaniu informacji o potrzebach 
szkoleniowych kadr przypisują prośbą kierownictwa o szkolenia, wskaźni-
kami efektywności działania, reklamacją klientów (wskazania tożsame  
z osobami zatrudnionymi w produkcji i handlu), ale również katalogowi 
umiejętności, strukturze organizacji i strategii jej działania – tabela 10.  
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Tabela 10. Źródła informacji o potrzebach szkoleniowych na pozio-
mie organizacji [ze względu na rodzaj działalności] [N=35] 

Źródło  
informacji 

Rodzaj działalności N=35 
Suma 

wierszy Produkcja 
[n=11] 

Usługi 
[n=10] 

Handel 
[n=6] 

Działalność 
mieszana 

[n=8] 
L % L % L % L % L % 

Misja, wizja 1 2,86 3 8,57 3 8,57 2 5,71 9 25,71 
Strategia  
organizacji 2 5,71 5 14,29 4 11,43 0 0,00 11 31,43 
Obroty, zysk 5 14,29 4 11,43 2 5,71 4 11,43 15 42,86 
Struktura 5 14,29 2 5,71 5 14,29 0 0,00 12 34,29 
Katalog  
umiejętności 1 2,86 0 0,00 4 11,43 0 0,00 5 14,29 
Harmonogram 
pracy 10 28,57 3 8,57 1 2,86 2 5,71 16 45,71 
Kontrola jakości 11 31,43 10 28,57 0 0,00 5 14,29 26 74,29 
Biznesplan 2 5,71 1 2,86 2 5,71 1 2,86 6 17,14 
Opinie  
odchodzących 
pracowników 

1 2,86 2 5,71 6 17,14 3 8,57 12 34,29 

Prośby  
kierownictwa  
o szkolenie 

11 31,43 10 28,57 6 17,14 5 14,29 32 91,43 

Wskaźniki  
efektywności 
działania 

11 31,43 10 28,57 6 17,14 8 22,86 35 100,00 

Reklamacje  
klientów 11 31,43 8 22,86 6 17,14 8 22,86 33 94,29 
Charakterystyka 
organizacji pod 
względem  
wydajności,  
rotacji pracowni-
ków, chorób, 
absencji i wypad-
ków 

4 11,43 4 11,43 4 11,43 6 17,14 18 51,43 

Ocena zależności 
cech 

                   

                                            
Dane nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi.  
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych [2015-2016]. 
 
 DPS na poziomie zespołów pracowniczych realizuje ogół 94,83% 
przedsiębiorstw (patrz tabela 2). Informacje o potrzebach szkoleniowych 
na tym poziomie pozyskiwanie są przez większość uczestników badania 
poprzez: relacje interpersonalne w zespołach pracowniczych (w sumie 
87,27% wskazań), informacje udzielone przez współpracowników, przeło-
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żonych lub kierowników wyższego szczebla (łącznie 85,45%), normy jako-
ści i wydajności pracy (ogółem 56,36%) i proces pracy (50,91%)  
– tabela 11.  
 
Tabela 11. Źródła informacji o potrzebach szkoleniowych  
na poziomie zespołu pracowników  
[ze względu na zajmowane stanowisko] [N=55] 

Źródło  
informacji 

Zajmowane stanowisko w przedsiębiorstwie [N=55] 

Suma wierszy 

Osoba od-
powie-
dzialna za 
organizację i 
realizację 
szkoleń (ka-
dra własna 
firmy) 
[n=20] 

Osoba od-
powie-

dzialna za 
organi-zację 
i realizację 

szkoleń 
(zewnętrzna 
firma szko-
le-niowa) 

[n=15] 

Szef 
przedsię-
biorstwa 
(właści-
ciel, pre-

zes, dyrek-
tor) 

[n=12] 

Osoba 
odpowie-
dzialna za 

HR (dyrek-
tor perso-

nalny) 
[n=8] 

L % L % L % L % L % 
Opis stano-
wisk pracy 10 18,18 3 5,45 1 1,82 7 12,73 21 38,18 
Normy jako-
ści, wydajno-
ści pracy 

18 32,73 1 1,82 7 12,73 5 9,09 31 56,36 

Proces pracy 20 36,36 3 5,45 3 5,45 2 3,64 28 50,91 
Jakość wyko-
nania pracy 7 12,73 2 3,64 10 18,18 8 14,55 27 49,09 
Struktura 
zespołu 2 3,64 12 21,82 3 5,45 8 14,55 25 45,45 
Profil osobo-
wy wzorco-
wego pra-
cownika 

1 1,82 14 25,45 0 0,00 1 1,82 16 29,09 

Współpra-
cownicy, 
przełożeni, 
kierownicy 
wyższego 
szczebla 

20 36,36 7 12,73 12 21,82 8 14,55 47 85,45 

Stosunki 
międzyludz-
kie 

20 36,36 15 27,27 10 18,18 3 5,45 48 87,27 

Ocena zależ-
ności cech 

                         (przypadek notacji naukowej) 

                                            
Dane nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi.  
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych [2015-2016]. 
 
 Sposoby pozyskiwania wiedzy na temat potrzeb szkoleniowych  
w grupach pracowniczych zależą od zajmowanego stanowiska przez osobę 
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odpowiedzialną za realizację tego zadania (p =3,99302E – 12, notacja nau-
kowa). Korelacja ta ma charakter silny (Vc = 0,775) – tabela 11.  
 Osoby odpowiedzialne za realizację procesu szkoleniowego (kadra 
własna firmy) pozyskuje wiedzę na temat potrzeb szkoleniowych grup 
pracowniczych w organizacji głównie przy wykorzystaniu informacji 
zwrotnej od współpracowników i przełożonych, ocenę jakości relacji mię-
dzyludzkich, analizę procesu pracy oraz normy jakości i wydajności pracy. 
Osoby odpowiedzialne za szkolenia w organizacji pochodzące z zewnątrz 
(outsourcing szkoleń) wskazywały głównie na takie źródła, jak: struktura 
zespołu, profil osobowy wzorcowego pracownika, czy relacje międzyludz-
kie w przedsiębiorstwie. Szefowie firm zbierają dane o potrzebach szkole-
niowych zespołów pracowniczych głównie poprzez informacje od współ-
pracowników, przełożonych i kierowników, a dalej jakość relacji interper-
sonalnych w grupach pracowniczych i jakość wykonanej pracy.  Osoby re-
prezentujące dział HR w praktyce wykorzystują najbardziej rozbudowany 
zestaw źródeł o potrzebach szkoleniowych organizacji. Są to: informacja 
zwrotna od współpracowników, kierowników i przełożonych; analiza 
struktury zespołu, jakość wykonanej pracy, normy jakości i wydajności 
pracy oraz opis stanowisk pracy – tabela 11.    
 Sposoby pozyskiwania wiedzy o potrzebach szkoleniowych grup 
pracowniczych są również uwarunkowane wielkością przedsiębiorstwa  
(p = 5,80063E-15, notacja naukowa). Współzależność ta ma charakter silny 
(Vc = 0,697) – tabela 12.  

Wszystkie podmioty, bez względu na wielkość, stosują zróżnicowa-
ne źródła do pozyskiwania informacji o potrzebach szkoleniowych grup 
pracowniczych, zróżnicowane źródła. Ponad połowa wykorzystuje przy-
najmniej 4 odmienne źródła wiedzy. Katalog ten jest najbardziej zdywersy-
fikowany  w przypadku firm dużych. W ponad połowie firmy mikro i śred-
nie stosują 6 na 8 wskazanych w tabeli 12 źródeł informacji. Firmy małe 
nieco mniej (4 na 8 sklasyfikowanych w tabeli 12 źródeł) – tabela 12. 
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Tabela 12. Źródła informacji o potrzebach szkoleniowych na pozio-
mie zespołu pracowników [ze względu na wielkość przedsiębiorstwa] 
[N=55] 

Źródło informacji 

Wielkość przedsiębiorstwa [N=55] Suma 
wierszy Mikro 

[n=17] 
Małe 

[n=27] 
Średnie 

[n=9] 
Duże 
[n=2] 

L % L % L % L % L % 
Opis stanowisk pracy 14 25,45 3 5,45 2 3,64 2 3,64 21 38,18 
Normy jakości, wydaj-
ności pracy 17 30,91 3 5,45 9 16,36 2 3,64 31 56,36 
Proces pracy 10 18,18 8 14,55 9 16,36 1 1,82 28 50,91 
Jakość wykonania pra-
cy 10 18,18 10 18,18 3 5,45 2 3,64 27 49,09 
Struktura zespołu 4 7,27 10 18,18 9 16,36 2 3,64 25 45,45 
Profil osobowy wzor-
cowego pracownika 2 3,64 6 10,91 6 10,91 2 3,64 16 29,09 
Współpracownicy, 
przełożeni, kierownicy 
wyższego szczebla 

9 16,36 27 49,09 9 16,36 2 3,64 47 85,45 

Stosunki międzyludzkie 15 27,27 27 49,09 5 9,09 1 1,82 48 87,27 
Ocena zależności cech                            

(przypadek notacji naukowej) 
                                            

Dane nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi.  
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych [2015-2016]. 
 
 Odpowiedzi ankietowanych w omawianym zakresie uwarunkowane 
są również rodzajem prowadzonej działalności (p = 1,67257E-05, notacja 
naukowa). Współzależność między analizowanymi cechami (źródło infor-
macji vs. rodzaj działalności) ma charakter umiarkowany (Vc = 0,599) – 
tabela 13.  

Wspólnymi źródłami informacji wskazanymi przez większość ankie-
towanych bez względu na branżę, w której funkcjonują pozostawały: pozy-
skiwanie informacji od współpracowników, przełożonych i kierowników 
wyższego szczebla oraz jakość relacji międzyludzkich. W przypadku innych 
źródeł, zaobserwowano następujące różnice: firmy produkcyjne najchęt-
niej czerpią wiedze na temat potrzeb szkoleniowych zespołu pracowników 
przy wykorzystaniu opisu stanowisk pracy, analizę norm jakości i wydaj-
ności oraz proces pracy. Firmy usługowe bazują również na normach jako-
ści i wydajności, analizie procesów pracy i profilu osobowego wzorcowego 
pracownika. Przedstawiciele przedsiębiorstw branży handlowej i prowa-
dzący działalność mieszaną wskazywali w większości na analogiczne spo-
soby pozyskiwania informacji. Są to: jakość wykonania pracy, struktura 
zespołu, informacja od współpracowników, przełożonych i kierowników 
oraz relacje międzyludzkie – tabela 13. 
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Tabela 13. Źródła informacji o potrzebach szkoleniowych na pozio-
mie zespołu pracowników [ze względu na rodzaj działalności przed-
siębiorstwa] [N=55] 

Źródło informa-
cji 

Rodzaj działalności [N=55] 
Suma 

wierszy Produkcja 
[n=14] 

Usługi 
[n=13] 

Handel 
[n=19] 

Działalność 
mieszana 

[n=9] 
L % L % L % L % L % 

Opis stanowisk 
pracy 10 18,18 3 5,45 4 7,27 4 7,27 21 38,18 
Normy jakości, 
wydajności pracy 14 25,45 13 23,64 2 3,64 2 3,64 31 56,36 
Proces pracy 10 18,18 10 18,18 4 7,27 4 7,27 28 50,91 
Jakość wykonania 
pracy 6 10,91 2 3,64 10 18,18 9 16,36 27 49,09 
Struktura zespołu 4 7,27 5 9,09 10 18,18 6 10,91 25 45,45 
Profil osobowy 
wzorcowego pra-
cownika 

0 0,00 10 18,18 3 5,45 3 5,45 16 29,09 

Współpracownicy, 
przełożeni, kie-
rownicy wyższego 
szczebla 

14 25,45 13 23,64 11 20,00 9 16,36 47 85,45 

Stosunki między-
ludzkie 12 21,82 13 23,64 16 29,09 7 12,73 48 87,27 
Ocena zależności 
cech 

                          
(przypadek notacji naukowej) 

                                            
Dane nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi.  
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych [2015-2016]. 
 
 DPS na poziomie jednostki (czyli indywidualnych pracowników)  
w praktyce realizuje 43,10% uczestniczących w badaniu podmiotów (patrz 
tabela 2). Zasadniczymi źródłami  za pośrednictwem których czerpie się 
wiedze na temat potrzeb szkoleniowych indywidualnych pracowników są:  

 prośby pracowników o szkolenie i wyniki ocen okresowych (po 100%), 
 poziom wiedzy i umiejętności oraz skargi klientów (po 80%), 
 nagrody oraz kary (52,00%)  - tabela 14.  

Zajmowane przez ankietowanego stanowisko w przedsiębiorstwie 
nie koreluje z wykorzystywanymi przez niego źródłami informacji o po-
trzebach szkoleniowych na poziomie pracownika (p = 0,601) – tabela 14.  
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Tabela 14. Źródła informacji o potrzebach szkoleniowych na  
poziomie pracownika [ze względu na zajmowane stanowisko] [N=25] 

Źródło in-
formacji 

Zajmowane stanowisko w przedsiębiorstwie [N=25] 

Suma 
wierszy 

Osoba od-
powie-

dzialna za 
organizację i 

realizację 
szkoleń 

(kadra wła-
sna firmy) 

[n=8] 

Osoba odpo-
wie-dzialna za 
organizację i 

realizację 
szkoleń (ze-

wnętrzna 
firma szkole-

niowa) [n=10] 

Szef przed-
się-

biorstwa 
(właściciel, 

prezes, 
dyrektor) 

[n=3] 

Osoba od-
powie-

dzialna za 
HR (dyrek-
tor perso-

nalny) [n=4] 

L % L % L % L % L % 
Liczba  
wypadków 2 8,00 8 32,00 1 4,00 1 4,00 12 48,00 
Pochwały, 
osiągnięcia 1 4,00 5 20,00 0 0,00 1 4,00 7 28,00 
Nagrody, 
kary 5 20,00 5 20,00 0 0,00 3 12,00 13 52,00 
Plany karier 1 4,00 1 4,00 0 0,00 3 12,00 5 20,00 
Prośby  
pracowników 
o szkolenie 

8 32,00 10 40,00 3 12,00 4 16,00 25 100,00 

Poziom  
wiedzy, 
umiejętności 

6 24,00 7 28,00 3 12,00 4 16,00 20 80,00 

Wyniki ocen 
okresowych 8 32,00 10 40,00 3 12,00 4 16,00 25 100,00 
Skargi klien-
tów 8 32,00 5 20,00 3 12,00 4 16,00 20 80,00 
Ocena zależ-
ności cech 

                   
 

                                  
Dane nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi.  
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych [2015-2016]. 
 
 Wielkość przedsiębiorstwa nie jest cechą warunkującą zakres źró-
deł wykorzystywanych do pozyskiwania informacji o potrzebach szkole-
niowych pracownika (p = 0,582) – tabela 15.  
 
Tabela 15. Źródła informacji o potrzebach szkoleniowych na poziomie pra-
cownika [ze względu na wielkość przedsiębiorstwa] [N=25] 

Źródło informacji 

Wielkość przedsiębiorstwa [N=25] Suma 
wierszy Mikro 

[n=11] 
Małe 
[n=4] 

Średnie 
[n=9] 

Duże 
[n=1] 

L % L % L % L % L % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liczba wypadków 3 12,00 4 16,00 4 16,00 1 4,00 12 48,00 
Pochwały, osiągnięcia 0 0,00 2 8,00 4 16,00 1 4,00 7 28,00 
Nagrody, kary 2 8,00 3 12,00 7 28,00 1 4,00 13 52,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Plany karier 1 4,00 1 4,00 3 12,00 0 0,00 5 20,00 
Prośby pracowników o 
szkolenie 11 44,00 4 16,00 9 36,00 1 4,00 25 100,00 
Poziom wiedzy, umie-
jętności 6 24,00 4 16,00 9 36,00 1 4,00 20 80,00 
Wyniki ocen okreso-
wych 11 44,00 4 16,00 9 36,00 1 4,00 25 100,00 
Skargi klientów 9 36,00 4 16,00 7 28,00 0 0,00 20 80,00 

Ocena zależności cech                    
 

                                  
Dane nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi.  
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych [2015-2016]. 
 
 Również branża nie stanowi czynnika wpływającego na sposoby 
pozyskiwania informacji o potrzebach szkoleniowych indywidualnych pra-
cowników (p = 0,234) – tabela 16.  
 
Tabela 16. Źródła informacji o potrzebach szkoleniowych na pozio-
mie pracownika [ze względu na rodzaj działalności przedsiębiorstwa] 
[N=25] 

Źródło  
informacji 

Rodzaj działalności [N=25] 
Suma  

wierszy Produkcja 
[n=14] 

Usługi 
[n=3] 

Handel 
[n=3] 

Działalność 
mieszana 

[n=5] 
L % L % L % L % L % 

Liczba wypad-
ków 4 16,00 1 4,00 2 8,00 5 20,00 12 48,00 
Pochwały, osią-
gnięcia 2 8,00 2 8,00 3 12,00 0 0,00 7 28,00 
Nagrody, kary 6 24,00 3 12,00 1 4,00 3 12,00 13 52,00 
Plany karier 1 4,00 2 8,00 2 8,00 0 0,00 5 20,00 
Prośby pracow-
ników o szkole-
nie 

14 56,00 3 12,00 3 12,00 5 20,00 25 100,00 

Poziom wiedzy, 
umiejętności 11 44,00 3 12,00 1 4,00 5 20,00 20 80,00 
Wyniki ocen 
okresowych 14 56,00 3 12,00 3 12,00 5 20,00 25 100,00 
Skargi klientów 10 40,00 3 12,00 3 12,00 4 16,00 20 80,00 
Ocena zależności 
cech 

                   

                                  
Dane nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi.  
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych [2015-2016]. 
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Ustalenie założeń do prowadzonych szkoleń 
 
Odpowiedź potwierdzająca realizację założeń do prowadzonych szkoleń 
zaprezentowanych w tabeli 17 potwierdza dobrze przeprowadzoną DPS.  
W tabeli 17 zestawiono 7 założeń, na 5 z nich większość badanych odpo-
wiedziała twierdząco.  
 
Tabela 17. Czy metodyka rozpoznania potrzeb szkoleniowych  
w przedsiębiorstwie pozwala na… [N=58] 

Założenia do 
prowadzonych 
szkoleń 

Odpowiedź 
Zdecydowanie 

tak Raczej tak Trudno 
powiedzieć Raczej nie Zdecydowanie 

nie 
L % L % L % L % L % 

Podjęcie decyzji 
na temat zakresu 
przedmiotowego 
szkolenia 

31 53,45 8 13,79 6 10,34 10 17,24 3 5,17 

Ustalenie czasu 
treningu, który 
pozwoli na na-
bycie nowych 
kompetencji 

25 43,10 18 31,03 3 5,17 6 10,34 6 10,34 

Poznanie celów 
organizacja-
klient przez 
trenerów ze-
wnętrznych 

19 32,76 28 48,28 6 10,34 5 8,62 0 0,00 

Poznanie moty-
wacji, postaw i 
zachowań 
uczestników 

30 51,72 10 17,24 7 12,07 6 10,34 5 8,62 

Zbadanie obec-
nej wiedzy i 
umiejętności 
przyszłych 
uczestników 
szkolenia 

19 32,76 25 43,10 6 10,34 4 6,90 4 6,90 

Efektywne roz-
planowanie sesji 
szkoleniowych 

10 17,24 18 31,03 10 17,24 14 24,14 6 10,34 

Stworzenie 
podstaw do 
ewaluacji pro-
wadzonych 
szkoleń (badanie 
efektywności 
treningu) 

4 6,90 8 13,79 30 51,72 9 15,52 7 12,07 

Dane nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi.  
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych [2015-2016]. 
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 Wyniki badania zebrane w tabeli 17 informują, że ponad połowie 
uczestników sondażu przyjęta metodyka DPS w organizacji pozwala na:  

 poznanie celów organizacja-klient przez trenerów zewnętrznych  
(w sumie 81,04% wskazań dla odpowiedzi „zdecydowanie tak”  
i „raczej tak”); 

 zbadanie obecnej wiedzy i umiejętności przyszłych uczestników 
szkolenia (łącznie 75,86% wskazań dla odpowiedzi „zdecydowanie 
tak” i „raczej tak”); 

 ustalenie czasu treningu, który pozwoli na nabycie nowych kompe-
tencji (ogółem 74,13% wskazań odpowiedzi „zdecydowanie tak”  
i „raczej tak”); 

 poznanie motywacji, postaw i zachowań uczestników (sumarycznie 
68,96% wskazań dla odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”); 

 podjęcie decyzji na temat zakresu przedmiotowego szkolenia  
(w sumie 67,24% wskazań dla odpowiedzi „zdecydowanie tak”  
i „raczej tak”). 
Ponad połowa uczestników badania miała problem z udzieleniem 

odpowiedzi, czy obecnie wdrożona metodyka DPS pozwala na stworzenie 
podstaw do ewaluacji przeprowadzonych szkoleń, czyli zbadania rezulta-
tów treningu w perspektywie krótko- i długookresowej. Może to sugero-
wać, że nie dokonują oni ewaluacji szkoleń. Marginalizowanie tego etapu 
może podważać zasadność całego procesu szkoleniowego, ponieważ osoby 
zainteresowane efektywnością szkoleń nie są w stanie uzyskać jedno-
znacznej informacji zwrotnej, czy szkolenie spełniło swoją rolę. Ponadto 
wyniki ewaluacji są kluczowym elementem branym pod uwagę przy pro-
jektowaniu kolejnych szkoleń, czy też kierowaniu pracownika na inny lub 
uzupełniający warsztat – tabela 17.  

 
 

Kryteria realności procesu szkoleniowego 
 
Potrzeby szkoleniowe organizacji z reguły przekraczają możliwości ich 
realizacji. Z tego też względu, aby podjąć finalną decyzję o planowanych do 
realizacji przedsięwzięciach szkoleniowych niezbędne jest dokonanie oce-
ny realności ich organizacji. Kryteria realności procesu szkoleniowego21 
uwzględniono w tabeli 18. Uczestnicy badania w trakcie wyznaczania real-
ności organizacji szkolenia w większości biorą pod uwagę następujące kry-
teria:  

 utracony przychód w trakcie szkolenia (77,59%); 
                                                        
21 H. Król, Proces szkolenia pracowników [w:] H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zaso-
bami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2011, s. 458.  
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 wielkość nakładów (67,24%); 
 rozmiary budżetu szkoleniowego (56,90%); 
 stopień konieczności szkoleń (50,00%) – tabela 18. 

 
Tabela 18. Wyznaczniki realności organizacji szkolenia [ze względu 
na zajmowane stanowisko] [N=58] 

Kryterium 

Zajmowane stanowisko w przedsiębiorstwie [N=58] 

Suma 
wierszy 

Osoba od-
powie-

dzialna za 
organizację 
i realizację 

szkoleń 
(kadra wła-
sna firmy) 

[n=20] 

Osoba odpo-
wie-dzialna za 
organizację i 

realizację 
szkoleń (ze-

wnętrzna 
firma szkole-

niowa) 
[n=15] 

Szef przed-
się-

biorstwa 
(właściciel, 

prezes, 
dyrektor) 

[n=14] 

Osoba od-
powie-

dzialna za 
HR (dyrek-
tor perso-

nalny) 
[n=9] 

L % L % L % L % L % 
Stopień ko-
nieczności 
szkoleń 

12 20,69 7 12,07 2 3,45 8 13,79 29 50,00 

Wielkość na-
kładów 20 34,48 5 8,62 10 17,24 4 6,90 39 67,24 
Utracony przy-
chód w trakcie 
szkolenia 

20 34,48 3 5,17 14 24,14 8 13,79 45 77,59 

Rozmiary bu-
dżetu szkole-
niowego 

3 5,17 12 20,69 12 20,69 6 10,34 33 56,90 

Możliwość 
pozyskania 
kompetentnych 
trenerów 

2 3,45 10 17,24 2 3,45 1 1,72 15 25,86 

Ocena zależno-
ści cech 

                          
(przypadek notacji naukowej) 

                                             
Dane nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi.  
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych [2015-2016]. 
 
 Stosowane w praktyce kryteria realności organizacji szkolenia kore-
lują z zajmowanych przez ankietowanego stanowiskiem w przedsiębior-
stwie (p = 1,10021E-05). Współzależność ta ma charakter umiarkowany 
(Vc = 0,507) – tabela 18. 
 Osoby odpowiedzialne za szkolenia (kadra własna przedsiębior-
stwa) w trakcie oceny realności przedsięwzięcia szkoleniowego kierują się 
takimi kryteriami, jak: utracony przychód w trakcie szkolenia i wielkość 
nakładów (po 34,48%) oraz poziom konieczności organizacji szkolenia 
(20,69%) – tabela 18.  
 Osoby odpowiedzialne za szkolenia (zewnętrzna firma szkolenio-
wa) w trakcie oceny realności procesu szkoleniowego uwzględnia takie 
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wskaźniki, jak: rozmiar budżetu szkoleniowego (20,69%) i możliwość po-
zyskania kompetentnych trenerów (17,24%) – tabela 18.  
 Szefowie przedsiębiorstwa oceniając możliwość przeprowadzenia 
szkolenia biorą w większości pod uwagę: utracony przychód w trakcie 
szkolenia (24,14%), rozmiar budżetu szkoleniowego (20,69%) oraz wiel-
kość nakładów (17,24%) – tabela 18.  
 Osoby odpowiedzialne za HR w organizacji uwzględniają w więk-
szości analogiczne kryteria jak szefowie przedsiębiorstwa, dodatkowo bio-
rąc pod uwagę stopień konieczności szkoleń (13,79%) – tabela 18.  
 Rodzaj kryterium uwzględnianego w ocenie realności przedsięwzię-
cia szkoleniowego koreluje z wielkości przedsiębiorstwa, w którym za-
trudniony jest opiniodawca (p = 5,5279E-08, notacja naukowa). Współza-
leżność ta ma charakter umiarkowany – tabela 19.  
 
Tabela 19. Wyznaczniki realności organizacji szkolenia [ze względu 
na wielkość przedsiębiorstwa] [N=58] 

Kryterium 

Wielkość przedsiębiorstwa [N=58] Suma 
wierszy Mikro 

[n=19] 
Małe 

[n=27] 
Średnie 

[n=9] 
Duże 
[n=3] 

L % L % L % L % L % 
Stopień konieczności 
szkoleń 19 32,76 8 13,79 1 1,72 1 1,72 29 50,00 
Wielkość nakładów 19 32,76 12 20,69 8 13,79 0 0,00 39 67,24 
Utracony przychód w 
trakcie szkolenia 15 25,86 18 31,03 9 15,52 3 5,17 45 77,59 
Rozmiary budżetu szko-
leniowego 10 17,24 13 22,41 7 12,07 3 5,17 33 56,90 
Możliwość pozyskania 
kompetentnych trene-
rów 

1 1,72 2 3,45 9 15,52 3 5,17 15 25,86 

Ocena zależności cech                          
(przypadek notacji naukowej) 

                                            
Dane nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi.  
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych [2015-2016]. 
 
 Wspólnym kryterium branym pod uwagę przez wszystkie przedsię-
biorstwa bez względu na branżę jest utracony przychód w trakcie szkole-
nia (ponad 50,00% wskazań  w każdej z branż). Dla firm mikro ważne są 
wszystkie kryteria z wyjątkiem możliwości pozyskania kompetentnych 
trenerów. Odpowiedzi przedstawicieli firm małych zogniskowane były na 
utraconym przychodzie w trakcie szkolenia (31,03%). Firmy średnie opo-
wiedziały się w ponad połowie za wszystkimi kryteriami z wyłączeniem 
stopnia konieczności szkoleń. Z kolei opiniodawcy zatrudnieniu w podmio-
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tach dużych uznali za kluczowe kryteria: utracony dochód w trakcie szko-
lenia, rozmiary budżetu szkoleniowego i możliwość pozyskania kompe-
tentnych trenerów – tabela 19.  
 Typ kryterium brany pod uwagę przez ankietowanych w trakcie 
oceny realności szkolenia uwarunkowany jest rodzajem branży, w której 
działają opiniodawcy (p = 0,001). Współzależność ta ma charakter umiar-
kowany – tabela 20.  
 
Tabela 20. Wyznaczniki realności organizacji szkolenia [ze względu 
na rodzaj działalności przedsiębiorstwa] [N=58] 

Kryterium 

Rodzaj działalności [N=58] 
Suma 

wierszy Produkcja 
[n=14] 

Usługi 
[n=16] 

Handel 
[n=19] 

Działalność 
mieszana 

[n=9] 
L % L % L % L % L % 

Stopień koniecz-
ności szkoleń 14 24,14 8 13,79 3 5,17 4 6,90 29 50,00 
Wielkość nakła-
dów 14 24,14 16 27,59 6 10,34 3 5,17 39 67,24 
Utracony przy-
chód w trakcie 
szkolenia 

14 24,14 13 22,41 11 18,97 7 12,07 45 77,59 

Rozmiary budże-
tu szkoleniowego 3 5,17 10 17,24 14 24,14 6 10,34 33 56,90 
Możliwość pozy-
skania kompe-
tentnych trene-
rów 

4 6,90 3 5,17 3 5,17 5 8,62 15 25,86 

Ocena zależności 
cech 

                   
 

                                            
Dane nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi.  
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych [2015-2016]. 
 
 Dla osób zatrudnionych w produkcji istotne znaczenie mają takie 
kryteria, jak: stopień konieczności organizacji szkolenia, wielkość nakła-
dów, czy utracony w trakcie szkolenia przychów (po 24,14%). Dwa ostat-
nie kryteria są ważne również dla osób zatrudnionych w usługach, handlu  
i firmach o działalności mieszanej. Te pierwsze dodatkowo biorą pod uwa-
gę jeszcze wielkość nakładów (27,59%), a ostatnie możliwość pozyskania 
kompetentnych trenerów (8,62%) - tabela 20. 
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Podsumowanie 
 
Analiza literatury tematu i zebrany materiał ilościowy pozwolił na jako-
ściową ocenę tendencji przejawiających się wśród podmiotów aktywnych 
na rynku szkoleń (ujęcie popytowe i podażowe) w zakresie identyfikacji 
potrzeb szkoleniowych. Umożliwiła ona także wysunięcie szeregu spo-
strzeżeń, co pozwala na zrealizowanie celu aplikacyjnego, czyli sformuło-
wania wniosków i postulatów dla praktyki gospodarczej.  
 Obszarami, w których diagnozowane są potrzeby szkoleniowe sta-
nowią przede wszystkim poziom grup pracowniczych i poziom organizacji. 
Mniej niż połowa uczestników badania dokonuje DPS na poziomie jednost-
kowych pracowników.  
 DPS ma charakter kompletny, gdy realizowana jest na wszystkich 
trzech poziomach: organizacja, zespoły pracownicze, pracownik. Jej wyniki 
w każdym z tym obszarów pozwalają na uzyskanie spójnego i kompletnego 
obrazu potrzeb szkoleniowych. Ponadto informacje pozyskane na poszcze-
gólnych poziomach mają charakter komplementarny i pozwalają na uzu-
pełnienie luki informacyjnej na liście potrzeb.  Bagatelizowanie DPS na po-
ziomie jednostki może zaburzać diagnozę pełną i zniekształcać rzeczywisty 
wykaz potrzeb. Można odnieść wrażenie, że uczestnicy badania w większo-
ści nie zdawali sobie sprawy, ze realizując DPS na poziomie organizacji  
i zespołów pracowniczych mogą dysponować  już odpowiednim materia-
łem, który pozwala na DPS na poziomie jednostki.  Jeżeli zakres wykorzy-
stywanych metod jest odpowiedni (a w większości badani na poziomie or-
ganizacji i zespołów pracowniczych wykorzystują zróżnicowany katalog 
metod służących do identyfikacji potrzeb szkoleniowych), to zwiększa się 
szansa na prawidłowo przeprowadzoną DPS na poziomie jednostki.  
 Metody wykorzystywane do identyfikowania potrzeb szkolenio-
wych w organizacjach uczestniczących w badaniu na poziomie organizacji, 
zespołów pracowniczych i jednostek stanowią:  

1. Na poziomie organizacji:  
 analiza planów dotyczących zasobów ludzkich,  
 badania szkoleniowe eksploracyjne i eksplanacyjne; 
 analiza planów strategicznych;  
2. Na poziomie grup pracowniczych:  
 przegląd efektów rozwoju;  
3. Na poziomie jednostki:  
 analiz stanowiska pracy,  
 przegląd efektów rozwoju.  

Zasadniczymi źródłami wykorzystywanymi do stworzenia wykazu 
potrzeb, które zaspokoić może przedsięwzięcie szkoleniowe pozostają:  
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1. Na poziomie organizacji:  
 wskaźniki efektywności działania, 
 reklamacje klientów, 
 prośby kierownictwa o szkolenie, 
 kontrola jakości, 
 opis organizacji z uwzględnieniem takich kryteriów, jak: wydajność 

pracy, rotacja pracowników; choroby, absencje i wypadki pracowni-
cze;  

2. Na poziomie zespołów pracowniczych:  
 jakość relacji międzyludzkich; 
 informacje pochodzące od współpracowników, przełożonych, kie-

rowników wyższego szczebla, tj. osób decyzyjnych, 
 normy jakości i wydajność pracy, 
 proces pracy, 
3.  Na poziomie pojedynczych pracowników:  
 prośby kierowników o szkolenie oraz wyniki ocen okresowych; 
 poziom wiedzy i umiejętności oraz skargi klientów; 
 nagrody oraz kary.  

Odpowiedzi udzielone w sondażu (przez opiniodawców zatrudnio-
nych w podmiotach, w których diagnozowano sposób realizacji identyfika-
cji potrzeb szkoleniowych) wskazują, że metodyka DPS jest poprawna, co 
wynika wprost z potwierdzenia możliwości ustalenia większości założeń 
do przedsięwzięcia szkoleniowego na podstawie realizowanych diagnoz 
potrzeb. Założeniem wskazanym jako niemożliwe do zidentyfikowania jest 
to dotyczące zaplanowania ewaluacji prowadzonych szkoleń. Można są-
dzić, że osoby odpowiedzialne za DPS w trakcie planowania szkolenia nie 
koncentrują się na przyszłej perspektywie badania efektywności zrealizo-
wanego już szkolenia. W dłuższym horyzoncie czasu podejście to może 
generować  bariery przy organizacji kolejnych szkoleń. Etap ten często 
traktowany jest jako fakultatywny, ponieważ ewaluacja szkolenia, czyli to 
jakie umiejętności i na jakim poziomie uzyskał pracownik w trakcie szko-
lenia, identyfikowana jest z weryfikacją efektów szkolenia  pracownika w 
codziennej pracy. Bywa jednak, że pracownik od razu po szkoleniu nie wy-
korzystuje wiedzy, którą zgłębił w trakcie szkolenia.  W tej sytuacji osoba 
odpowiedzialna za politykę szkoleniową w firmie nie wie, czy pracownik 
dysponuje już odpowiednimi kompetencjami, czy być może potrzebuje 
szkolenia uzupełniającego lub doskonalącego.   

Szkolenie jest przedsięwzięciem uwarunkowanym licznymi szan-
sami, ale również ograniczeniami o charakterze: psychologicznym, organi-
zacyjnym, technicznym, formalnym i finansowym. Do kryteriów determi-
nujących perspektywę zrealizowania szkolenia opiniodawcy w większości 
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zaliczyli: utracony przychód w trakcie szkolenia, wielkość nakładów, roz-
miary budżetu szkoleniowego i stopień konieczności szkoleń.  

DPS warunkuje utylitarność całego procesu szkoleniowego. Osoba 
odpowiedzialna za pozyskiwanie wiedzy o potrzebach na wszystkich 
trzech poziomach powinna posiadać umiejętność zidentyfikowania i zin-
terpretowania obecnej sytuacji w organizacji (analiza bieżąca potrzeb 
szkoleniowych), ale również tą pozwalającą na skonstruowanie wizji,  
a więc tego co będzie się działo w przyszłości (analiz prospektywna). Sze-
roka optyka na DPS wymaga twórczego i kreatywnego podejścia oraz lo-
gicznego myślenia. Dokonywanie wielu analiz i porównań wpływa na moż-
liwość pozyskiwania istotnych informacji pomagających w prawidłowym 
rozwoju zasobów ludzkich i poszerzaniu ich kompetencji. Ważne jest rów-
nież interdyscyplinarne podejście do analizowanych zagadnień. Osoba od-
powiedzialna za DPS legitymująca się wiedzą z kilku dziedzin jest w stanie 
odpowiednio zaplanować i koordynować przedsięwzięcie szkoleniowe.  

DPS to wartość dla organizacji potwierdzająca lub zaprzeczająca 
istnieniu problemów. Może również usprawnić rozpoznanie problemów 
pośrednich, zawoalowanych, stanowiących swego rodzaju „wąskie gardło” 
(ich rozmiar, skalę, metody reakcji), które nierozwiązane mogą doprowa-
dzić do wykrystalizowania się rozległych problemów. Pozwala także na 
odróżnienie rozwiązań, które wymagają szkolenia od tych, które go nie 
wymagają, lub wyłonić pracowników, którzy uczestniczyli już w szkole-
niach, ale z różnych przyczyn nie zastosowali nabytych umiejętności  
w praktyce.  

Podjęta w niniejszym rozdziale problematyka to temat otwarty. Za-
prezentowano w nim wyniki badań cząstkowych, pilotażowych. Jednocze-
śnie pozyskany materiał badawczy jest katalizatorem zainicjowania badań 
na szerszą skalę w bliższej perspektywie czasowej i porównania ich wyni-
ków z badaniami już przeprowadzonymi tak przez Autorkę niniejszego 
rozdziału, jak i skonfrontowanie uzyskanych danych z wynikami pozyska-
nymi przez innych badaczy.  
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DIAGNOSIS OF TRAINING NEEDS IN ORGANIZATIONS 
 

Summary 
 
The article focuses on the problem of identifying the training needs of organizations from the 
point of view of theory and practice. It discusses the evolution of the diagnosis of training 
needs in organizations , its levels ; sources of knowledge about the needs of training organi-
zations , work teams and employees, and implementation methods of diagnosis . The aim of 
the chapter is to see whether the theoretical assumptions of diagnosis of training needs have 
realization in practice of the operation of businesses, and , if so, to what extent and how this 
realization is conditioned . This was achieved by analyzing the literature and the results of 
the diagnostic survey. 
 
Keywords : training, diagnosis of the needs for training. 
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ROZDZIAŁ 13.  
POLITYKA PODATKOWA PAŃSTWA  
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Słowa kluczowe: System podatkowy, sektor MŚP, bariery rozwoju. 
 
Istota, rola i cechy małych i średnich  
przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym 
 
Celem rozdziału jest ukazanie wagi sektora małych i średnich przedsię-
biorstw (MŚP) w rozwoju gospodarki, barier, z którymi mają do czynienia 
przedsiębiorcy i menedżerowie oraz ukazanie, jaki wpływ na funkcjono-
wanie przedsiębiorstw ma system podatkowy, uznawany za jedną podsta-
wowych barier w tej grupie przedsiębiorstw. Realizacji celu sprzyjać bę-
dzie ukazanie istoty, roli i cech małych i średnich przedsiębiorstw w roz-
woju gospodarczym. Ponadto barier wewnętrznych i zewnętrznych ich 
rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań w ramach systemu 
podatkowego. 

MŚP jeszcze kilka dekad temu były niedocenianymi uczestnikami 
rynku. Dopiero w latach 70 XX zyskały na znaczeniu w Stanach Zjednoczo-
nych i Europie. Obecnie, w czasach gospodarki rynkowej, w których jed-
nostki te zdominowały rynek, wydaje się to zaskakującym zjawiskiem.  
W Polsce wśród wszystkich działających przedsiębiorstw niefinansowych 
dominują małe jednostki stanowiąc 99,0% całej populacji (mikroprzedsię-
biorstwa o liczbie pracujących do 9 osób – 95,8%). Natomiast udział jedno-
stek średnich i dużych wynosi jedynie 0,8% i 0,2% wszystkich przedsię-
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biorstw1. Stopień rozwoju i stabilność przedsiębiorstw sektora MŚP mogą 
zatem uchodzić za istotne wyznaczniki kondycji gospodarki państwa. Stały 
rozwój oraz tworzenie nowych przedsiębiorstw stanowią czynnik napę-
dzający gospodarkę, są również odzwierciedleniem wzrostu popytu krajo-
wego. Maja ponadto wpływ na aspekty społeczne poprzez kreowanie no-
wych miejsc pracy i możliwości rozwoju ludzi przedsiębiorczych i często 
kreatywnych, otwartych na innowacje - sektor MŚP tworzy miejsca pracy 
dla ok. 70 % wszystkich zatrudnionych2. Liczba prosperujących przedsię-
biorstw sygnalizuje natomiast o stopniu rozwinięcia przedsiębiorczości  
w danym kraju. Wiarygodnym wskaźnikiem charakteryzującym tę wartość 
jest odniesienie ilości przedsiębiorstw do populacji państwa. W przypadku 
Polski wynosi on 40 przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców, co plasuje nas 
na 19 pozycji wśród państw Unii Europejskiej. Dla porównania, pierwsze 
miejsce zajmują Czechy z wynikiem 96 przedsiębiorstw na 1000 mieszkań-
ców, następnie Portugalia (75) oraz Słowacja (74)3. 

Rozważając znaczenie sektora, należy scharakteryzować kryteria, 
jakie służą jego wyodrębnieniu i przyporządkowaniu do niego odpowied-
nich jednostek. Pierwsze próby definiowania przedsiębiorstw tego typu 
miały miejsce już w 1953 r. w Stanach Zjednoczonych, kiedy to wprowa-
dzono ustawę Small Business Act, według której cechą małych i średnich 
przedsiębiorstw była niezależność i jednoczesny brak dominacji na rynku, 
na którym działają. W Europie natomiast tworzenie takiego przyporząd-
kowania zapoczątkowała klasyfikacja opublikowana w 1971 r. w tzw. Ra-
porcie Boltona. Były w niej wyszczególnione już konkretne kryteria jako-
ściowe, jak i ilościowe, np. w firmach transportowych- liczba pojazdów,  
w handlu detalicznym- obrót roczny sklepu, a w budownictwie- liczba za-
trudnionych4.  

Duża różnorodność kryteriów wymagała ujednolicenia. W tym celu, 
po wydawanych rekomendacjach Komisji Europejskiej (rok 1996 i 2003), 
utworzono jednolitą formalną definicję MŚP, według której podstawowymi 
kryteriami klasyfikacji są: wielkość aktywów, poziom przychodów oraz 
wielkość zatrudnienia. Stwierdza się zatem, że do grupy MŚP należą przed-

                                                        
1 GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-
finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-niefinansowych-
w-2014-r-,2,11.html (online: 23.07.2016). 
2 http://msp-24.pl/Sektor-MSP-w-Polsce-i-UE,8,78.html (online: 23.07.2016). 
3 A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsię-
biorstw w Polsce w latach 2013-2014, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, War-
szawa 2015, s. 14. 
4 S. Ignatiuk, Konkurencyjność przedsiębiorstw z sektora MSP na rynku polskim, Economy 
and Management-3/2011, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011, 
s. 10. 
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siębiorstwa zatrudniające nie więcej niż 249 pracowników, osiągające ob-
rót roczny na poziomie nie większym niż 50 mln euro lub całkowity bilans 
roczny w wysokości nie większej niż 43 mln euro. Kluczowym kryterium 
jest w tym wypadku liczba zatrudnionych, według której jednostki są dzie-
lone na mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniają nie więcej niż 9 osób), małe 
(do 49 pracowników) oraz średnie firmy (od 50 do 249 pracowników). 
Zasady te weszły w życie w 2005 r. i są powszechnie stosowane (m.in. przy 
zbieraniu danych przez Główny Urząd Statystyczny). 

Wyróżniamy jednak wiele kryteriów o charakterze jakościowym, 
które uwydatniają specyficzne cechy przedsiębiorstw zaliczanych do sek-
tora. Ich identyfikacja wykorzystywana jest często w pracach naukowych  
i służy tworzeniu strategii usprawnienia funkcjonowania jednostek. Cechu-
je je m.in. trudny dostęp do zasobów oraz niewielki stopień wykorzystania 
efektu skali, duże uzależnienie od warunków otoczenia, ale również ela-
styczność dostosowania działalności do sytuacji na rynku. Jedną z najważ-
niejszych, charakteryzujących ten typ organizacji cech, jest natomiast duża 
samodzielność właściciela firmy, który dominuje i posiada pełną autono-
mię podczas podejmowania decyzji. Nie jest poddawany kontroli przez 
takie struktury jak zarząd czy rada nadzorcza. Czyni to okoliczności funk-
cjonowania jednostki dość ryzykownymi, ale świadczy także o dużej ela-
styczności firmy i możliwości natychmiastowego reagowania na zmiany 
uwarunkowań zewnętrznych. Warto zwrócić uwagę także na ogólną struk-
turę organizacyjną, która znacznie odbiega od tej, jaką reprezentują duże 
przedsiębiorstwa. Właścicielowi firmy towarzyszy mało rozbudowana 
siatka pracowników, składająca się z niewielu szczebli, która sprawia, że 
przepływ informacji między nimi jest dość szybki i bezpośredni. 

Poruszając temat roli sektora MŚP w gospodarce kraju, nie sposób 
nie wspomnieć o jego procentowym udziale w tworzeniu PKB. Polskie 
przedsiębiorstwa kreują 73 % PKB, a same MSP 48,5% PKB. Wartość ta 
wahała się w latach 2004-2012 od 47,2% do 48,6%. Uwzględniając różnice 
w metodologii, na tle krajów Unii Europejskiej udział sektora MSP w war-
tości dodanej brutto jest wyraźnie niższy niż przeciętnie w UE. Mikro-
przedsiębiorstwa w Polsce kreują 16,5% tego wskaźnika, natomiast w Unii 
Europejskiej udział ten równy jest 21,4%, co daje 4,9 p.p. różnicy. W przy-
padku małych firm różnica ta wynosi niewiele mniej, ,bo 4,6 p.p.. Jeżeli 
chodzi zaś o średnie i duże podmioty, ich wkład w tworzenie wartości do-
danej brutto wg cen czynników produkcji jest w Polsce wyraźnie większy 
niż w Unii Europejskiej5. 

Udział sektora MŚP w kreowaniu wartości dodanej gospodarki jest 
zróżnicowany w zależności od otoczenia, w jakim funkcjonuje. Dużą rolę 
                                                        
5 Ibidem, ss. 15-16. 
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pełnią uwarunkowania charakterystyczne dla danego kraju. Stopień roz-
woju gospodarczego, ustrój czy polityka rządu mogą w równym stopniu 
wspierać, jak i utrudniać funkcjonowanie sektora. Zatem ważne jest do-
kładne zidentyfikowanie barier, którym muszą przeciwstawiać się małe  
i średnie przedsiębiorstwa, tak liczne i ważne dla gospodarki kraju. 

Niemniej istotny jest aspekt tradycji i kultury przedsiębiorczości na 
danym obszarze oraz stosunek społeczeństwa do prowadzenia własnej 
działalności. Te czynniki mogą niekiedy stanowić barierę trudniejszą do 
pokonania aniżeli np. trudności w dostępie do źródeł finansowania. 

 
 

Bariery funkcjonowania sektora MŚP 
 

Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej stawia przed przed-
siębiorcą ogrom wyzwań. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają bardzo 
niewielki wpływ na otoczenie, w którym funkcjonują, są natomiast narażo-
ne na wszelkie zmiany uwarunkowań rynku w dużo większym stopniu niż 
większe firmy niezaliczane do sektora.  

Podstawowym podziałem barier jest rozróżnienie wśród nich tych 
pochodzących z otoczenia oraz z wewnętrznych struktur jednostki. Ma to 
fundamentalne znaczenie dla późniejszych prób ich niwelowania. Bariery 
wewnętrzne wynikają ze słabych stron podmiotów i dotyczą głównie zabu-
rzonej struktury organizacyjnej oraz nieprzemyślanej strategii działania. 
Bariery zewnętrzne natomiast związane są z ryzykiem zmienności czynni-
ków wpływających na warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa, a im 
bardziej kompleksowa działalność, tym prawdopodobieństwo zmienności 
otoczenia jest większe.  

 
 

Bariery wewnętrzne 
 
Wiele problemów przedsiębiorstw sektora MŚP wynika z nieprawidłowego 
zarządzania. Odpowiednia strategia jest bardzo ważnym czynnikiem, który 
może doprowadzić do dużych zysków i sukcesu na rynku, natomiast gdy 
aspekt ten zostanie zlekceważony, firma znajduje się na drodze do szybkiej 
upadłości. Błędne decyzje wpływają na różne płaszczyzny działalności, 
przekładają się jednak na jeden negatywny efekt. Niedopracowana strate-
gia finansowa, zła polityka firmy wobec pracowników, zaniedbanie promo-
cji i marketingu to tylko nieliczne przykłady. Także brak analizy struktury 
kontrahentów i dostawców może być zgubny w skutkach, bowiem niekiedy 
powoduje utratę całkowitej autonomii odnośnie m.in. ustalania cen wy-
twarzanych produktów i usług. Niestety o tak relatywnie proste błędy  
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w zarządzaniu w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw jest nie-
zwykle łatwo. Do osób decyzyjnych należy zwykle bardzo niewielka grupa, 
a często to na jednej osobie spoczywa odpowiedzialność za kierowanie 
firmą, zatem nietrudno o niekompetencję w jednej z dziedzin, zwłaszcza 
przy braku nadzoru ze strony współpracowników. 

M. Matejun w odniesieniu do wewnętrznych barier rozwoju firm 
sektora MSP wymienia6: 

 bariery związane z zarządzaniem, szczególnie związane z brakiem 
dostatecznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie sprzedaży  
i marketingu, planowania działalności, zarządzania finansowego, jak 
również spowodowane niewłaściwym dostępem do źródeł informa-
cji oraz szans pojawiających się na rynku, 

 słabości kompetencji, wiedzy i kwalifikacji właścicieli i kadry, w tym 
niska skłonność do uczenia się, rozwijania innowacyjności i krea-
tywności, 

 bariery produkcyjne – dotyczące przestarzałego parku maszynowy, 
stosowanej technologii, również trudności zaopatrzeniowych, 

 bariery wynikające z niedostatecznej bazy lokalowej i związane  
z rozmiarem działalności (problemy z wyborem oraz znalezieniem 
odpowiedniej lokalizacji przedsiębiorstwa, wysoką ceną gruntów 
oraz budynków, a także wysokie koszty wynajmu pomieszczeń). 
Dużą rolę odgrywa także mentalność osób decyzyjnych. Niechęć, 

strach przed innowacjami to problemy dość powszechne w jednostkach 
spośród sektora MŚP. Charakteryzuje je także brak zaufania do jednostek 
doradczych, co dodatkowo potęguje problemy, które stwarza, uznany 
przez przedsiębiorców za skomplikowany i nieprzyjazny, polski system 
podatkowy.  

 
 

Bariery zewnętrzne 
 

Często wspominaną barierą zaliczaną do zewnętrznych, jest trudny dostęp 
do źródeł finansowania. Małe i średnie firmy znajdują się na straconej po-
zycji w porównaniu do korporacji, bowiem dla kredytodawców nie stano-
wią zbyt bezpiecznej grupy klientów. Sprawozdawczość w ich przypadku 
nie jest tak skrupulatna i obwarowana prawnymi obostrzeniami, co zdecy-
                                                        
6 M. Matejun, Wewnętrzne bariery rozwoju firm sektora MSP, [w:] Lachiewicz S. (red.),  
Zarządzanie rozwojem organizacji, Tom II, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 
2007, s. 123-124,  
http://www.matejun.com/pubs-
pl/2007_Marek_Matejun_Wewnetrzne_bariery_rozwoju_firm_sektora_MSP.pdf,  
(online: 21.08.2016). 
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dowanie utrudnia analitykom ocenę zdolności kredytowej. Na niekorzyść 
działa także mała odporność na wahania rynku. Jednakże na podstawie 
badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską można stwierdzić,  
iż bariera ta w porównaniu do lat 2009-2013 w roku 2014 straciła na zna-
czeniu. Pozytywnym sygnałem jest również to, że w Polsce odsetek przed-
siębiorców wskazujących dostęp do finansowania jako barierę, jest niższy 
aniżeli wartość w całej Unii Europejskiej (10 % wobec 13%)7. 

Jeżeli chodzi o wyżej wspomniane wahania rynku, dużym proble-
mem bywają zmiany popytu na produkty i usługi, spowodowane cyklem 
koniunkturalnym lub nadzwyczajnymi wydarzeniami, występującymi  
w obrębie konkretnej branży, np. wejście na rynek groźnego konkurenta, 
pojawienie się tańszego substytutu czy też nasycenie rynku produktem lub 
usługą spowodowane możliwą zmianą preferencji lub potrzeb klientów. 
Natomiast powołując się na dane statystyczne w 2014 r. nastąpiła poprawa 
sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz obniżyło się ryzyko działalności  
z tytułu otoczenia gospodarczego8. 

Według badan Instytutu Badań i Analiz oraz portalu Firmy.net.  
w roku 2014 najczęstsze obawy mikro i małych przedsiębiorców w związ-
ku z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczyły rosnących kosz-
tów prowadzenia działalności, spadku popytu oraz złej kondycji gospodar-
ki9. 

Z badań W. Danielaka wynika, iż ponad 70% respondentów za 
główną barierę rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw uznało wysokie 
podatki i składki ZUS (szczególnie uciążliwe są dla firm nowo powsta-
łych)10. Utrudnieniem dla nowopowstających firm, jak również dla już 
funkcjonujących jest brak jasnych przepisów prawnych, (na co wskazało 
od 20 do 55% badanych) oraz brak stabilnych rozwiązań podatkowych 
(około 40% ankietowanych). 

Barierę stanowić może także niedostosowanie rynku pracy do po-
trzeb pracodawcy. Brak specjalistów w danej dziedzinie, niedopasowanie 
umiejętności do stanowiska wpływają na dużą fluktuację pracowników, co 
jest bardzo niekorzystne dla ciągłości funkcjonowania jednostki. Czas po-
                                                        
7 A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, op. cit., s. 12. 
8 Ibidem, s. 12. 
9 Bariery rozwoju mikroprzedsiębiorstw w 2014 roku,  
http://www.biznes.newseria.pl/komunikaty/bariery_rozwoju,b1664771195,  
(online: 21.08.2016). 
10 W. Danielak, Współdziałanie z perspektywy relacji międzyorganizacyjnych, [w:] B. Ślu-
sarz, J. Wyrwa (red.),  Współczesne problemy rozwoju regionalnego, Zeszyty Naukowe Pol-
skiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, Polskie Towarzystwo Ekonomicz-
ne, Zielona Góra 2014, s. 91. 
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święcany na wprowadzenie nowego pracownika w obowiązki może być 
uznany za swego rodzaju koszt utraconych korzyści. 

Po krótkiej analizie tego problemu można wysnuć wniosek, że ba-
riery zewnętrzne i wewnętrzne często zazębiają się, tworząc poważne 
utrudnienia, a wręcz uniemożliwiając poprawne funkcjonowanie małych  
i średnich przedsiębiorstw. 

 
 

Wpływ systemu podatkowego na funkcjonowanie MŚP 
 
Omawiając bariery zewnętrzne warto zatrzymać się nad kwestią podat-
ków. Dotyczą one w pewnym stopniu każdego pojedynczego przedsiębior-
stwa. Z badań wynika, że 73 proc. drobnych firm jako podstawową barierę 
rozwoju wskazuje nieprzejrzysty i niejednoznaczny system podatkowy11. 
Rząd w kwestiach systemu podatkowego bardzo często skupia się przede 
wszystkim na wysokości obciążeń, natomiast z punktu widzenia przedsię-
biorców prowadzących własną działalność gospodarczą, fundamentalnym 
czynnikiem, na który powinno się zwracać uwagę, jest przejrzystość oraz 
stabilność stosowanych rozwiązań w zakresie polityki fiskalnej. Wrażli-
wość na zmienność przepisów podatkowych jest szczególnie duża w po-
czątkowej fazie funkcjonowania jednostki ze względu na szczególnie mały 
dostęp do finansowania zewnętrznego oraz własnych rezerw finansowych. 

Ze względu na takie uwarunkowania, odpowiednie zarządzanie  
i szybkie reagowanie na zmiany w prawie podatkowym są fundamentem 
prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, które ma przynosić zy-
ski. Celem takiego zarządzania jest zminimalizowanie ryzyka wynikającego 
z obciążeń podatkowych oraz zoptymalizowanie wydatków podatkowych. 
Bardzo często są to jednak zbyt skomplikowane wyzwania dla przedsię-
biorców z sektora MŚP. W celu sprostania im warte rozważenia wydaje się 
być skorzystanie z usług doradztwa podatkowego, jednakże wg badań MŚP 
rzadko korzystają z profesjonalnego doradztwa podatkowego - czyni tak 
tylko 1,5 proc. Niechętnie też finansują usługi szkoleniowe postrzegane 
jako drogie i mają trudności z korzystaniem z powszechnie dostępnych 
poradników internetowych, które posługują się specyficznym językiem 
prawnym, np. odwołaniami do przepisów, i są słabo przystosowane do po-
trzeb grupy mającej niedostatek wiedzy - nie zawierają interpretacji nie-
jednoznacznych przypadków, z którymi firmy mają najwięcej proble-
mów.12 
                                                        
11 http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/wsparcie_dla_msp_w_dziedzinie_podatkow-
a_13723.htm (online: 27.07.2016). 
12 Ibidem. 
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 Na podstawie obserwacji można wyodrębnić różne rodzaje strategii 
zarządzania podatkami według kryterium przedmiotowego13: 

 strategie preferencji i zwolnień podatkowych, mające na celu korzy-
stanie z ulg i zwolnień oferowanych przez państwo; 

 strategie wyboru takiego przedmiotu działalności gospodarczej, jaki 
umożliwiłby uzyskanie jak największej ulgi podatkowej; 

 strategie wyboru formy organizacyjno-prawnej, bowiem występują 
między nimi pewne różnice wpływające na zasady opodatkowania 
osób fizycznych i prawnych;  

 strategie wyboru miejsca działalności gospodarczej. Ma ono wpływ 
na możliwość korzystania z ulg (np. specjalne strefy ekonomiczne), 
może umożliwić uniknięcie podwójnego opodatkowania oraz wyko-
rzystanie, niekiedy korzystniejszego dla przedsiębiorców, między-
narodowego prawa podatkowego; 

 strategie kosztowe, polegające na maksymalizacji kosztów uzyska-
nia przychodu, mających wpływ na zmniejszenie dochodu podlega-
jącego opodatkowaniu; 

 strategie pozaekonomiczne, charakteryzujące się próbami oddzia-
ływania gospodarki na politykę, w celu uzyskania wpływu na kształt 
elementów konstrukcyjnych podatków. 
Podsumowując, należy wskazać na kluczowy wpływ systemu po-

datkowego na funkcjonowanie MŚP oraz różne rodzaje strategii zarządza-
nia podatkami. Dopełnieniem będzie ukazanie w kolejnym punkcie roz-
działu sposobów i formy opodatkowania dochodów z działalności gospo-
darczej, jako wyrazu stosowanej strategii podatkowej przedsiębiorcy.   

 
 

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym 
 

Jednostki nie mają możliwości całkowicie uniknąć obciążeń, bowiem ko-
nieczność to jeden z podstawowych atrybutów podatków, mogą natomiast 
wybrać formę rozliczania się. System przewiduje wiele rozwiązań, które 
bywają problematyczne, natomiast ich odpowiedni wybór może zwiększyć 
dostęp do wewnętrznego finansowania. Podatek dochodowy zalicza się do 
grupy podatków obciążających wynik finansowy małych przedsiębiorstw. 
MŚP mogą rozliczać się:  

 na ogólnych zasadach jak reszta podatników (podatek progresyw-
ny)- skala ma wówczas charakter progresji szczeblowanej, a stawki 

                                                        
13 M. A. Makuch, Wybór formy opodatkowania w podatku od osób fizycznych jako element 
strategii podatkowej w małych przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego Finanse Nr 667, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2011, nr 40, s. 47-57. 
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charakter procentowy (procentowo-kwotowy) i wynoszą odpo-
wiednio: 

 przy podstawie obliczenia podatku do 85 528 zł: 18%- 556,02 zł 
(kwota zmniejszająca podatek; 

 przy podstawie obliczenia podatku ponad 85 528 zł: 14 839,02 zł 
+ 32% nadwyżki ponad 85 528 zł 

Przy podatku progresywnym kwota obciążenia rośnie w szybszym tempie 
aniżeli podstawa opodatkowania, natomiast istnieje możliwość opodatko-
wania wspólnie z małżonkiem oraz skorzystania z szerokiego wachlarza 
ulg i zwolnień, np. ulgi z tytułu wychowywania dzieci, ulgi na technologie, 
ulgi z tytułu darowizn czy ulgi internetowej. Takie rozwiązania pozwalają 
w pewnym stopniu zmniejszyć obciążenie fiskalne w przedsiębiorstwach  
i ułatwiają dostęp do kapitału własnego wewnętrznego14. 

 na zasadach podatku liniowego- forma ta przewidziana jest dla osób 
fizycznych uzyskujących dochody z tytułu prowadzenia pozarolni-
czej działalności gospodarczej15. Należy zaznaczyć, iż podatnik, któ-
ry wybierze taki sposób rozliczania, nie może pomniejszyć podsta-
wy opodatkowania o ulgi podatkowe, brak w jego przypadku także 
kwoty dochodów wolnych od podatku. Pomimo tego jednak pod-
stawową zaletą wyboru tej formy opodatkowania jest niezmienność 
obciążenia niezależnie od poziomu dochodu- stała stawka wynosi 
19%.  

 stosując ryczałtowe opodatkowanie dochodów (ryczałt od przycho-
dów ewidencjonowanych). Taka forma opodatkowania dotyczy 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zatem mogą z niej ko-
rzystać osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność go-
spodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne oraz part-
nerskie, których wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wol-
ny zawód. Cechą charakterystyczną jest to, iż podatek obliczany jest 
nie od dochodów, lecz od przychodów, brak jest także kategorii 
kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym podatek zostanie 
naliczony niezależnie od tego czy jednostka przynosi zyski czy też 
ponosi straty. Przychody pomniejszane są o zapłacone składki na 
ubezpieczenie społeczne i uzyskaną kwotę przemnaża się przez 
stawkę ryczałtu. Od uzyskanego wyniku wystarczy wówczas odjąć 
składkę na ubezpieczenie zdrowotne i otrzymany wynik stanowi 

                                                        
14 M. Matejun, „Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw- podejście strategiczne”, „Zeszyty naukowe Politechniki Łódzkiej”, 2015,  
nr 1194, s. 52. 
15 http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/przewodniki/podatek-dochodowy-od-
osob-fizycznych-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/warunki-opodatkowania-
dzialalnosci-gospodarczej-stawka-19-podatek-liniowy  (online: 27.07.2016). 
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ryczałt do wypłaty. Stawki są silnie zróżnicowane i zależą od rodza-
ju wykonywanej działalności. Do zalet tej formy można zaliczyć 
brak konieczności sporządzania comiesięcznych deklaracji podatku 
dochodowego, mniej skomplikowaną księgowość niż na zasadach 
ogólnych oraz stosunkowo niskie stawki podatku. 

 Korzystając z karty podatkowej- jest to jedna z uproszczonych form 
opodatkowania (obok ryczałtu ewidencjonowanego). Wyróżniają-
cym tę formę aspektem jest niezależność wysokości obciążenia po-
datkowego od kwoty dochodów, bowiem jest ono ustalane odgórnie 
decyzją naczelnika skarbowego na każdy rok podatkowy. Kryteria-
mi, jakimi kieruje się urząd przy ustalaniu wysokości składki są ro-
dzaj prowadzonej działalności gospodarczej, jej rozmiar lub inten-
sywność oraz liczba mieszkańców miejscowości, w której prowa-
dzona jest działalność. Opodatkowanie za pomocą karty podatkowej 
przysługuje osobom fizycznym prowadzącym indywidualną dzia-
łalność gospodarczą oraz spółkom cywilnym osób fizycznych, spó-
łek partnerskich oraz spółek jawnych 
Podatnicy rozliczający się w tej formie są zwolnieni z obowiązku 
prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania 
zaliczek na podatek dochodowy. 
 
 

Instrumenty podatkowe jako element wsparcia 
 
MŚP są ważnym elementem budującym mechanizm rozwoju gospodarki. 
Mają to do siebie, że łatwiej jest im przystosować się do zmieniającego się 
otoczenia, są elastyczne, ale jednocześnie silnie reagują na te zmiany i o ile 
proces dostosowawczy nie jest zbyt skomplikowany, to koszty finansowe 
powodują, że przetrwanie na zmieniającym się rynku jest niezwykle trud-
ne. 

W związku z tym pojawia się potrzeba wsparcia sektora, którego 
rozwój jest bardzo cenny dla gospodarki kraju. Poza wieloma programami 
rządowymi zaadresowanymi do przedsiębiorców, państwo do tego celu 
wykorzystuje także system podatkowy. Sposób ten jest specyficzny i od-
różnia się od pomocy pochodzącej ze strony wydatkowej budżetu państwa. 
Polega on na tym, że elementy konstrukcji podatków, służących z reguły 
spełnianiu funkcji fiskalnej, są wykorzystywane w celach wspierających 
podatników.  

Wykorzystanie systemu podatkowego jako czynnika sprzyjającego 
m.in. przedsiębiorcom, wyraża się w dodaniu do konstrukcji podatku 
wszelkich ulg i zwolnień. Tym samym państwo pozbawia się części wpły-
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wów, co jest utożsamiane z takim samym skutkiem ekonomicznym, jaki 
towarzyszy bezpośrednim wydatkom z budżetu.16 Poprzez takie działanie 
wyraża się funkcja stymulacyjna systemu podatkowego, której celem jest 
wspieranie m.in. szczególnych dziedzin działalności gospodarczej lub sek-
torów. Efektem działań jest zmniejszone obciążenie podatkowe, dzięki 
czemu do dyspozycji uprzywilejowanej jednostki pozostaje większa ilość 
kapitału.  

W teorii takie działania mają być instrumentem pomocowym, na-
tomiast niosą one za sobą także dużą ilość komplikacji. W Polsce analizy 
tzw. „tax expenditures” podjęto się dopiero od 2010 r., kiedy to Minister-
stwo Finansów opublikowało raport Preferencje podatkowe w Polsce. Osza-
cowanie wielkości dochodów budżetu utraconych z tego tytułu jest nie-
zwykle trudne, ponieważ brakuje odpowiedniej ewidencji budżetowej, któ-
ra by to umożliwiła. Biorąc pod uwagę ilość przywilejów fiskalnych, które 
funkcjonują w polskim systemie podatkowym, można przypuszczać,  
iż wielkość utraconych dochodów w związku z występowaniem analizo-
wanego rozwiązania, byłaby znacząca w porównaniu z wydatkami budże-
towymi. Ponadto samo włączanie ulg i zwolnień do systemu jest kwestią 
kontrowersyjną biorąc pod uwagę m.in. klasyczną zasadę sprawiedliwości 
podatkowej czy współczesną zasadę ekonomiczności17. 

Uwagę zwrócić należy także na nastawienie wobec tego zjawiska 
samych zainteresowanych, czyli potencjalnych beneficjentów ulg i zwol-
nień. Z punktu widzenia przedsiębiorców, których te rozwiązania dotyczą, 
polski system podatkowy jest jedną z podstawowych barier prowadzenia 
działalności. Często dokonywane zmiany, nawet jeżeli służą obniżeniu ob-
ciążenia podatkowego, naruszają zasadę pewności podatkowej oraz powo-
dują destabilizację otoczenia, w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo. Po-
nadto duża ilość instrumentów takich jak ulgi i zwolnienia mogą spowo-
dować, że wykorzystywanie ich stanie się celem samym w sobie i zaburzy 
działanie zgodnie z zasadą efektywności ekonomicznej. 

 
 

Podsumowanie 
 
Rola sektora MŚP w gospodarce jest niewątpliwie znacząca, co udowadnia-
ją dane statystyczne. W związku z tym działania wspierające ten obszar 
rynku są uzasadnione. Forma pomocy wykorzystująca system podatkowy 
                                                        
16 A. Wyszkowski, Koncepcja tax expenditures w systemie podatkowym, „Gospodarka Naro-
dowa”, 2010, nr 9, s. 68. 
17 B. Zbroińska,”Pozafiskalne funkcje podatku dochodowego w praktyce gospodarczej”, „Go-
spodarka Narodowa”, 2008, nr 1-2, s. 92. 
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jest jedną z wielu, natomiast ma pewne specyficzne, wyróżniające cechy. 
Efekt, jakim jest zmniejszenie obciążenia podatkowego sam w sobie jest  
z pewnością pozytywny, jednakże zjawiska mu towarzyszące mogą przy-
nosić odwrotne skutki w przypadku obu stron.  

Mając na uwadze charakter i funkcje opodatkowania dochodów  
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym stosowanych pre-
ferencji podatkowych zwłaszcza w odniesieniu do mikro przedsiębiorstw 
należy mieć nadzieję, że uwzględnione zostaną postulaty przedsiębiorców 
dotyczące uproszczenia skomplikowanych przepisów podatkowych  
i tworzenia zachęt dla rozwoju przedsiębiorczości.  
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TAX POLICY OF STATE A FUNCTIONING SECTOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 

 
Summary 

 
In polish economy SMEs forms a numerous group of market economy’s participants therefore 
it has a significant contribution in the value of GDP and creates a lot of jobs. Hovewer, its 
high level of fragmentation aids the formation of barriers and challenges that entrepreneurs 
face to survive on the market. Proper functioning of the sector is very important for the 
goverment regarding its significant role. Therefore there are available a lot of forms of sup-
port made for these particular entrepreneurs. Apart from support programs initiated by 
European Union or governments, they have a support implemented in tax system. The pur-
pose of present study is to show the importance of the SMEs in economic development, barri-
ers which it has to deal and exhibit the tax system’s influence to operation of the company, 
what is recognized as a one of basic barriers.  
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Słowa kluczowe: uproszczenia sprawozdania finansowego, ustawa o rachunkowości,  
jednostka mała, preferencje podatkowe. 
 
Wprowadzenie 

 
W gospodarce rynkowej dominującą grupą są jednostki małe1. Małe pod-
mioty gospodarcze odgrywają fundamentalną rolę w rozwoju gospodarki2. 
Mając tego świadomość, rząd od dawna próbował wprowadzić regulacje 
dotyczące uproszczenia ich funkcjonowania w prawie bilansowym oraz 
podatkowym.  

Najpierw rząd zaczął od uproszczeń sporządzania sprawozdania fi-
nansowego dla jednostek mikro, wprowadzając w 2014 r. zmiany do usta-
wy o rachunkowości3. Uproszczenia polegały na rezygnacji z wyceny akty-
wów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia, 
jak również rezygnacji z obowiązku sporządzania informacji dodatkowej, 
zestawienia zmian w kapitale, rachunku przepływów pieniężnych i spra-
wozdania z działalności. Zmiany miały na celu ułatwić uciążliwe dla jedno-
stek mikro regulacje związane ze sporządzaniem bardzo rozbudowanych 
                                                        
1 T. Kiziukiewicz, Rachunkowość małych firm, PWE, Warszawa 2012, s. 4. 
2 T. Pasko, Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce europejskiej i na Ukrainie, 
[w:] V Chorzowska Konferencja Bankowości i Finansów: „Transfer wiedzy i funduszy eu-
ropejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej”, Poznań 2010, ss. 261-265. 
3 Dotyczy to ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości  
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1100).  
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sprawozdań finansowych,  będącym jednym z zasadniczych czynników 
zagrażającym ich funkcjonowaniu.  

Kolejny krok w znoszeniu barier rozwoju przedsiębiorczości w Pol-
sce jest związany z jednostkami małymi. Tu należy przypomnieć o imple-
mentacji do polskiego prawa bilansowego dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie sprawozdań finanso-
wych4, która ma na celu ograniczenie nieproporcjonalnych obciążeń admi-
nistracyjnych przede wszystkim mikro i małych przedsiębiorstw. Zaowo-
cowało to powstaniem nowych zmian do ustawy o rachunkowości wpro-
wadzonych ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy 
o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw5. Najnowsza nowelizacja 
ustawy o rachunkowości wdraża przepisy unijnej dyrektywy dotyczące 
innych jednostek niż jednostki mikro (który to obowiązek państwa człon-
kowskie miały obowiązek wykonać do 20.07.2015 r.) oraz wprowadza 
uproszczenia w rachunkowości, uwzględniające zmiany w otoczeniu go-
spodarczym6.  

Z uwagi na to, że najważniejsze zmiany w ustawie o rachunkowości 
dotyczą jednostek małych, pojęcie których jest nowe w ustawie o rachun-
kowości w niniejszej publikacji zostały przeanalizowane uproszczenia 
sprawozdania finansowego oraz preferencje podatkowe dotyczące przede 
wszystkim jednostek małych ze wskazaniem niektórych problemów ich 
wdrożenia. Celem rozdziału jest analiza uproszczeń w prawie bilansowym 
oraz podatkowym  dla małych podmiotów gospodarczych. Osiągnięcie po-
wyższego celu rozdziału determinuje przyjęcie następującej struktury 
rozważań: 1) pojęcie jednostek małych w ustawie o rachunkowości,  
2) uproszczenie sprawozdania finansowego, 3) uproszczenie w zasadach 
rachunkowości, 4) preferencje podatkowe dla małych podatników. W roz-
dziale zastosowano metodę badawczą opartą na analizie zmian przepiso w 
ustawy o rachunkowos ci oraz przepiso w ustawy o podatku dochodowym 
od oso b prawnych odnoszących się do uproszczen  dla jednostek małych. 

 
  

  

                                                        
4 Dyrektywa Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 2013/34/UE 
w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finanso-
wych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywy 
Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz. Urz. UE z 29.06.2013 r. L 182). 
5 Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz.U. poz. 1333). 
6 J. Dadacz, Kierunki zmian w ustawie o rachunkowości, „Rachunkowość” 2014, nr 1. 
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Pojęcie jednostek małych w ustawie o rachunkowości 
 
W związku z wejściem w życie w dniu 23 lipca 2015 ustawy o zmianie 
ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw uprościły się zasa-
dy sporządzania sprawozdawczości finansowej  dla jednostek małych, po-
jęcia których do tej pory nie było w ustawie o rachunkowości.  Katalog 
podmiotów, które mogą być uznane za jednostki małe, przedstawiono w 
art. 3 ust. 1c-1d ustawy o rachunkowości7, który wprowadził do prawa bi-
lansowego nową kategorię podmiotów -   tzw. jednostki małe.  

Zgodnie ze wspomnianym art. 3 ust. 1c do  jednostek małych można 
zakwalifikować: 

1. Spółki osobowe i kapitałowe (w tym również w organizacji), inne 
osoby prawne, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne 
osób fizycznych, spółki partnerskie, oddziały przedsiębiorców zagranicz-
nych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej - 
jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie 
finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku 
jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachun-
kowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpo-
częły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób okre-
ślony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech 
wielkości: 

a) 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku 
obrotowego, 

b)  34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży to-
warów i produktów za rok obrotowy, 

c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przelicze-
niu na pełne etaty. 

2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób 
fizycznych, spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości  
w oparciu o art. 2 ust. 2 (tj. dobrowolnie prowadzą księgi rachunkowe  
i sporządzają sprawozdanie finansowe). 

Warto zwrócić uwagę na jeden z warunków, jaki należy spełnić, aby 
uzyskać status jednostki małej. Warunkiem, aby dany podmiot mógł być 
uznany za jednostkę małą, jest podjęcie przez organ zatwierdzający decyzji 
o sporządzaniu sprawozdań finansowych z zastosowaniem uproszczeń 
przewidzianych dla jednostek małych. 

                                                        
7 Art. 3 ust. 1c-1d ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1333). 
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Oprócz tego, jednostkami małymi są także te wyżej wymienione 
jednostki, w odniesieniu do których zostaną spełnione dwa warunki, tj.: 

1) za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe  
z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych 
oraz 

2) w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, 
albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie  
z wymienionych wcześniej wielkości, o których mowa w ust. 1c pkt 
18.  
Analizując pojęcie jednostek małych, należy zauważyć, że wyłącze-

nie z katalogu jednostek małych zawiera art. 3 ust. 1e ustawy o rachunko-
wości,  który dotyczy m. in.  jednostek organizacyjnych działających na 
podstawie Prawa bankowego, emitentów papierów wartościowych do-
puszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu,  krajowych in-
stytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego; jednostek sekto-
ra finansów publicznych itd. 
 
 
Uproszczenie sprawozdania finansowego 

 
Zgodnie ze zmianami ustawy o rachunkowości jednostki małe będą mogły 
prowadzić uproszczoną sprawozdawczość finansową. Uproszczenia 
w sporządzaniu sprawozdania finansowego jednostki te mogły stosować 
już przy opracowywaniu sprawozdań za 2015 r. Dla jednostek małych 
przewidziano nowy załącznik nr 5 do ustawy o rachunkowości, zgodnie  
z którym sprawozdanie finansowe jednostek małych składa z:  

 uproszczonego bilansu, zawierającego mniejszy zakres informacyj-
ny dotyczący wybranych pozycji aktywów i pasywów niż jest okre-
ślone dla pozostałych jednostek9; 

 uproszczonego rachunku zysków i strat (do wyboru wariant kalku-
lacyjny lub porównawczy), zawierającego mniej pozycji niż jest 
przewidziane dla pozostałych jednostek10; w pozycji "Pozostałe 
przychody operacyjne", jak i "Pozostałe koszty operacyjne" wy-
szczególniona zostanie kwota aktualizacji wartości aktywów niefi-
nansowych; 

                                                        
8 Art. 3 ust. 1d ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. poz. 1333). 
9 Art. 46 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 
oraz niektórych innych ustaw…, op. cit. 
10 Art. 47 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 
oraz niektórych innych ustaw…, op. cit. 
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 skróconej informacji dodatkowej z ograniczoną ilością ujawnień11, 
zawierającej tylko 18 pozycji, podczas gdy dla pozostałych jedno-
stek przewidziano około 40 pozycji, zgrupowanych w 6 częściach. 
Oprócz tego, uproszczeniem dla małych jednostek jest możliwość 

rezygnacji ze sporządzenia:  
 zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym12, 
 rachunku przepływów pieniężnych - nawet w sytuacji gdy jednostki 

te będą zobowiązane na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości 
poddać swoje sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego re-
widenta13,  

 sprawozdania z działalności, pod warunkiem, że w informacji do-
datkowej jednostka mała zaprezentuje informacje dotyczące naby-
cia udziałów (akcji) własnych14.  
Należy też zwrócić uwagę na to, że jednostka mała, która ma obo-

wiązek sporządzania sprawozdania z działalności, może go nie sporządzać, 
pod warunkiem, że w informacji dodatkowej przedstawi informacje doty-
czące nabycia udziałów (akcji) własnych15. Ponadto zgodnie z art. 49 ust. 6 
ustawy o rachunkowości  w sytuacji gdy jednostka mała podejmie decyzję 
o sporządzaniu sprawozdania z działalności, wówczas może nie wykazy-
wać w tym sprawozdaniu wskaźników niefinansowych oraz informacji do-
tyczących zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, o których 
mowa w art. 49 ust. 3 ustawy o rachunkowości16. 

Podsumowując, uproszczenie sprawozdania finansowego polega na 
sporządzaniu mniejszej liczby jego elementów, co przyczyni się do obniże-
nia kosztów jego przygotowania  przez jednostki małe i tym samym po-
prawi warunki ich funkcjonowania.  

 
 

  

                                                        
11 Art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości  
oraz niektórych innych ustaw…, op. cit. 
12 Art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości  
oraz niektórych innych ustaw…, op. cit. 
13Art. 48b ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości  
oraz niektórych innych ustaw…, op. cit. 
14 Art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości  
oraz niektórych innych ustaw…, op. cit. 
15 Art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości  
oraz niektórych innych ustaw…, op. cit. 
16 Art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości  
oraz niektórych innych ustaw…, op. cit. 
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Uproszczenie w zasadach rachunkowości 
 

W kontekście prowadzonej analizy zmian sprawozdań finansowych istotną 
kwestią jest analiza zmian dotyczących niektórych zasad rachunkowości. 
Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości od 1 stycznia 2016 r. jed-
nostki małe mają prawo do kwalifikowania umów leasingu według zasad 
określonych w przepisach podatkowych. Powinno to ograniczyć obciążenia 
jednostek małych związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, wynika-
jące z klasyfikowania większości zawieranych umów leasingu jako leasingu 
finansowego do celów prawa bilansowego i  jednocześnie  jako operacyj-
nego w świetle przepisów prawa podatkowego.  

Kolejne uproszczenie w rachunkowości jednostek małych dotyczy 
niestosowania rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r.  
w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujaw-
niania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych17, co przyczyni się 
do stosowania do wyceny instrumentów finansowych odpowiednich prze-
pisów art. 28 i 35 ustawy o rachunkowości. 

Następne uproszczenie w rachunkowości dotyczy odstąpienia od 
ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego18. 
Stosując takie uproszczenie jednostka mała nie musi określać wartości po-
datkowej i bilansowej dla aktywów i pasywów oraz różnice przejściowe. 

Warto również dodać, jeśli jednostka mała będzie zakładała, że 
dzięki rozpoznawaniu odroczonego podatku lub leasingu finansowego jej 
sprawozdanie finansowe będzie lepiej przedstawiać sytuację finansową, to 
taka jednostka wcale nie musi rezygnować z tych zasad rachunkowości, 
czyli wszystkie uproszczenia są opcjonalne. 

Ponadto, nowelizacja ustawy o rachunkowości przewiduje wpro-
wadzenie możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów  
i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych przez małe organizacje pozarządo-
we. Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie19 organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapita-
łowych, oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą 
prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, jeżeli: 

1) działają w sferze zadań publicznych, 
2)  nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów 

o swobodzie działalności gospodarczej, 
                                                        
17 Art. 28 b ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektó-
rych innych ustaw…, op. cit. 
18 Art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz 
niektórych innych ustaw…, op. cit. 
19 Art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r., nr 234 poz. 1536). 
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3)  nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego, 
4) osiągają przychody wyłącznie z: 
a) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek 

członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, 
przychodów pochodzących z ofiarności publicznej, 

b) działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży to-
warów i usług, 

c)  tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych, 
d)  tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 

lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalno-
ścią, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form 
oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na 
tych rachunkach; 

5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej 
ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody w wysokości 
nieprzekraczającej 100.000 zł. 

 Jednocześnie należy pamiętać, że kierownik jednostki małej musi 
wprowadzić do polityki rachunkowości zapisy o skorzystaniu z którego-
kolwiek lub wszystkich łącznie uproszczeń. 
 
 
Preferencje podatkowe dla małych podatników  
 
Jeśli prawo bilansowe definiuje pewną grupę uproszczeń dla jednostek 
małych, to  prawo podatkowe, a w szczególności ustawa o podatku docho-
dowym odo osób prawnych, przewiduje określone preferencje podatkowe 
dla podatników małych, jak również dla rozpoczynających prowadzenie 
działalności.  

Należy wskazać, że w prawie podatkowym mamy do czynienie z po-
jęciem podatnika małego, które zostało zawarte w art. 4a pkt 10 ustawy  
o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą małym podat-
nikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz  
z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w po-
przednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 
równowartości 1 200 000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy paź-
dziernika poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł20.   

                                                        
20 Art. 4a pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz. U. 2011, nr 74, poz. 397, z późn. zm.) 
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Wśród preferencji podatkowych warto  wymienić tzw. kredyt po-
datkowy21, kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy22 
oraz  metodę jednorazowej amortyzacji23. 

Kredyt podatkowy polega na zwolnieniu z obowiązku wpłacania na 
rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy w roku po-
datkowym, w którym podatnik wybrał zwolnienie. Zgodnie z art. 25 ust. 11 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mali podatnicy mogą 
skorzystać z tzw. kredytu podatkowego w roku podatkowym następującym 
bezpośrednio po: pierwszym lub drugim roku podatkowym pod warun-
kiem złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia 
o korzystaniu z tego zwolnienia. Oświadczenie to składa się w formie pi-
semnej w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego ob-
jętego tym zwolnieniem. 

Należy podkreślić, iż nie każdy mały podatnik może skorzystać  
z tzw. kredytu podatkowego. Zgodnie z art. 25 ust.13 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych zwolnienie nie przysługuje podatnikom: 

1) utworzonym w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału 
podatników,  

2) utworzonym w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego 
osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność go-
spodarczą, spółek niebędących osobami prawnymi, albo 

3) utworzonym przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapita-
łu nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez sie-
bie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa 
o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 
co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro, 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski,  

4) utworzonym przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki 
niemające osobowości prawnej, wnoszące - tytułem wkładów nie-
pieniężnych na poczet ich kapitału - składniki majątku uzyskane 
przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji podatników, któ-
rzy skorzystali z kredytu podatkowego, jeżeli te osoby albo jed-
nostki posiadały udziały (akcje) tych zlikwidowanych podatników, 
albo 

5) którzy uzyskali w okresie poprzedzającym rok korzystania z kredy-
tu podatkowego przychód średniomiesięcznie w wysokości stano-

                                                        
21 Art. 25 ust. 11-13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych…, op. cit. 
22 Art. 25 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych…, op. cit. 
23 Art. 16k ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-
nych…, op. cit. 
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wiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1.000 euro prze-
liczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodo-
wy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpo-
częcia działalności, albo 

6) którzy w okresie poprzedzającym rok korzystania z kredytu podat-
kowego zatrudniali, na podstawie umowy o pracę, w każdym mie-
siącu mniej niż 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty. 

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą oraz mali po-
datnicy mogą także wybrać kwartalny sposób wpłacania zaliczek na poda-
tek dochodowy, który jest odstępstwem od ogólnej zasady obowiązku 
wpłaty zaliczek miesięcznych24 . 

Następnym przywilejem  małych podatników w ustawie o podatku 
dochodowym od osób prawnych jest możliwość skorzystania z tzw. meto-
dy jednorazowej amortyzacji.  Zgodnie z artykułem 16k ust. 7 ustawy  
o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy mali mogą dokony-
wać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej 
środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem 
samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały 
wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerial-
nych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 
równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amorty-
zacyjnych. 

Należy dodać, że jednorazowa amortyzacja środków trwałych  
o wartości początkowej wyższej niż 3500 zł nie może mieć zastosowania 
dla: wartości niematerialnych i prawnych, samochodów osobowych, ma-
jątku zaliczonego do KŚT: grupa 0 - Grunty; grupa 1 - Budynki i lokale oraz 
spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu mieszkalnego; grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wod-
nej; grupa 9 - Inwentarz żywy. 

Nadto, zgodnie z projektem zmian w ustawie o podatku dochodo-
wym od osób prawnych zakłada się obniżenie stawki podatku dochodowe-
go od osób prawnych z 19 proc. do 15 proc. dla małych podatników oraz 
podatników rozpoczynających działalność – w roku, w którym rozpoczęli 
działalność25. Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.  

Jednocześnie należy zauważyć, że według projektu w art. 19 po ust. 
1 dodaje się ust. 1a zgodnie z której podatnik, który został utworzony: 
                                                        
24 Art. 25 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych…, op. cit. 
25 Art. 2 pkt 7 projektu dotyczący zmienianego art. 19 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych. Projekt wraz z uzasadnieniem znajduje się pod linkiem: 
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12282503/12338461/12338462/dokument209682.p
df, (online: 30.07.2016).  
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1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników,  
z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo  

2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, 
wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, spółki 
niebędącej osobą prawną, albo 

3) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki niemające oso-
bowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika 
uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizo-
waną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsię-
biorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w zło-
tych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego 
kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy 
dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, 
w którym wystąpiły te zdarzenia, w zaokrągleniu do 1 000 zł, przy 
czym wartość tych składników oblicza się stosując odpowiednio  
art. 14 Ustawy CIT, albo 

4) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki niemające oso-
bowości prawnej wnoszące - tytułem wkładów niepieniężnych na 
poczet kapitału podatnika - składniki majątku uzyskane przez te 
osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli 
te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwi-
dowanych podatników 
- nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 w roku podatkowym, w którym 

rozpoczął działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim na-
stępującym, czyli  nie może stosować obniżoną stawkę 15 proc. 

Analizując projekt zmian ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych należy dodać, że w przyszłości warto rozszerzyć możliwość sto-
sowania stawki 15 proc. również w odniesieniu do małych podatników 
działających jako podatnicy podatku PIT,  ze względu na to, że większość 
firm małych rozlicza się na podstawie PIT. 

Otóż, obniżenie stawki podatku nie tylko wpłynie na zmniejszenie 
obciążeń podatkowych małych podatników, jak również doprowadzi do 
zwiększenia konkurencyjności małych firm poprzez pozostawienie im do 
wykorzystania więcej pieniędzy, które będą mogły zostać wykorzystane na 
innowacje, inwestycje oraz wynagrodzenia pracowników. 
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Podsumowanie 
 

Małe podmioty gospodarcze odgrywają fundamentalną rolę w rozwoju 
gospodarki. Więc, przepisy prawa bilansowego oraz podatkowego muszą 
sprzyjać ich rozwojowi. Wprowadzenie do polskiego prawa bilansowego 
uproszczeń sporządzania sprawozdania finansowego oraz doprecyzowanie 
bardziej przyjaznych dla małych podatników przepisów podatkowych na-
leży ocenić pozytywnie. Zmiany te odpowiadają trendom europejskim  
i w przyszłości wpłyną korzystnie na wzrost konkurencyjności gospodarki 
i poprawę warunków funkcjonowania małych pomiotów gospodarczych.  
 
 
Literatura   
 
Dadacz J., Kierunki zmian w ustawie o rachunkowości, „Rachunkowość” 

2014, nr 1. 
Kiziukiewicz T., Rachunkowość małych firm, PWE, Warszawa 2012. 
Pasko T., Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce europejskiej  

i na Ukrainie, [w:] V Chorzowska Konferencja Bankowości i Finan-
sów: „Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospo-
darki krajów Unii Europejskiej”, Poznań 2010.  

 
Akty prawne 
 
Dyrektywa Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 

2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonso-
lidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań 
niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywy Rady 
78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz. Urz. UE z 29.06.2013 r. L 182). 

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. poz. 1333). 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r., nr 234 poz. 1536). 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz. U. 2011, nr 74, poz. 397, z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r.  
poz. 330 ze zm.). 

 
  



226

Źródła internetowe 
 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12282503/12338461/12338462/doku
ment209682.pdf  (online: 22.02.2016). 

 
 

Summary 
 

The simplification of the financial statements and tax preferences concerning small 
businesses with an indication of some of the problems of their implementation have been 
analyzed in this publication. This aim of the article is to analyze the simplification of 
accounting law and tax law for small businesses. The article used a research method, based 
on the analysis of changes in the Accounting Act and the Act on corporate income tax law 
relating to the simplification for small businesses. 

 
Keywords: simplification of the financial statements, the law on accounting, small business, 
tax preferences. 
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Wprowadzenie 
 
Problematyka rozwoju przedsiębiorstw w dobie globalizacji i internacjona-
lizacji działalności podmiotów gospodarczych stanowi obecnie istotny 
przedmiot badań w naukach ekonomicznych. Priorytetem polityki gospo-
darczej państw jest zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, po-
nieważ od ich kondycji finansowej zależy stan całej gospodarki i dobrobyt 
społeczeństwa. Szczególną rolę odgrywają zwłaszcza firmy z sektora MŚP. 
Stymulują one rozwój gospodarczy, zapewniają miejsca pracy lokalnej spo-
łeczności i stabilne źródło dochodów do budżetu państwa i jednostek sa-
morządowych. Oddziałują na funkcjonowanie konkurencji, przeciwdziałają 
tworzeniu się monopoli i wypełniają nisze rynkowe. Z tego tytułu kształ-
towanie odpowiednich warunków do ich rozwoju jest wskazywane jako 
priorytetowe w dokumentach ogólnokrajowych o charakterze strategicz-
nym jak Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030.  

Na rozwój przedsiębiorstw oddziałuje wiele czynników zarówno mi-
kro, jak i makroekonomicznych. Uwarunkowania makroekonomiczne dzia-
łalności firm są szczególnie ważne z perspektywy globalnej konkurencji  
o zasoby naturalne, kapitał, zasoby ludzkie, rynki zbytu czy nowoczesne 
technologie. Istotny wpływ na konkurencyjność podmiotów gospodarczych 
w wymiarze międzynarodowym ma polityka podatkowa. Obciążenia fi-
skalne stanowią bowiem koszt funkcjonowania przedsiębiorstw: wpływają 
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na koszt pracy, pozyskiwania surowców, produkcji, zwiększania majątku, 
nabywania aktywów czy badań prorozwojowych. O ile korporacje i duże 
przedsiębiorstwa dzięki internacjonalizacji swojej działalności, sile nego-
cjacyjnej w zdobywaniu indywidualnych ulg i zwolnień podatkowych czy 
dostępności do wiedzy w zakresie optymalizacji podatkowej mogą zmniej-
szyć koszty fiskalne funkcjonowania, o tyle możliwość finansowania przed-
sięwzięć prorozwojowych MŚP jest w dużej mierze uzależniona od wyso-
kości obciążeń podatkowych i para podatkowych obowiązujących w danym 
państwie. Regulacje podatkowe oddziałują na możliwości akumulacji kapi-
tału na cele finansowania bieżącej działalności i inwestycji. Nadmierny fi-
skalizm może utrudnić dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicz-
nych, rozszerzenie działalności o eksport produktów, zakup nowych akty-
wów czy zwiększenie zatrudnienia. Rolę opodatkowania w stwarzaniu wa-
runków do skutecznego globalnego konkurowania o kapitał, nowe techno-
logie i pracę zauważono także w Strategii Rozwoju Kraju 2030. Zwrócono 
uwagę na konkurowanie Polski w wymiarze międzynarodowym z pań-
stwami o niskich kosztach pracy i rosnącej produktywności. Stwierdzono, 
że bez stworzenia warunków dla wzrostu przedsiębiorczości i swobody 
funkcjonowania nie nastąpi modernizacja i unowocześnienie kraju1.  

Celem niniejszego rozdziału jest ukazanie wpływu wysokości obcią-
żeń fiskalnych pracy na możliwości rozwojowe przedsiębiorstw. Aby wy-
kazać tą zależność zastosowano metodę analizy statystycznej z wykorzy-
staniem współczynnika korelacji Pearsona, wykresu rozrzutu i współczyn-
nika regresji liniowej na danych z lat 2004 – 2014 z grupy wybranych pań-
stw. Dane dotyczą wysokości klina podatkowego (w całkowitych kosztach 
pracy) oraz wskaźników makroekonomicznych ukazujących  kondycję 
podmiotów gospodarczych i ich możliwości rozwojowe. Przyjęto hipotezę 
badawczą o istotnym wpływie wysokości klina podatkowego na podsta-
wowe wskaźniki makroekonomiczne świadczące o rozwoju przedsię-
biorstw w danym państwie (dynamika wzrostu gospodarczego, dynamika 
wzrostu popytu na rynku, dynamika wzrostu produktywności i dynamika 
wzrostu wartości dodanej). Do analizy wybrano państwa reprezentujące 
różne modele gospodarcze począwszy od najbardziej liberalnego (Austra-
lia, USA), model kontynentalny (Francja, Niemcy, Holandia), państwa wg 
Global Competitiveness Index korzystające z mnożnika wydajności (Meksyk, 
Turcja, Izrael), po państwa opiekuńcze (Szwecja). Stopień fiskalizmu jest 
bowiem wyrazem zakresu interwencjonizmu państwa w gospodarce, jego 
rolą w korygowaniu i kształtowaniu mechanizmów rynkowych, dystrybucji 

                                                        
1 Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Mini-
sterstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013, s. 16.  
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dochodów oraz podejmowaniu decyzji jednostek w kwestii gospodarowa-
nia.  
 
 
Klin podatkowy barierą w rozwoju przedsiębiorstw 

 
Z raportu „Bariery rozwoju przedsiębiorstw, czyli co najbardziej hamuje 
wzrost polskich firm” przygotowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą 
wynika, że największą barierą rozwoju przedsiębiorstw jest biurokracja. 
Badanie przeprowadzone wśród 200 prywatnych polskich przedsiębior-
ców podczas Forum Przedsiębiorców Grant Thornton wykazało, że wymo-
gi administracyjne (w tym podatkowe), skomplikowane przepisy oraz 
opieszałość sądów przynoszą negatywne konsekwencje dla rozwoju firm  
w postaci słabszych wyników finansowych, mniejszej liczby podejmowa-
nych przez nie przedsięwzięć rozwojowych lub wydłużenia czasu ich 
wdrażania. Niezbędny dla rozwoju biznesu czas i kapitał angażowany jest 
na rozwiązanie problemów administracyjnych i podatkowych. Zdaniem 
respondentów koszty obsługi administracyjnej obniżają wysokość fundu-
szu rozwojowego, a nieprzewidywalność instytucji przy podejmowaniu 
decyzji podatkowych oddziałuje negatywnie na skłonność przedsiębiorców 
do inicjowania nowych przedsięwzięć. Uczestnicy badania oszacowali, że 
usunięcie istniejących barier administracyjnych mogłoby przyczynić się do 
wzrostu przychodów firm z sektora MŚP o 10%, a dużych o 5%, co umoż-
liwiłoby wzrost PKB o 12,54%. Stwierdzili także, że obawiają się w naj-
większym stopniu możliwości wprowadzenia przez rząd wyższych obcią-
żeń wynagrodzeń pracowniczych, podniesienia stawek podatku dochodo-
wego od osób prawnych oraz podatków pośrednich, dalszego rozszerzania 
katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodu oraz 
ustanowienia zakazu rozliczenia strat podatkowych2.  

Problem niedostosowania wysokości obciążeń podatkowych i skła-
dek na ubezpieczenie społeczne do stopnia rozwoju gospodarczego Polski  
i jakości otoczenia biznesu akcentuje polska organizacja biznesowa Konfe-
deracja Lewiatan w raporcie zatytułowanym „Czarna Lista Barier dla roz-
woju przedsiębiorczości 2013”. Według autorów raportu obowiązujące  
w Polsce podatki są obecnie na poziomie zbliżonym do średniej europej-
skiej, a powinny być na niższym ze względu na potrzeby inwestycyjne pol-
skich przedsiębiorców3. Stopień skomplikowania przepisów podatkowych 

                                                        
2 Bariery rozwoju przedsiębiorstw, czyli co najbardziej hamuje wzrost polskich firm, Raport 
z wyników ankiety przeprowadzonej podczas II Forum Przedsiębiorców Grant Thornton,  
Krajowa Izba Gospodarcza 2013,  s. 21.  
3 Czarna Lista Barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2013, Lewiatan, Warszawa 2013, s. 3.  
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i wymogów związanych z płatnością danin ukazuje także raport Paying 
Taxes 2016 przygotowany przez firmę doradczą PwC. W zestawieniu trzy-
dziestu dwóch krajów europejskich, pod względem czasu wypełniania zo-
bowiązań podatkowych, Polskę umieszczono na 28 pozycji. Jedynie Portu-
galia, Węgry, Czechy i Bułgaria osiągają gorsze wyniki.  W Polsce łączny 
czas realizacji obowiązków podatkowych wynosi 271 godzin, z czego  
70 godzin przedsiębiorcy przeznaczają na wywiązanie się z płatności po-
datku od osób prawnych, 103 godziny – w związku opodatkowaniem pracy 
oraz 98 godzin na spełnienie wymogów odnośnie podatków od obrotu. 
Pierwsze miejsca w rankingu należą do takich krajów jak San Marino  
(52 h), Luxemburg (55h), Szwajcaria (63), Estonia (81h) oraz Irlandia 
(82h)4. Z kolei w rankingu Doing Business w sekcji Paying Taxes Polska 
znalazła się na 58 miejscu (na 188 pozycji). Pierwsze miejsca w rankingu 
zajęły następujące państwa: Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia 
Saudyjska, Hong Kong, Singapur, Irlandia, Macedonia, Bahrajn, Kanada  
i Oman. Koszty podatkowe i wysokość składek na ubezpieczenie społeczne 
liczone jako procent zysków handlowych wynoszą w Polsce 24,8%. Wyso-
kość kosztów pracy w Polsce przewyższa średnią krajów OECD wysoko 
rozwiniętych (21,4%), państw Europy i Centralnej Azji (20,4%), Środkowo 
Wschodniej i Północnej Afryki (14,1%), Afryki Subsaharyjskiej (14,1), 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów (13,2%), Wschodniej Azji i Pacyfiku (9%) 
oraz Południowej Azji (7,2%). Najwyższe obciążenia pracy występują we 
Francji (53,5%), Chinach (49,6%), Belgii (49,4%), Włoszech (43,4%), Ukra-
inie (43,1%), Brazylii (40,3%), Słowacji (39,7%), Estonii (39%) i Białorusi 
(39%). W grupie krajów wysoko rozwiniętych o najniższym poziomie ob-
ciążeń pracy  w stosunku do zysku komercyjnego znajdują się: Nowa  Ze-
landia (2,7%), Dania (3%), Chile (4%), Hong Kong (5,2%), USA (9,5%), 
Wielka Brytania (11,2%), Irlandia (6%) i Kanada (12,7%)5.  

Koszty pracy stanowią łączne obciążenia ponoszone przez pracodaw-
cę ze względu na zatrudnienie pracownika. W Polsce do kosztów pracy za-
licza się wynagrodzenie pracownika, świadczenia na jego rzecz, narzuty na 
dochody (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), odpisy związane z nalicze-
niem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wynagrodzenia choro-
bowe oraz dodatki do zasiłków chorobowych, świadczenia związane z cho-
robą, macierzyństwem itp. (urlop wypoczynkowy, szkoleniowy, okoliczno-
ściowy); zasiłki, wynagrodzenia, świadczenia i dodatki finansowane przez 
ZUS (zasiłek z tytułu niezdolności do pracy wywołany długotrwałą choro-
bą, zasiłek rodzinny, macierzyński, wychowawczy, opiekuńczy, wyrów-
                                                        
4 Paying Taxes 2016, 10th edition, PwC, s. 123.  
5 http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes, (online: 28.07.2016).  
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nawczy, pielęgnacyjny, pogrzebowy, z powodu porodu); koszty obsługi 
rozliczeń związanych z Państwowym i Zakładowym Funduszem Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych; koszty obsługi rozliczeń z tytułu refundacji 
kosztów organizacji miejsc pracy i wypłacanych wynagrodzeń ze środków 
urzędów pracy; koszty utrzymania działów obsługi spraw pracowniczych; 
koszty przygotowania dokumentacji dotyczącej zatrudnienia; koszty pro-
wadzenia archiwum akt pracowniczych6. Na wysokość kosztów pracy 
wpływają także niektóre regulacje rynku, takie jak urlopy macierzyńskie, 
płaca minimalna, normy bezpieczeństwa pracy etc. Regulacje chroniące 
prawa pracowników zwiększają koszt dostosowania podmiotów gospo-
darczych do wahań koniunkturalnych. Mogą również przyczynić się do 
trwałej zmiany struktury popytu na pracę skutkującego wystąpieniem dłu-
gookresowego bezrobocia7.  

Klinem podatkowym nazywana jest różnica pomiędzy całkowitym 
kosztem pracy ponoszonym przez pracodawcę, a dochodem netto wypła-
canym pracownikowi. Jest to wskaźnik procentowy udziału wszystkich 
obciążeń pozapłacowych w całkowitych kosztach pracy. Obliczany jest jako 
suma odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych, składek 
na ubezpieczenia społeczne oraz wszelkich potrąceń od wynagrodzenia 
pomniejszona o korzyści finansowe jakie uzyskuje pracownik. Nazwa klin 
podatkowy została wprowadzona w publikacjach OECD ze względu na po-
stać graficzną zakłócenia równowagi podaży i popytu pracy powstałego 
wskutek nałożenia podatku na wynagrodzenie. Wskutek przesunięcia 
punktu równowagi dochodzi do zmniejszenia odsetka osób aktywnych za-
wodowo i zwiększenia liczby bezrobotnych. Wzrost opodatkowania i ob-
ciążeń pozapodatkowych to także wzrost kosztów pracodawcy, co skutkuje 
zmniejszeniem popytu na pracę bądź obniżeniem płac pracowników.  
W praktyce gospodarczej występuje sztywność płac, co wynika z regulacji 
chroniących pracowników jak np. płaca minimalna8.  

Wysoki klin podatkowy prowadzi do zwiększenia zakresu świadczo-
nej pracy w ramach szarej strefy lub ukrywania części dochodów. Nega-
tywne oddziaływanie jest tym większe, im niższe są kwalifikacje i wydaj-
ność pracownika. W sytuacji obniżenia koniunktury ze względu na gene-
rowanie wysokich kosztów w stosunku do przynoszonych zysków, ich 
miejsca pracy są w większym stopniu zagrożone niż osób o wysokiej wy-
dajności i umiejętnościach dostosowanych do rynku pracy. Z kolei wzrost 
bezrobocia skutkuje nie tylko spadkiem wpływów do budżetu państwa  
                                                        
6 D. Kotlorz, Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnie-
nia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 34.  
7 D. Kotlorz, Deregulacja rynku pracy…., op. cit.,  s. 35.  
8 Zatrudnienie w Polsce 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Analiz i Pro-
gnoz Ekonomicznych, Warszawa 2005, s. 161.  
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z tytułu podatków, ale i zwiększeniem wydatków publicznych w związku  
z wypłatą świadczeń socjalnych9. Wysoki klin podatkowy ma szkodliwy 
wpływ także na zatrudnienie osób młodych, ze względu na ich brak do-
świadczenia zawodowego i niską produktywność. Pracodawcy preferują 
doświadczonych pracowników ze względu na wysokie koszty przygotowa-
nia do zawodu młodych osób, wysokość płacy minimalnej i ograniczenia  
w zwolnieniu z pracy. Wysoki klin podatkowy jest barierą w rozwoju 
przedsiębiorstw zwłaszcza z sektora MŚP, stanowiącego fundament pol-
skiej przedsiębiorczości. Autorzy raportu „Bariery Rozwoju Przedsię-
biorstw” podkreślają, że podatkowe i pozapodatkowe koszty pracy (skład-
ki na ubezpieczenia społeczne) bezpośrednio wpływają na poziom środ-
ków finansowych pozostających do dyspozycji firmy, a co za tym idzie od-
działują na możliwość samofinansowania inicjatyw rozwojowych. Aby ob-
niżyć koszty związane z wysokością klina podatkowego przedsiębiorcy 
wykorzystują optymalizację podatkową. Jednakże poziom skomplikowania 
polskich przepisów rodzi wymóg zatrudnienia lub korzystania z usług wy-
kwalifikowanych doradców specjalizujących się w problematyce optymali-
zacji podatkowej. Ze względu na wysoki koszt tego typu usług małe i śred-
nie przedsiębiorstwa skłaniają się do zatrudniania pracowników nielegal-
nie lub wypłacając część wynagrodzenia obchodząc wymogi formalne10.  

 
 

Wysokość klina podatkowego w Polsce na tle wybranych 
krajów 

 
Udział obciążeń podatkowych i para podatkowych w kosztach pracy różni 
się  w poszczególnych krajach OECD. Raport OECD Taxation Wages przed-
stawia porównanie wybranych państw pod względem wskaźnika klina po-
datkowego obrazowanego jako stosunek wysokości podatków i składek na 
ubezpieczenia społeczne uiszczanych w związku z zatrudnieniem pracow-
nika ze średnim wynagrodzeniem w całkowitych kosztów pracy dla praco-
dawcy. Z danych zawartych w raporcie wynika, że spośród wybranych kra-
jów najwyższy klin podatkowy (powyżej 40% kosztów pracy) występuje w 
Niemczech (49,44%), we Włoszech (48,96%), Francji (48,46%), Czechach 
(42,75%) i Szwecji (42,71%). Klin podatkowy w przedziale 40 - 30% ma 
miejsce w następujących państwach: Japonii (32,22%), Polsce (34,66%), 
Turcji (38,31%), Holandii (36,19%), Wielkiej Brytanii (30,82%) i USA 
(31,66%). Najniższy klin podatkowy, czyli poniżej 30% występuje w Au-
                                                        
9 Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce, Funda-
cja FOR, Warszawa 2008, s. 26. 
10 Bariery rozwoju przedsiębiorstw….op .cit., s. 21.  
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stralii (28,35%), Szwajcarii (22,22%), Meksyku (19,73%), Korei Południo-
wej (21,90%), Izraelu (21,56%) oraz Chile (7%). W latach 2004 - 2015 na-
stąpił wzrost klina podatkowego w Australii o 0,16 p.p. (od 2004r do 2009r 
istniała tendencja spadkowa, odwrócona w 2010r), Włoszech o 2,68 p.p., 
Korei Południowej o 4,85 p.p., Japonii o 4,88 p.p., Meksyku o 4,43 p.p. i USA 
o 1,18 p.p. W pozostałych państwach udział klina podatkowego w kosztach 
pracy zmniejszył się. Największy spadek miał miejsce w Izraelu (o 4,88 
p.p.), Szwecji (o 5,69 p.p.), Turcji (o 4,45 p.p.) i Wielkiej Brytanii (o 3,1 p.p.). 
W Chile klin podatkowy w latach 2004 – 2015 nie podlegał żadnym zmia-
nom – tabela 1.  

 
Tabela 1. Klin podatkowy dla wybranych krajów wg OECD jako % 
kosztów pracy 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Australia 28,19 28,51 28,28 27,70 26,93 26,75 26,83 26,65 27,27 27,41 27,66 28,35 
Chile 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Czechy 43,52 43,73 42,53 42,88 43,44 42,01 42,13 42,61 42,45 42,44 42,58 42,75 
Francja 50,3 50,51 49,75 49,75 49,76 49,84 49,90 49,96 50,13 48,88 48,41 48,46 
Niemcy 52,24 52,13 52,31 51,80 51,34 50,79 49,05 49,68 49,63 49,22 49,25 49,44 
Izrael 26,44 25,52 24,32 24,93 22,90 21,30 20,72 20,79 20,39 20,35 21,07 21,56 
Włochy 46,28 45,91 46,05 46,39 46,65 46,79 47,18 47,58 47,72 47,84 48,20 48,96 
Japonia 27,34 27,73 28,79 29,31 29,46 29,18 30,23 30,85 31,27 31,58 31,96 32,22 
Korea 17,05 17,31 18,16 19,72 19,98 19,47 20,15 20,50 21,05 21,51 21,70 21,90 
Meksyk 15,30 14,74 15,05 15,94 15,08 15,32 15,98 18,73 19,01 19,26 19,53 19,73 
Holandia 38,83 38,92 38,40 38,67 39,20 38,02 38,10 38,03 38,77 36,96 36,78 36,19 
Polska  36,76 37,07 37,40 36,64 33,18 32,73 32,88 33,07 34,33 34,43 34,58 34,66 
Szwecja 48,40 48,05 47,75 45,32 44,81 43,23 42,76 42,81 42,85 43,01 42,46 42,71 
Szwajcaria 22,20 22,22 22,11 22,40 21,86 21,98 22,10 22,35 22,11 22,15 22,17 22,22 
Turcja 42,76 42,80 42,69 42,22 38,72 36,74 36,98 37,03 37,13 37,36 38,09 38,31 
Wielka 
Brytania 33,92 33,94 33,98 34,12 32,78 32,41 32,58 32,46 32,09 31,36 30,97 30,82 
USA 30,48 30,42 30,55 30,92 30,06 30,28 30,75 29,91 29,84 31,45 31,64 31,66 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD, https://data.oecd.org/tax/tax-
wedge.htm#indicator-chart, (online: 01.07.2016).  
 

Struktura klina podatkowego w poszczególnych państwach różni się 
znacząco. Najniższy udział podatku dochodowego w całkowitych kosztach 
pracy występuje w Chile (0%), Korei Południowej (5%), Polsce (5%) i Ja-
ponii (6,7%), a najwyższy w Australii (22,7%), Włoszech (17,5%), Holandii 
(15,2%), Niemczech (16,1%) i USA (16,5%). W odniesieniu do 2004r 
udział podatku dochodowego w klinie podatkowym wzrósł w Australii, 
Czechach, Niemczech, Izraelu, Włoszech, Korei, Meksyku, Holandii, Polsce, 
Szwecji, Szwajcarii, Turcji i Stanach Zjednoczonych średnio o 1 punkt pro-
centowy. Suma składek na ubezpieczenia społeczne pracowników i praco-
dawców przekracza 20% ogółu kosztów pracy w ponad połowie krajów 
OECD. Jako składki na ubezpieczenia społeczne OECD traktuje obowiązko-
we opłaty wpłacane przez obywateli, uprawniające do odbioru przyszłych 
korzyści społecznych. Zaliczane są do nich: świadczenia z tytułu ubezpie-
czenia na wypadek bezrobocia, wypadku, urazów i zasiłków chorobowych, 
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starości, niepełnosprawności i rent rodzinnych, zasiłków rodzinnych, 
zwroty kosztów leczenia, hospitalizacji lub świadczenia usług medycznych. 
Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne może być 
nałożony zarówno na pracowników jak i pracodawców. Płatności, przezna-
czane na finansowanie świadczeń socjalnych, są kierowane do instytucji 
rządowych lub samorządowych zapewniających socjalne korzyści11. Odse-
tek składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych przez pracowni-
ka jest najwyższy w Polsce (15,3%) i Niemczech (17,2%), a najniższy  
w Meksyku (1,2%), Chile (7%) i Szwajcarii (5,9%). Udział składek na ubez-
pieczenia społeczne odprowadzane przez pracodawcę jest największy we 
Włoszech (24,3%), Francji (27,5%), Czechach (25,4% i Szwecji (23,9%)12.  

W 2015r średni klin podatkowy dla państw OECD liczony dla małżeń-
stwa z dwójką dzieci wynosił 26,7% i był niższy od średniego klina podat-
kowego dla osoby bez dzieci o 9,2 punktu procentowego – tabela 2. 
 
Tabela 2. Klin podatkowy – porównanie dla małżeństwa z dwójką 
dzieci i singla bez dzieci wg OECD dla wybranych krajów 

Państwo 
Klin  

podatkowy 
dla rodziny 

Klin  
podatkowy 
dla singla 

Różnica pomiędzy 
klinem podatko-
wym dla singli  

i małżeństwa bez 
dzieci 

Roczna zmiana 2015/2014  
w punktach procentowych 

Klin  
podatkowy 
dla rodziny 

Klin  
podatkowy 
dla singla 

Australia 17,8 28,4 10,6 0,46 0,69 
Chile 7,0 7,0 0,0 0,00 0,00 
Czechy 26,6 42,8 16,2 0,08 0,17 
Francja 40,5 48,5 8 -0,04 0,05 
Niemcy 34,0 49,4 15,4 0,24 0,18 
Izrael 18,9 21,6 2,7 0,23 0,49 
Włochy 39,9 49,0 9,1 0,93 0,76 
Japonia 26,8 32,2 5,4 0,30 0,26 
Korea 19,6 21,9 2,3 0,23 0,19 
Meksyk 19,7 19,7 0 0,20 0,20 
Holandia 30,6 36,2 5,6 -0,42 -0,59 
Polska  28,4 34,7 6,3 -1,25 0,08 
Szwecja 37,8 42,7 4,9 0,40 0,24 
Szwajcaria 9,8 22,2 12,4 0,07 0,05 
Turcja 36,9 38,3 1,4 0,28 0,22 
Wielka 
Brytania 26,3 30,8 4,5 -0,10 -0,15 
USA 20,7 31,7 11 0,09 0,02 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Comparison of total tax wedge by family type, 
Taxing Wages 2016, OECD, http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/taxing-wages-tax-burden-
trends-latest-year.htm, (online: 01.08.2016).  

                                                        
11 https://data.oecd.org/tax/social-security-contributions.htm, (online: 03.08.2016).  
12 Tax wedge 2015, www.oecd.org/ctp/tax-policy/TaxWedge_2015.xls, (online: 
03.08.2016).  
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  Wynika to z polityki podatkowej wielu państw, stosujących szereg 
ulg prorodzinnych w podatkach dochodowych. Jedynie w przypadku Chile  
i Meksyku oba poziomy klina podatkowego są na tym samym poziomie 
(odpowiednio 7% i 19,73%). Najmniejsze różnice pomiędzy wysokością 
klina podatkowego dla singla i małżeństwa z dziećmi występują w Korei 
(2,3 p.p.), Izraelu (2,7 p.p.) i Turcji (1,4 p.p.), zaś największe w Niemczech 
(około 15,4 p.p.), Czechach (16,2 p.p.), Szwajcarii (12,4 p.p.) i Australii 
(10,6 p.p.). Największy wzrost klina podatkowego w stosunku do roku 
2014 odnotowano we Włoszech, Australii i Szwecji. Obciążenia podatkowe 
i pozapodatkowe obniżono w Niemczech, Holandii, Polsce i Wielkiej Bryta-
nii.  

Raport Doing Business 2016, przedstawiający ocenę warunków do 
prowadzenia biznesu w 189 krajach, w części poświęconej płatności po-
datków jako jeden z mierników przyjazności systemu podatkowego dla 
przedsiębiorstw zastosował udział klina podatkowego w zyskach przed-
siębiorstw. W grupie wybranych państw najwyższy poziom tego wskaźnika 
występuje we Francji (53,5%), we Włoszech (43,4%), w Czechach (38,4%) 
oraz Szwecji (35,4%). Średnie wartości wskaźnika, czyli znajdujące się  
w przedziale <20%;30%> znalazły się następujące kraje: Australia 
(21,2%), Niemcy (21,2%), Meksyk (25,4%), Polska (24,8%), Holandia 
(20,2%). Najniższy udział klina podatkowego w zyskach firm ma miejsce  
w Chile (4%), Izraelu (5,6%), Japonii (18,2%), Korei Południowej (13,8%), 
Szwajcarii (17,7%), Turcji (19,9%), Wielkiej Brytanii (11,2%) i USA (9,9%). 
Porównanie wysokości klina podatkowego do wskaźnika udziału klina po-
datkowego w zyskach przedsiębiorstw pokazuje, że pomimo wysokiego 
udziału obciążeń podatkowych i parapodatkowych w całkowitych kosztach 
pracy, przedsiębiorstwa wypracowują wysoki zysk, co znacząco zmniejsza 
poziom ponoszonych ciężarów na rzecz państwa. Wśród tego typu państw 
znajdują się Niemcy (różnica między udziałem klina podatkowego w  cał-
kowitych kosztach pracy i zysków firm wynosi 28,2 p.p.), Wielka Brytania 
(19,6 p.p.), USA (21,8 p.p.), Turcja (18,4 p.p.), Holandia (16 p.p.), Polska 
(9,9 p.p.), Japonia (14,1 p.p.), Korea Południowa (8,1 p.p.), Izrael (16 p.p.). 
Na możliwość wystąpienia trudności w rozwoju podmiotów gospodar-
czych, będących skutkiem nadmiernego fiskalizmu, wskazuje wyższy po-
ziom wskaźnika klina podatkowego jako % zysków przedsiębiorstw od 
udziału klina podatkowego w całkowitych kosztach pracy. Taka sytuacja 
ma miejsce we Francji (różnica wynosi 5 p.p.) i Meksyku (5,7 p.p.) – 
wykres 1.  
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Wykres 1. Klin podatkowy jako % zysków przedsiębiorstw w 2015 r. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Doing Business 2016, 
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes#close, (online 26.07.2016). 
  

O poziomie rozwoju gospodarki oraz wielkości wytworzonych w nich 
dóbr i usług (pomniejszonych o wartość produktów użytych do ich wytwo-
rzenia) informuje wskaźnik PKB per capita. Jest on miernikiem oceny stanu 
gospodarki i jej zdolności wytwórczych. Pokazuje bowiem efekt działalno-
ści wszystkich podmiotów gospodarki narodowej13. Na podstawie średniej 
wielkości PKB per capita w tys. USD z lat 2004 - 2014 można dokonać po-
działu wybranych krajów na kilka kategorii:  
1. Kraje o najniższym PKB per capita (do 20 tys. USD) - należą do nich 

Chile, Meksyk, Turcja, Polska. W tej grupie można wyróżnić dwie pod-
grupy:  

 państwa o wysokim poziomie klina podatkowego w stosunku do PKB 
per capita: Polska, Turcja;   

 państwa o niskim poziomie klina podatkowego i niskim poziomie 
PKB per capita: Meksyk, Chile; 

2. Kraje z PKB per capita w przedziale 20 - 40tys. USD – należą do nich 
Izrael, Czechy, Korea, Japonia, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niem-
cy. W tej grupie można wyróżnić następujące trzy podgrupy: 

 kraje o niskim poziomie klina podatkowego (do 30 % kosztów pra-
cy): Izrael, Korea;  

 kraje o poziomie klina podatkowego w przedziale 30 - 40% kosztów 
pracy: Japonia, Wielka Brytania; 

 kraje o wysokim poziomie klina podatkowego (pow. 40%): Czechy, 
Włochy, Francja, Niemcy;  

3. Kraje o najwyższym poziomie PKB per capita (pow. 40 tys. USD) – na-
leżą do nich USA, Szwajcaria, Holandia, Australia i Szwecja. Z wyjąt-
kiem Szwecji kraje te wyróżniają się stosunkowo niskim klinem podat-

                                                        
13 S. Machowska – Okrój, Wzrost gospodarczy a dobrobyt w Polsce i krajach ościennych (w:) 
J. Kuczewska, J. Stefaniak – Kopoboru, M. Krzemiński (red.), Ekonomiczne wyzwania 
współczesności, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2013, s. 13.  
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kowym.  Najwyższy średni PKB per capita występuje w Szwajcarii,  
w której średni klin podatkowy jest równy 22,22% kosztów pracy.  

Polska należy do grupy krajów, które przy niskim poziomie rozwoju 
gospodarczego mierzonego wielkością PKB per capita, utrzymuje wysokie 
obciążenia podatkowe i pora podatkowe pracy. Analiza dokonana przy 
pomocy współczynnika korelacji Persona i regresji liniowej na zmiennych: 
średni udział klina podatkowego w całkowitych kosztach pracy oraz średni 
PKB per capita w tys. USD dla okresu 2004 – 2014 wykazało występowanie 
słabej dodatniej zależności liniowej (0,2813), co oznacza, że dla części ob-
serwowanych państw wzrost klina podatkowego o 1 jednostkę może wy-
wołać efekt wzrostu PKB per capita o 0,2527. Jednakże z prawdopodobień-
stwem 0,05 korelacja między klinem podatkowym a PKB per capita nie jest 
istotna statystycznie. 

 

 
Wykres 2. Klin podatkowy a PKB per capita w tys. USD 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD, https://data.oecd.org/gdp/gross-
domestic-product-gdp.htm#indicator-chart, (online 29.07.2016).  
 

O rozwoju przedsiębiorstw działających na terenie danego kraju 
świadczy wskaźnik dynamiki wzrostu PKB realnego. Pokazuje bowiem w 
jakim tempie zwiększa się potencjał produkcyjny podmiotów gospodarki 
narodowej (z pominięciem zmiany cen w wyniku inflacji czy deflacji). Ba-
danie średniego poziomu klina podatkowego z lat 2004 - 2014 w relacji do 
średniego wzrostu PKB realnego pokazało, że państwa o najwyższym po-
ziomie klina podatkowego odznaczają się stosunkowo niższym średnim 
wzrostem PKB realnego (poniżej 2%) w porównaniu do państw o średnim 
poziomie klina podatkowego poniżej 30%. Najwyższy wzrost gospodarczy 
osiągany jest przez kraje o poziomie podatkowych i para podatkowych 
kosztów pracy w wysokości mniejszej niż 40%. Ujemna średnia stopa 
wzrostu występuje we Włoszech, w których klin podatkowy systematycz-
nie wzrasta w analizowanym okresie (o 2,88 p.p. w stosunku do 2004 r.) 
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Niska średnia stopa wzrostu ma miejsce także w przypadku Japonii, 
w której klin podatkowy wzrósł w tym okresie o 4,88 p.p. Polska znajduje 
się w grupie krajów o najwyższej średniej stopie wzrostu wraz z Turcją, 
Izraelem, Koreą i Chile. Korelacja Pearsona i badanie regresji liniowej wy-
kazała, że istnieje ujemna umiarkowana zależność liniowa pomiędzy 
zmiennymi: średnia wysokość klina podatkowego z lat 2004- 2015 i śred-
nia stopa wzrostu PKB z lat 2004 - 2015 (-0,5356). Wzrost klina podatko-
wego skutkuje obniżeniem tempa wzrostu PKB o 0,0598. Z prawdopodo-
bieństwem 0,05 korelacja między klinem podatkowym a wzrostem PKB 
realnego jest istotna statystycznie.  

 

 
Wykres 3. Klin podatkowy 2005- 2014 (średnia) w relacji  
do średniego wzrostu PKB  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD, https://data.oecd.org/gdp/real-
gdp-forecast.htm, (online 29.07.2016).  
 
 Ze względu na zróżnicowanie państw wybranych do badania, za-
równo pod względem stopnia fiskalizmu, jak i rozwoju gospodarczego, au-
torka przeprowadziła analizę statystyczną przy wykorzystaniu współczyn-
niki korelacji Persona na danych odnoszących się do poszczególnych kra-
jów w latach 2004 - 2014: udział klina podatkowego w całkowitych kosz-
tach pracy, PKB per capita oraz dynamika wzrostu PKB. Badanie pokazało, 
że dodatnia zależność liniowa pomiędzy wysokością obciążeń podatko-
wych i para podatkowych, a wysokością PKB per capita występuje w przy-
padku Włoch, Japonii, Korei Południowej, Meksyku oraz USA. W pozosta-
łych krajach ma miejsce ujemna zależność liniowa między klinem podat-
kowym, a wielkością PKB per capita. Największa ujemna zależność istnieje                 
w przypadku Niemiec, Szwecji, Francji, Izraela, Turcji i Wielkiej Brytanii. 
Zatem wzrost klina podatkowego w tych państwach może skutkować obni-
żeniem wartości PKB per capita. Z prawdopodobieństwem 0,05 badanie 
korelacji tych państw jest istotne statystycznie. Z kolei ujemna zależność 
liniowa między wysokością klina podatkowego a wzrostem PKB występuje 
we Włoszech, Japonii oraz Korei Południowej, co pozwala przypuszczą, że 
aby podnieść dynamikę wzrostu w tych krajach należy obniżyć klin podat-
kowy.  
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Wykres 4. Korelacja klina podatkowego i PKB per capita  
oraz dynamiki wzrostu PKB 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD, https://data.oecd.org/gdp/gross-
domestic-product-gdp.htm#indicator-chart, (online: 29.07.2016).  
 

Miernikiem wzrostu gospodarczego i pozycji konkurencyjnej pod-
miotów gospodarczych na arenie międzynarodowej jest wskaźnik wydaj-
ności pracy liczony jako PKB na godzinę pracy. Wysoka wydajność pracy 
zwiększa zdolność przedsiębiorstw do inwestycji, zatrudnienia nowych 
pracowników czy poszerzania zakresu działalności. Kraje wysoko rozwi-
nięte jak Włochy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia czy Szwecja 
wykazują niski wzrost produktywności, nieprzekraczający 1%. Największa 
średnia dynamika wzrostu charakteryzuje Koreę (3,7%), Chile (2,78%), 
Polskę (2,78%), Turcję (2,28%) i Czechy (2,06%). Badanie korelacji Perso-
na i regresji liniowej wykazało, że istnieje umiarkowana ujemna zależność 
liniowa (-0,4034) między zmiennymi: średni klin podatkowy jako                        
% kosztów pracy z lat 2004 - 2014 oraz średni wzrost produktywności 
liczony jako roczny wzrost GDP/h. Wzrost podatkowych i para podatko-
wych obciążeń wywołuje spadek dynamiki wzrostu produktywności  
o 0,0314. Z prawdopodobieństwem 0,05 badanie korelacji tych zmiennych 
nie jest istotne statystycznie.  
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Wykres 5. Wzrost produktywności (wzrost PKB na godzinę pracy)  
a klin podatkowy 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD, https://data.oecd.org/lprdty/gdp-
per-hour-worked.htm, (online: 01.08.2016).  
 

Badanie korelacji wysokości klina podatkowego i wzrostu produk-
tywności dla poszczególnych krajów w latach 2004- 2014 wykazało, że 
ujemna zależność liniowa pomiędzy klinem podatkowym i wzrostem pro-
duktywności ma miejsce w USA (-0,14), Polsce (-0,2), Korei Południowej  
(-0,27), Japonii (-0,24) i Australii (-0,27). Co pozwala przypuszczać, że aby 
podnieść dynamikę wzrostu produktywności należy zmniejszyć wysokość 
klina podatkowego.  
 

 
Wykres 6. Korelacja klina podatkowego i dynamiki wzrostu  
produktywności dla poszczególnych państw 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD, https://data.oecd.org/lprdty/gdp-
per-hour-worked.htm, (online: 01.08.2016).  
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Największa dodatnia zależność liniowa między klinem podatkowym, a dy-
namiką wzrostu produktywności występuje w Turcji (0,72), Wielkiej Bry-
tanii (0,54), Szwecji (0,54) i Czechach (0,46). 

Wartość dodana odzwierciedla wkład pracy i kapitału do produkcji. 
Ukazuje rozmiar generowanych przez przedsiębiorstwa zysków, co prze-
kłada się na ich możliwości rozwoju. Wykres rozrzutu obu zmiennych po-
kazuje, że kraje o najwyższej średniej rocznej stopie wzrostu wartości do-
danej z lat 2004 – 2014 (powyżej 3%) charakteryzują się stosunkowo ni-
skim poziomem klina podatkowego (do 30% całkowitych kosztów pracy). 
Wyjątkiem jest Turcja wykazująca największy średni przyrost wartości 
dodanej (5,14%) i Polska (4,01%). Państwa o klinie podatkowym powyżej 
40% kosztów pracy wykazują średni wzrost wartości dodanej o warto-
ściach w przedziale <2,59; -0,2>. W grupie państw o klinie podatkowym                
w przedziale 30-40% kosztów pracy występuje duże zróżnicowanie pań-
stw pod względem wysokości rocznej stopy wzrostu wartości dodanej – 
poczynając od 0,65% w przypadku Japonii, po 5,14% w przypadku Turcji. 
Badanie korelacji Pearsona wykazało, że istnieje umiarkowana ujemna za-
leżność liniowa (-0,4944) między średnim poziomem klina podatkowego,  
a średnią roczną stopą wzrostu wartości dodanej, co oznacza, że wzrost 
klina podatkowego skutkuje spadkiem rocznej stopy wzrostu wartości do-
danej. Z kolei badanie regresji liniowej wykazało, że podniesienie wartości 
klina podatkowego o jedną jednostkę doprowadzi do spadku średniej 
rocznej stopy wzrostu wartości dodanej o 4,21119. Z prawdopodobień-
stwem 0,05 badanie korelacji tych zmiennych jest istotnie statystycznie.  

 

 
Wykres 7. Klin podatkowy a wzrost wartości dodanej  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD, 
https://data.oecd.org/natincome/value-added-by-activity.htm, (online: 03.07.2016).  

 
Ujemna zależność liniowa, mierzona przy pomocy wskaźnika kore-

lacji Pearsona na zmiennych klin podatkowy i wzrost wartości dodanej  
w latach 2004 – 2014, występuje we Włoszech, Korei Południowej i Japonii. 
Zatem wzrost poziomu klina podatkowego skutkuje obniżeniem tempa 
wzrostu produktywności w tych państwach. Najwyższa dodatnia zależność 
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liniowa ma miejsce w przypadku Czech (0,63), Polski (0,503), Turcji 
(0,455), Izraela (0,47) i Szwajcarii (0,44). Im wyższy klin podatkowy  
w tych krajach tym wyższa dynamika wzrostu wartości dodanej.  

 

 
Wykres 8. Klin podatkowy a wzrost wartości dodanej - korelacja 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD, 
https://data.oecd.org/natincome/value-added-by-activity.htm, (online: 03.07.2016).  
 

Wskaźnik popytu krajowego informuje o wartości konsumpcji, in-
westycji i wydatków prorozwojowych w danym państwie. Poniższy wykres 
rozrzutu pokazuje, że do państw o najwyższej dynamice popytu (powyżej 
3%) zaliczają się te o najniższym poziomie klina podatkowego (poniżej 
30% całkowitych kosztów pracy). Z kolei państwa o najwyższym obciąże-
niu podatkowym i para podatkowym pracy (powyżej 40% jak Czechy, 
Szwecja, Francja, Niemcy, Włochy) cechują się średnią stopą wzrostu popy-
tu poniżej 2%.  

 

 
Wykres 9. Popyt – średnie tempo rocznego wzrostu a klin podatkowy 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD, 
https://data.oecd.org/gdp/domestic-demand-forecast.htm#indicator-chart,  
(online: 01.08.2016).  
 

Niski popyt wykazują także państwa o klinie podatkowym w prze-
dziale <20; 40> z wyjątkiem Turcji, charakteryzującej się średnim wzro-
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stem popytu rzędu 4,83% i Polski (3,85%). Badanie korelacji Persona i re-
gresji liniowej pomiędzy zmiennymi wykazało, że występuje ujemna silna 
zależność liniowa (-0,60646) pomiędzy zmiennymi. Wzrost klina podat-
kowego o 1 jednostkę może wywołać wzrost spadek dynamiki wzrostu 
popytu o 0,08775. Z prawdopodobieństwem 0,05 badanie korelacji jest 
istotne statystycznie.  
 

 
Wykres 10. Korelacja wysokości klina podatkowego i dynamiki wzro-
stu popytu 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD, 
https://data.oecd.org/gdp/domestic-demand-forecast.htm#indicator-chart,  
(online: 01.08.2016).  

 
Ujemna zależność liniowa pomiędzy wysokością klina podatkowego 

a dynamiką wzrostu popytu występuje we Włoszech (-0,499), Niemczech  
(-0,126) i Korei Południowej (-0,12). Zatem im wyższe obciążenia podat-
kowe i parapodatkowe tym niższa dynamika wzrostu popytu. W pozosta-
łych państwach ma miejsce dodatnia zależność liniowa między poziomem 
klina podatkowego a dynamiką wzrostu popytu. Najsilniejsza dodatnia ko-
relacja występuje w Czechach (0,53), Polsce (0,49), Turcji (0,43), co ozna-
cza, że wzrost wysokości klina podatkowego w tych państwach może do-
prowadzić do poprawy dynamiki wzrostu popytu. 

 
 

Podsumowanie 
 
W literaturze przedmiotu najczęściej przedstawia się jako podstawowy 
skutek wysokiego klina podatkowego zwiększenie bezrobocia, czy wzrost 
świadczenia pracy w szarej strefie. Aspekt oddziaływania obciążeń fiskal-
nych na działalność podmiotów gospodarczych poruszany jest jednak 
przez samych przedsiębiorców i reprezentujące ich organizacje. Skutkiem 
bezpośrednim wysokiego klina podatkowego jest bowiem podnoszenie 
kosztów pracy, co niejednokrotnie stanowi finansową barierę w zatrud-
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nianiu nowych pracowników, zwłaszcza dla firm z sektora MŚP. Zwiększa-
nie zatrudnienia, podnoszenie produktywności pracy, nakłady na inwesty-
cje są niezbędne dla rozwoju działalności przedsiębiorstw. Im mniejsze 
zasoby finansowe pozostają do dyspozycji firm na przedsięwzięcia inwe-
stycyjne tym niższe wydają się ich możliwości rozwoju. Należy również 
pamiętać, iż dostęp firm do kredytów inwestycyjnych jest uzależniony od 
ich zdolności finansowej, czyli wysokości generowanych zysków. Klin po-
datkowy oddziałuje również pośrednio na działalność przedsiębiorstw. 
Uszczuplenie dochodu pozostającego do dyspozycji społeczeństwa skutku-
je ograniczeniem konsumpcji, co przekłada się na sprzedaż oferowanych 
przez firmy dóbr i usług. Z kolei wzrost bezrobocia, doprowadzający do 
obniżenia dochodów podatkowych budżetu państwa i jednostek samorzą-
du terytorialnego oraz wzrostu wydatków socjalnych ogranicza wielkość 
zamówień sektora publicznego. Aby potwierdzić hipotezę głoszącą, że klin 
podatkowy wpływa istotnie na rozwój podmiotów gospodarczych prze-
prowadzono badanie korelacji pomiędzy udziałem obciążeń fiskalnych  
w całkowitych kosztach pracy, a następującymi wskaźnikami: dynamika 
wzrostu PKB realnego, dynamika wzrostu produktywności, dynamika 
wzrostu wartości dodanej i dynamika wzrostu popytu.  

Poziom obciążeń fiskalnych w wybranych państwach jest zróżnico-
wany. Wielkość klina podatkowego jest związana z przyjętym modelem 
gospodarczym. W państwach liberalnych jak Australia, USA i Wielka Bryta-
nia klin podatkowy nie przekracza 32% całkowitych kosztów pracy.  Niski 
udział klina podatkowego w całkowitych kosztach pracy występuje rów-
nież w państwach modelu azjatyckiego (Japonia, Korea) oraz niektórych 
krajach wschodzących (Meksyk, Izrael, Chile, z wyjątkiem Turcji). W tych 
gospodarkach istnieje również korzystna relacja wysokości klina podatko-
wego do zysków przedsiębiorstw (poniżej 22%, co stanowi mniej niż po-
łowę najwyższego współczynnika występującego we Francji). Wysokie ob-
ciążenia fiskalne pracy są charakterystyczne dla państw z modelu konty-
nentalnego (Niemcy, Francja), śródziemnomorskiego (Włochy) oraz opie-
kuńczego (Szwecja). Państwa wysoko rozwinięte cechują się niższą dyna-
miką wzrostu w porównaniu do rynków wschodzących jak Chile, Turcja, 
Izrael czy Meksyk. Polska również należy do grupy krajów o wysokim po-
tencjale rozwojowym – średni wzrost gospodarczy w latach 2004-2014 
wynosił blisko 4%. Badanie na grupie wybranych państw wykazało, że ist-
nieje ujemny związek między wysokością klina podatkowego i wzrostem 
PKB, co pozwala przypuszczać, iż dalszy wzrost fiskalizmu w państwach  
o wysokim poziomie interwencjonizmu państwowego może obniżyć tempo 
wzrostu ich gospodarek. Wyniki badań pokazują również, że wysoki klin 
podatkowy przekłada się również na niższą dynamikę wzrostu produk-
tywności (liczonej jako PKB/h), wzrostu wartości dodanej i wzrostu popy-
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tu. Są to czynniki obrazujące możliwości rozwojowe przedsiębiorstw: 
przyrostu ich produkcji, wydatków społeczeństwa na zakup ich towarów  
i usług, wzrostu przedsięwzięć inwestycyjnych i możliwości finansowych 
na ich realizację. O sile konkurencyjnej świadczy także wydajność pracy. 
Wzrost tego wskaźnika oznacza bowiem, że poprawia się relacja kosztów 
do efektów pracy, co pozwala wygenerować większe zyski, a tym samym 
uzyskać lepszą pozycję w rywalizacji na globalnym rynku. Wyniki badań 
potwierdzają zatem hipotezę zakładającą wpływ obciążeń fiskalnych pracy 
na rozwój podmiotów gospodarczych.  
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Wprowadzenie 
 
Przedsiębiorczość towarzyszy ludziom od zawsze. Jednym z przejawów 
takich postaw jest zakładanie działalności gospodarczej. Obecnie sama re-
jestracja firmy nie jest skomplikowanym procesem, lecz dalsze zarządzanie 
przedsiębiorstwem jest już trudniejszym zadaniem. Założenie jak i prowa-
dzenie działalności gospodarczej wymaga poniesienia określonych nakła-
dów finansowych. Pozyskanie finansowania przez firmy w instytucjach 
finansowych jest utrudnione z uwagi na skomplikowany i długotrwały pro-
ces oraz ograniczenie zaufania dla młodych firm, co jest spowodowane nie-
chęcią do przejmowania na siebie dużego ryzyka. Rozwiązaniem w takich 
przypadkach może być zasilenie kapitałem wysokiego ryzyka. Jest to sto-
sunkowo nowoczesne finansowanie, które może rozwiązać problem wielu 
firm. Rozdział ma charakter teoretyczno-przeglądowy. Jego celem jest zi-
dentyfikowanie i usystematyzowanie korzyści oraz trudności, jakie niesie 
ze sobą finansowanie przedsiębiorstw kapitałami pochodzącymi z fundu-
szy private equity. Rozważania prowadzone są w kontekście poszukiwania 
odpowiedzi na następujące pytanie: jaka jest sytuacja na polskim rynku 
private equity oraz perspektywa dla finansowania biznesu kapitałami wy-
sokiego ryzyka?  
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Definicja oraz geneza pojęcia private equity  
 
Geneza pojęcia kapitału wysokiego ryzyka ma swój początek w pojęciu 
venture Capital, którym w latach 40. XX w. w USA oraz Wielkiej Brytanii 
nazywano inwestycje w młode, nienotowane na giełdzie spółki, mające 
perspektywę szybkiego rozwoju. W latach 80 XX w. zaczęto inwestować nie 
tylko w młode przedsiębiorstwa, ale również w spółki już rozwinięte. Zre-
zygnowano z akcentowania tych inwestycji słowem venture, które kładzie 
nacisk na ryzykowność przedsięwzięcia, a zastąpiono je określeniem priva-
te, co dało początek określeniu private Equity1.  

Słownik angielsko-polski określa private equity, jako fundusz akty-
wów niepublicznych, będący instytucją grupowego inwestowania, w której 
zgromadzone środki są lokowane w udziały oraz akcje przedsiębiorstw 
nienotowanych na rynku papierów wartościowych. Umieszczone środki po 
pewnym czasie są sprzedawane przez fundusz z zyskiem. Wygenerowana 
marża jest dzielona pomiędzy uczestnikami funduszu. Cały proces zaanga-
żowania kapitału wynosi od kilku do kilkunastu lat2. 

Definicja, jaką możemy odnaleźć na stronie Polskiego Stowarzysze-
nia Inwestorów Kapitałowych jest następująca: private equity jest to każda 
inwestycja dokonana na niepublicznym rynku kapitałowym celem, której 
jest wygenerowanie zysków w wyniku przyrostu kapitału w perspektywie 
średnio i długoterminowej3. 

W. Przybylska - Kapuścińska i M. Mozalewski opisuje PE, jako źródło 
kapitału przeznaczonego dla firm nienotowanych na rynku kapitałowym. 
Finansowanie to powinno być przeznaczone na rozwijanie nowych techno-
logii, produktów, zasilanie kapitału obrotowego, zwiększanie siły fuzji  
i przejęć, poprawieniu kondycji struktury bilansowej firm, zwiększaniu 
skuteczności zarządzania. Finansowanie dotyczy wszystkich faz istnienia 
firmy i może być realizowane również w kwestii wykupów menadżer-
skich4. 

Wśród pojęć kapitału wysokiego ryzyka wyróżnia się również fun-
dusze Venture Capital, które są dużo węższe od definicji privare equity, 
ponieważ określają inwestycje w firmy będące na stosunkowo wczesnym 
etapie rozwoju, które nie osiągnęły jeszcze dojrzałości rynkowej lub są na 
jej wczesnym etapie. Określenie to dotyczy również lokowania kapitału 
                                                        
1B. Kwiatkowska (red.), Decyzje na rynkach Ventura Capital/Private Equity, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013. 
2 Jonathan Law, A Dictionary of Business and Management, Oxford University Press, 
Oxford 2009. s. 98. 
3 http://www.psik.org.pl/co-to-jest-pevc.html (online: 10.07.2016).  
4 W. Przybylska-Kapuścińska, M. Mozaleski, Kapitał Wysokiego Ryzyka, Polskie Wydawnic-
two Ekonomiczne, Warszawa 2011. ss. 40-41. 
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przez inwestorów w sam pomysł na biznes, który w późniejszym czasie 
będzie przynosił zyski5. Należy wspomnieć, iż venture capital w terminolo-
gii europejskiej zawiera się w całości w definicji privare equity i jest jej in-
tegralną częścią, przykładem może być Brytyjskie organizacja the British 
private Equity and Venture Capital Association działająca od 1983 r., która 
przyjmuje private equity, jako całość inwestycji dokonywanych na rynku 
podwyższonego ryzyka. W odróżnieniu od funduszy venture capital będą-
cych uważanymi za lokatę kapitału we wczesne fazy życia firmy. Ponadto 
występuje również schemat w tradycji amerykańskiej gdzie te dwa terminy 
nie są ze sobą powiązane. Występuje tam podział, w którym venture capital 
odnosi się do finansowania faz we wczesnej fazie życia firmy podobnie jak 
w Europie, lecz private equity jest związane wyłącznie z wykupami me-
nadżerskimi. Sytuację tą obrazuje diagram poniżej6. 

 

 
Rysunek 1. Rozumienie pojęć venture capital i private equity w trady-
cji amerykańskiej i europejskiej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Z. Drewniak, Private Equity czy Venture Capital – 
rozważania teoretyczne o właściwym stosowaniu terminologii, Uniwersytet Mikołaja Koper-
nika w Toruniu, Toruń 2013, s. 55. 
 

W polskiej literature naukowej powyższe terminy są uwzględniane 
tożsamo pod definicją private equity lub jako kapitał wysokiego ryzyka. Na 
potrzeby niniejszego rozdziału został przyjęty model europejski gdzie po-
jęcie venture capital wchodzi w skład private equity. 

 
  
                                                        
5 P. Tamowicz, Venture capital – kapitał na start, Polskie Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości 2004. ss. 7-8. 
6Z. Drewniak, Copernican Journal of Finance & Accounting [w:] prof. dr hab. Leszek 
Dziawgo (red.), Podstawy finansów, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń  
2013, ss. 55-56 
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Korzyści z finansowania private equity 
 
Inwestycje private equity stanowią źródło finansowania dla spółek zarów-
no w fazie rozruchu, rozwoju jak i ekspansji. Przedsiębiorstwa próbują po-
zyskać wsparcie funduszy, które są w stanie ponieść ryzyko większe, niż 
ryzyko, które są skłonni wziąć na siebie tradycyjni dostawcy kapitału. 
Przez ostatnie lata rynek kapitału podwyższonego ryzyka dynamicznie się 
rozwinął, dzięki czemu wprowadzenie do spółki funduszu private equity 
oznacza dla niej wiele wymiernych korzyści, jakich firma działająca samo-
dzielnie nie mogłaby osiągnąć7. Poniżej przedstawione zostały najważniej-
sze korzyści, jakie uzyskuje organizacja dzięki korzystania  
z kapitału podwyższonego ryzyka. 

 Możliwość finansowania nawet bardzo ryzykownych projektów 
bez stosownych zabezpieczeń. Jest to niemal jedyny sposób reali-
zacji przedsięwzięć obarczonych dużym ryzykiem w fazie projek-
towania produktu, gdy założyciele nie posiadają odpowiednich 
środków. Jedynie inwestorzy private equity akceptują wysokie ry-
zyko związane z realizacją szczególnie ryzykownego projektu8.   

 Możliwość długoterminowości inwestycyjnej. Średni okres 
trwania inwestycji wynosi ok. 5-7 lat, co pozwala skupić się na po-
prawie pozycji przedsiębiorstwa w dłuższym okresie i ogranicza ry-
zyko wycofania kapitału w przypadku pogorszenia sytuacji firmy9. 

 Partnerski charakter inwestorów private equity. Przez wzgląd 
na to, że kondycja finansowa spółki jest ściśle związana z zyskiem 
inwestora, ma on taki sam długookresowy cel jak właściciele – 
wzrost wartości firmy. Inwestor taki, zatem będzie podejmował 
wszelkie działania, aby zbudować efektywne przedsiębiorstwo, 
zdolne do długookresowego generowania zysków10. 

 Wniesienie do projektu know-how. Ta korzyść się związana z po-
przednim walorem. Inwestor, będąc partnerem spółki, wnosi do 
niej profesjonalną wiedzę, know-how, pomoc wyspecjalizowanych 

                                                        
7K. Sobańska-Helman, P. Sieradzan, Inwestycje Private equity/Venture Capital, Key Text, 
Warszawa 2013, s. 14. 
8 M. Pietraszewski, Proces inwestycyjny realizowany przez fundusze Private Equity, WSHE, 
Włocławek 2007, s. 47. 
9 W. Przybylska-Kapuścińska, M. Kozalewski, Kapitał wysokiego ryzyka, PWE, Warszawa, 
2011, s. 53. 
10 K. Sobańska-Helman, op. cit., s. 14. 
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menedżerów oraz kontakty biznesowe, które mogą przydać się po 
zakończeniu finansowania przez fundusz11. 

 Poprawa płynności finansowej. Korzystanie z PE nie jest obciążo-
ne spłatami odsetek, ponieważ te fundusze nastawione są na stopę 
zwrotu z zaangażowanego kapitału dopiero w trakcie wyjścia z in-
westycji. Niepobierane są w związku z tym również żadne opłaty w 
trakcie trwania przedsięwzięcia, dzięki czemu pozyskiwane zyski 
można reinwestować12. Co więcej, w przypadku pozyskiwania kapi-
tału podwyższonego ryzyka, koszt przygotowania dokumentacji jest 
znacznie mniejszy, niż w przypadku oferty publicznej oraz finanso-
wanie można pozyskać znacznie szybciej13. 

 Krytyczne spojrzenie właścicieli na swoją spółkę. Właściciele 
firmy, starając się o pozyskanie funduszu private equity, muszą spo-
rządzić i oszacować określone dane. Muszą przygotować memoran-
dum informacyjne, określić wysokość oczekiwanego kapitału a tak-
że określić cel, na jaki zamierzają przeznaczyć pozyskane środki. 
Pozwala to na realnie ocenić kondycję spółki, jej potencjał rozwo-
jowy14. 

 Inwestor PE jest katalizatorem rozwoju spółki. Wkład omawia-
nego funduszu może polegać na zwiększeniu budżetu na badania 
przeprowadzane w ramach pionu badawczo-rozwojowego oraz na 
ułatwieniu spółce dostępu do badań rynkowych. Dzięki temu moż-
liwe jest znacznie dokładniejsze zidentyfikowanie potrzeb klientów  
i lepsze dostosowanie do nich produktów. Co z kolei wpływa na 
rozwój spółki. Inwestorzy private equity często też współpracują  
z firmami sektora technologii informatycznych, więc mogą oni ofe-
rować swoim spółkom portfelowym dostęp do wysokiej, jakości in-
frastruktury technologicznej często bezpłatnie, lub na preferencyj-
nych warunkach15. 

 Możliwość zachowania w tajemnicy wielu istotnych informacji. 
W przypadku pozyskania kapitału za pomocą oferty publicznej, fir-
ma musiała by podać do informacji publicznej wiele istotnych in-
formacji. Nie byłoby to korzystne, szczególnie z punktu widzenia 
konkurencji16. Z kolei inwestor private equity cechuje się wysokim 

                                                        
11 G. Golawska-Witkowska, A.Rzeczycka, E. Mazurek-Krasodomska, Venture Capital w fi-
nansowaniu przedsięwzięć wysokiego ryzyka, Monografia Zakładu Finansów, Gdańsk 2014, 
s. 108. 
12 http://inwestycje.pl/resources/Attachment/2007/02_16/file17.pdf 
13 M. Pietraszewski, op. cit., s. 48. 
14 K. Sobańska-Helman, op. cit., s. 15. 
15 Ibidem, s. 16-17. 
16 M. Pietraszewski, op. cit., s. 48. 
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stopniem dyskrecji – krąg osób znających strategiczne cele spółki 
zostaje ograniczony. 

 Przyciągniecie uwagi innych kapitało dawców. Pozyskanie kapi-
tału od funduszy, może pozytywnie wpłynąć na pozyskanie kredytu 
od banku, jeśli wcześniej nie było to możliwe. Spowodowane jest to 
nowym spojrzeniem na firmę, która została sprawdzona przez fun-
dusz. Zainteresować się firmą mogą też inne podmioty oferujące 
wsparcie finansowe, dzięki czemu spółka będzie mogła wykorzystać 
cały swój potencjał17. 

 Większa elastyczność spółki na zmiany rynkowe. Współpraca  
z funduszem przyspiesza procesy dostosowawcze, podnosząc jej 
konkurencyjność. Inwestor pomaga spółce portfelowej pozbyć się 
nierentownych lub nieodpowiadających obranej strategii obszarów 
działalności18. Może też wspomóc wyodrębnienie autonomicznej 
jednostki  
w ramach spółki, aby mogła ona szybciej i efektywniej rozwijać da-
ną technologię. 

 Wzrost motywacji pracowników. W przypadku zaangażowania 
inwestora PE, rośnie motywacja pracowników do głębszego zaan-
gażowania się w politykę rozwojową firmy. Zaczynają oni dostrze-
gać perspektywę rozwoju spółki w związku, z czym wiążą z nią swo-
ją przyszłość19. 
Analizując wszystkie powyższe korzyści, jakie niesie ze sobą finan-

sowanie spółki kapitałem podwyższonego ryzyka należy zauważyć, że ta-
kie finansowanie jest bardzo elastyczną i dogodną formą, szczególnie dla 
przedsiębiorców z niewielkimi szansami na pozyskanie kredytu bankowe-
go. Fundusz private equity jest bardziej skłonny do poniesienia ryzyka in-
westycji niż inne instytucje finansowe. 
 
 
Wady korzystania z funduszy private equity 
 
Finansowanie firmy kapitałem podwyższonego ryzyka, oprócz szerokiej 
gamy korzyści, jakie ono posiada, cechuje się również pewnymi negatyw-
nymi aspektami.  

 Jedna z droższych form finansowania. Pomimo, iż nie ma ko-
nieczności zapłaty odsetek w trakcie finansowania, fundusze ocze-
kują określonej stopy zwrotu po kwestii swobodnym zarządzaniu. 

                                                        
17 G. Golawska-Witkowska, A. Rzeczycka, op. cit., s. 109. 
18 W. Przybylska-Kapuścińska, M. Mozalewski, op. cit., s. 53. 
19 K. Sobańska-Helman, op. cit., s. 18. 
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Dodatkowo może to przysporzyć trudności w sprawnym zarządza-
niu firmy przez menadżerów20. 

 Niższa cena uzyskana za zbyte udziały. Jest to istotna cecha 
transakcji na rynku niepublicznym, do których należy private equi-
ty. Cena za zbyte udziały na rynku niepublicznym jest niższa w po-
równaniu ze sprzedażą na rynku publicznym, co jest spowodowane 
znacznie niższą płynnością i mniejszą efektywnością panującą na 
rynku niepublicznym21.  

 Klauzule związane z dezinwestycją. Fundusze PE często oczekują 
od dotychczasowych właścicieli, aby po zakończonym okresie inwe-
stycji, sprzedali wszystkie lub część swoich udziałów, (co ma na celu 
zwiększenie atrakcyjności spółki dla przyszłego inwestora). Bardzo 
często inwestorzy branżowi są zainteresowani przejęciem 100% 
udziału w spółce. Zwrócić uwagę należy również na klauzulę odku-
pu (buy-back), która czasem jest dołączana do umowy inwestycyj-
nej. Mówi ona o konieczności zwrotnego odkupu udziałów od fun-
duszu przez dotychczasowych właścicieli w przypadku, gdy zajdą 
jakieś określone okoliczności, (np. sytuacja spółki ulegnie drastycz-
nemu pogorszeniu)22. 

 Zwiększenie bieżących obowiązków kadry menedżerskiej. 
Wprowadzenie funduszu private Equity do spółki wiąże się z no-
wymi obowiązkami, takimi jak: terminowe raportowanie wyników 
finansowych, komunikowanie inwestorowi zarówno sukcesów, jak  
i porażek, tłumaczenie nieplanowanych wydatków i nie wywiązy-
wanie się z założeń lub nie trzymanie się strategii spółki. Część wła-
ścicieli, uważając, że znają swoją spółkę lepiej niż ktoś spoza niej, 
próbuje na własną rękę podjąć środki zaradcze w przypadku wy-
stąpienia problemów, co nie do końca może spodobać się inwesto-
rowi. Co więcej, negocjacje poprzedzające inwestycję są bardzo pra-
cochłonne i wymagają sporego zaangażowania od kadry menedżer-
skiej spółki, przez co poświęca ona mniej uwagi swoim stałym obo-
wiązkom23. 
Pomimo wyżej wymienionych wad, korzyści z inwestycji private 

equity zdecydowanie przewyższają wynikające z tego faktu ograniczenia  
i wpływają pozytywnie na konkurencyjność zasilonych tym kapitałem firm. 
Należy pamiętać, że w przypadku dodatkowych klauzuli załączanym do 
umowy inwestycyjnej, nie koniecznie korzystnych z punktu widzenia wła-

                                                        
20 G. Golawska-Witkowska, E. Mazurek-Krasodomska, op. cit., s.109. 
21 K. Sobańska-Helman, op. cit., s. 21. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
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ściciela spółki, nie są one regułą inwestycji PE. Są one stosowane tylko  
w pewnych przypadkach i fakt ich występowania nie powinien zniechęcać 
do poszukiwań inwestorów PE, lecz skłonić do zwrócenia szczególnej uwa-
gi na te aspekty podczas spisywania umowy z funduszem. 

 
 

Sytuacja rynku private equity w Polsce oraz perspektywa 
rozwoju  
 
Historia funduszy private equity w Polsce jest dużo krótsza w porównaniu 
z rynkiem europejskim, a w szczególności z rynkiem amerykańskim, skąd 
wywodzi się ten rodzaj finansowania. Początki w Polsce datuje się na rok 
1990, kiedy to został utworzony Polsko-Amerykański Fundusz Przedsię-
biorczości, mający do rozdysponowania 240 mld dolarów, będący w całości 
oparty na kapitale amerykańskim. Pochodzenie funduszu miało na celu 
wsparcie polskich firm, lecz całość przedsięwzięcia miała charakter ko-
mercyjny24. Z uwagi na przemiany lat 90. XX w., polski rynek wykazywał 
duże zapotrzebowanie na kapitał private equity, a zagraniczni inwestorzy 
zdając sobie z tego sprawę, chętnie inwestowali w polskie obiecujące firmy. 
Dzięki temu, na początku nowego tysiąclecia w Polsce działało już około  
35 spółek, które zarządzały kapitałem typu PE, co dawało perspektywę 
rozwoju dla firm działających w tamtych czasach25. 

Obecnie sektor private equity wykazuje tendencje wzrostową. In-
westorzy w 2015 r. zainwestowali ok. 800 mln euro. Kwota ta jest najwyż-
szą wartością od dziewięciu lat, oraz była aż o 50 mln wyższa od wartości 
transakcji wyjścia. Pokazuje to rozrost rynku, którego wartość odpowiada 
ponad połowie wysokości wszystkich transakcji o charakterze PE w pań-
stwach Europy Środkowo-Wschodniej. Wartość inwestycji w stosunku do 
PKB na tle krajów Europy dla Polski w 2015 r. wynosiła 0,19%, co stawia 
ten kraj w połowie rankingu. Parametr ten pokazuje, iż polski rynek priva-
te equity jest dużo bardziej rozwinięty od krajów Europy środkowej oraz 
wschodniej i aspiruje do wyników osiąganych w Europie zachodniej.  

Analizując inwestycje pod względem wartości w 2015 r., można za-
uważyć, że aż 98% z nich zostało dokonanych w późniejszym etapie życia 
firmy, a zaledwie 2% we wczesnych fazach. Sytuacja ta jest zgoła inna, jeśli 
bierze się pod uwagę liczbę transakcji, ponieważ tylko 39% zostało doko-
nanych w późniejszych etapach przy 61% udziale inwestycji Venture Capi-
tal.  Rok wcześniej, różnice pomiędzy inwestycjami we wczesne fazy życia 
firmy w porównaniu do dokonywanych w późniejszym etapie, były o około 
                                                        
24 M. Pietraszewski, op. cit., s. 82. 
25 K. Sobańska-Helman, op. cit., s. 287. 
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6-8 pp. mniejsze w obydwu strukturach. Pokazuje to występowanie dużej 
ilości nisko wartościowych inwestycji na polskim rynku, które w dużej 
mierze są dokonywane we wczesnych fazach rozwoju firmy. 

Chcąc zgłębić sektor finansowania kapitałem wysokiego ryzyka 
warto jest przeanalizować badania opublikowane przez firmę KPMG, która 
dokonała szeregu badań ankietowych skierowanych do właścicieli spółek 
portfelowych private equity, pokazujących relacje inwestorów z przedsię-
biorstwami. Jednym z pytań, jakie zostało zadane firmom  
w badaniu było to, jakie czynniki miały wpływ na decyzje o współpracy  
z funduszami PE (respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź). 
Dla 78% ankietowanych możliwość pozostawienia dużej swobody decy-
zyjnej przez inwestorów było ważnym czynnikiem. Ponad polowa respon-
dentów wskazywała zaufanie do funduszu, jedna trzecia wskazywała na 
współprace w dłuższej perspektywie a ponad ¼ na podobne podejście do 
ryzyka przez obydwie strony. Kolejne pytanie dotyczyło form wsparcia 
dostarczanych przez fundusz private equity. Prawie 8 na 10 ankietowa-
nych wskazało dostarczenie finansowania a 39% opowiedziało się za 
wsparciem w postaci szeroko rozumianego know-how. Po 17% uzyskały 
aż 4 odpowiedzi takie jak: pomoc w ekspansji poziomie krajowym przez 
wzrost organiczny, wzrost krajowy przez przejęcia i fuzje, dostarczenie 
wiedzy branżowej, implementacja ładu korporacyjnego.  

Analizując powyższe odpowiedzi na pytania widać, iż niezależność 
oraz bezpieczeństwo jest ważnym czynnikiem determinującym wybór fi-
nansowania. Kapitałobiorcy sądzą, iż zapewniwszy te dwie potrzeby w po-
łączeniu z odpowiednim kapitałem oraz wsparciem w postaci wiedzy mogą 
osiągnąć sukces. 

Na pytanie podsumowujące skierowane do firm portfelowych o to 
jak oceniają współprace z funduszami private equity aż 72% odpowiedzia-
ło, iż kooperacja jest bardzo dobra, 22% uważa, że jest to relacja raczej po-
zytywna, a zaledwie 6% ma neutralne doświadczenia. Pokazuje to duże 
zadowolenie z kooperacji firm oraz funduszy. Brak negatywnych odpowie-
dzi odzwierciedla relacje zachodzącą w finansowaniu private. Inwestorzy 
biorący udział w badaniu zwracają uwagę na korzyści zysku oraz rozwój 
firm, które korzystają z private equity. Ponadto, sądzą oni, iż w przyszłych 
latach rynek kapitału wysokiego ryzyka wzrośnie. W szczególności ma to 
odniesienie do firm będących na średnim etapie rozwoju. Takie stanowisko 
zajmuje aż 71% badanych, natomiast 29% twierdzi, iż rynek pozostanie 
bez zmian. Biorąc pod uwagę start-upy, 57% mówi o wzroście, 33% o sta-
gnacji a 10 % o spadku. Rynek dla firm dojrzałych według 38% responden-
tów wzrośnie, 58% pozostanie bez zmian oraz zaledwie 4% wskazuje na 
spadek inwestycji private equity. Tak pozytywne sygnały docierające bez-
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pośrednio od inwestorów, mogą pozytywnie wpływać na rynek private 
equity. 

Inną duża firmą, która dokonała badań w 2016 na rynku kapitału 
wysokiego ryzyka w Polsce jest firma Deloitte. Dokonane przez nich anali-
zy pokazują jednoznacznie, iż sytuacja na rynku sukcesywnie się poprawia. 
Patrząc na nastroje inwestorów, które odwzorowuje indeks zadowolenia 
CE Private Equity Confidence Index, będący na coraz to wyższym poziomie. 
Można wysnuć wniosek, iż sytuacja na rynku wysokiego ryzyka jest dobra. 
Pozytywne nastroje przejawia aż 24% inwestorów mówiących o coraz lep-
szej sytuacji w branży. Fundusze kapitału wysokiego ryzyka w wyniku do-
brych doniesień płynących z polskiego rynku przyjmują optymistyczną 
postawę. Głównym działaniem w wyniku wzrostu dla większości ankieto-
wanych są nowe inwestycje planowane w przyszłości26.  

Przedstawione wyniki badań renomowanych firm pokazują pozy-
tywne sygnały docierające z rynku kapitału wysokiego ryzyka. Wykonane 
raporty pokazują podobne wyniki badań, co utwierdza w przekonaniu,  
iż rynek private equity zmierza w stronę stałego i ustabilizowanego wzro-
stu. Dzięki temu wzrośnie ilość oferowanego finansowania na rynku, a tym 
samym dostęp do alternatywnych źródeł kapitału dla firm. 
 
  
Podsumowanie 
 
W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się naprowadzenie wła-
snej działalności gospodarczej. Jednym z problemów, z jakim spotykają się 
przedsiębiorcy, jest kwestia finansowania. Nie każdy posiada odpowiednią 
ilość własnego kapitału, aby móc zarządzać własną firmą. Dobrym rozwią-
zaniem jest korzystanie z kapitału wysokiego ryzyka, tj. kapitału private 
equity. Omawiany kapitał, oprócz podstawowej korzyści, jaką jest wsparcie 
finansowe, posiada szereg innych zalet, czyniąc ten rodzaj finansowania 
bardzo atrakcyjnym. Możliwość finansowania nawet bardzo ryzykownych 
projektów, partnerskie nastawienie inwestorów czy też wniesienie do 
spółki przez inwestora know-how, to aspekty, jakich inny rodzaj finanso-
wania jak np. kredyt bankowy, nie oferuje. W Polsce, fundusz ten jest sto-
sunkowo młody, jednak stale wykazuje tendencje wzrostową. Obecnie, 
wartość tego rynku odpowiada ponad połowie wysokości wszystkich 
transakcji o charakterze private equity w państwach Europy Środkowo-
Wschodniej. Świadczy to o bardzo dużym potencjale tego sektora. Kapitał 
wysokiego ryzyka ma w Polsce bardzo duże perspektywy i podobnie jak  
                                                        
26 Rebounding confidence drives mid-market Central Europe Private Equity confidence 
survey, Deloitte, 2016, s. 3. 
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w krajach Europy Zachodniej mogą przynieść znaczące korzyści w skali 
całej gospodarki.  
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ANALYSIS OF MARKET PRIVATE EQUITY IN POLAND AS AN ALTERNATIVE FINANCING 
ACTIVITIES OF COMPANIES 

 
Summary 

 
The key issue for the proper functioning of the company is the right amount of capital. One 
type of financing is venture capital . It has a number of advantages distinguishing it from 
traditional ways of funding but also disadvantages. Poland is one of the most active markets 
in terms of financing discussed capital in Central and Eastern Europe . Prospects for the de-
velopment of portfolio companies benefiting from the support of private equity funds as well 
as the institutions themselves, relatively capital - ries are huge , as confirmed by research 
from reputable companies. 
 
Keywords: private equity, high-risked capital, business activity. 
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ROZDZIAŁ 17.  
CO POMAGA PRZETRWAĆ NA RYNKU?  

ANALIZA TRWAŁOŚCI FIRM UTWORZONYCH  
DZIĘKI DOTACJOM DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM 

 
 

mgr Joanna Lajstet 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika  

w Toruniu 
 

mgr Agnieszka Turbak 
Wojewódzki Urząd Pracy  

w Toruniu 
 
Słowa kluczowe: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, 
przeżywalność firm. 
 
Wprowadzenie 

 
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej to instru-
ment polityki rynku pracy, który od ponad dekady wpływa na przedsię-
biorczość w Polsce. Badanie trwałości firm utworzonych zarówno z pomo-
cą środków z budżetu państwa, jak i Unii Europejskiej, które były w dyspo-
zycji urzędów pracy, dostarcza argumentów dla dalszego stosowania tego 
instrumentu w aktywizacji osób bezrobotnych, czyli wspierania w takiej 
formie rozwoju samozatrudnienia na lokalnym rynku pracy oraz de facto 
generowania nowych miejsca pracy. Stanowi także źródło identyfikacji 
uniwersalnych elementów podnoszących trwałość firm na rynku oraz moż-
liwości przetrwania na rynku nowych firm w pierwszych latach działalno-
ści.  

W rozdziale zaprezentowano wyniki badania trwałości podmiotów 
utworzonych przez osoby bezrobotne z wykorzystaniem jednorazowych 
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środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zrealizowanego  
w 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim. W szczególności intere-
sujące były dla nas dane związane z trwałością firm oraz jej uwarunkowa-
niami. Czynniki zidentyfikowane w badaniu zrealizowanym w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim, jako istotne dla trwałości podmiotów utwo-
rzonych przez osoby bezrobotne, odniesiono do wyników badania trwało-
ści podmiotów utworzonych przez osoby bezrobotne z wykorzystaniem 
dotacji w Małopolsce, zrealizowanego w 2014 r. oraz do danych o warun-
kach powstania i działania oraz perspektywach rozwojowych przedsię-
biorstw tworzonych w Polsce, opublikowanych przez GUS także w 2014 r. 
Celem przeglądu tych źródeł było zaprezentowanie trwałości podmiotów 
utworzonych dzięki dotacjom oraz czynników sprzyjających prowadzeniu 
działalności gospodarczej w województwie kujawsko-pomorskim, dodat-
kowo interpretowanych w świetle ustaleń podobnych badań.  
 
 
Jednorazowe środki na utworzenie działalności  
gospodarczej 

 
Powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie 
jak urzędy w całym kraju, od 2004 r. udzielają osobom bezrobotnym jed-
norazowych środków na utworzenie działalności gospodarczej. Ten intere-
sujący pod wieloma aspektami (m.in. społecznym i gospodarczym) instru-
ment rynku pracy wprowadziła ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1 (dalej: ustawa). Środki na utwo-
rzenie działalności gospodarczej przyznawano osobom bezrobotnym na 
podstawie złożonego przez nich wniosku, w wysokości nie wyższej niż  
6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia, tj. ok. 20 tys. zł. 

Podstawowym źródłem finansowania tego instrumentu w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim jest Fundusz Pracy, jednak finansowany 
był również ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) w swoim szerokim wachlarzu zadań 
wyróżnił Działania/Poddziałania, które oferowały wsparcie na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, i tak: 

 Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podno-
szenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych – pro-
jekty systemowe; 

 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samoza-
trudnienia; 

                                                        
1 Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
(Dz. U. 2004 nr 99 poz. 1001). 
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 Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i moderniza-
cyjnych w regionie – projekty konkursowe. 

 W przypadku działania 6.2 przyznawana kwota była wyższa od tej 
wskazanej w ustawie i wynosiła 40 tys. zł.  

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej  
(dalej: dotacje) były przyznawane osobom bezrobotnym zarejestrowanym 
w powiatowym urzędzie pracy, jednak osoby te musiały spełniać dodat-
kowe warunki, określone ustawą i rozporządzeniem Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosz-
tów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospo-
darczej2, m.in. w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku 
nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowied-
niego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecz-
nie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych; po skierowaniu 
podjęły szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace spo-
łecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie; nie otrzy-
mały dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bez-
zwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, 
założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; nie prowadziły dzia-
łalności gospodarczej i nie posiadały wpisu do ewidencji działalności go-
spodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku  
o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej bądź zakoń-
czyły poprzednią działalność przed upływem co najmniej 12 miesięcy bez-
pośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku i nie były w okresie  
2 lat przed dniem złożenia wniosku skazane za przestępstwa przeciwko 
obrotowi gospodarczemu; nie złożyły wniosku do innego urzędu. Grupą, 
która mogła korzystać z jednorazowych środków na rozpoczęcie działalno-
ści, były głównie osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: kobiety, 
osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne. Wsparcie kiero-
wane było do osób zamieszkujących obszary wiejskie lub miasta do 25 tys. 
mieszkańców, istotnym kryterium był także wiek osoby bezrobotnej. Do 
kategorii bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy należały 
osoby do 25 roku życia i po 45/50 roku życia.  

Jednym z głównych zobowiązań osoby bezrobotnej było prowadze-
nie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy.  
  

                                                        
2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu 
Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowa-
nego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2009 r. nr 62, poz. 512). 
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Badanie podmiotów gospodarczych województwa  
kujawsko-pomorskiego założonych przez osoby bezrobotne  
w latach 2010-2013 

 
Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych utworzonych przez osoby 
bezrobotne w województwie kujawsko-pomorskim było przedmiotem zre-
alizowanego w 2014 r. „Badania podmiotów gospodarczych województwa 
kujawsko-pomorskiego założonych w latach 2010-2013”3. Głównym jego 
celem było opracowanie charakterystyki firm utworzonych przez osoby 
bezrobotne z wykorzystaniem jednorazowej dotacji powiatowego urzędu 
pracy. W badaniu uwzględniono podmioty powstałe w latach 2010-2013. 
Składało się ono z dwóch części. Pierwsza, statystyczna, wykorzystywała 
informacje gromadzone o podmiotach przez powiatowe urzędy pracy oraz 
dane pochodzące z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej (CEiIDG). Analiza danych zastanych wykorzystana w części staty-
stycznej badania dotyczyła podmiotów utworzonych w latach 2010-2013. 
W odniesieniu do podmiotów utworzonych w 2010 r. na podstawie danych 
dostępnych w CEiIDG dokonano weryfikacji, czy podmiot nadal prowadzi 
działalność, czy też została ona zawieszona lub zlikwidowana. Druga część 
to badanie empiryczne. Zrealizowane ono zostało wśród firm utworzonych 
w 2010 r., przy uwzględnieniu dwóch grup, tj. osób, które otrzymały dota-
cję jako bezrobotne i nadal prowadzą działalność gospodarczą oraz osób, 
które jako bezrobotne otrzymały dotację z PUP i nie prowadzą już działal-
ności (zawiesiły lub zlikwidowały działalność, jednak nie zarejestrowały 
się ponownie jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy)4. Tak 
zaprojektowane badanie pozwoliło na ocenę trwałości podmiotów. Jedno-
cześnie stwarzało możliwość określenia czynników wpływających na decy-
zję o zawieszeniu lub zlikwidowaniu prowadzonej działalności, a także 
wskazania barier i problemów dla prowadzenia działalności gospodarczej. 
Poniższy artykuł odwołuje się do ustaleń tego badania i prezentuje infor-
macje dotyczące przeżywalności podmiotów utworzonych przez osoby 
bezrobotne w 2010 r.  

W Badaniu podmiotów gospodarczych województwa kujawsko-
pomorskiego założonych w latach 2010-2013 stosowano termin „trwałość” 
                                                        
3 Badanie zostało zrealizowane w 2015 roku na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Toruniu przez Pracownię Badań Marketingowych i Społecznych Soma.  
4 Zrealizowano wywiady z 500 osobami spośród 3 852, które otrzymały dotację na rozpo-
częcie działalności gospodarczej w 2010 roku (poziom błędu wynosił 0,03; wywiady reali-
zowano w okresie od sierpnia do października 2014 roku). W badanej grupie 400 podmio-
tów było aktywnych, 100 zawieszonych lub zlikwidowanych (Badanie podmiotów gospo-
darczych województwa kujawsko-pomorskiego założonych przez osoby bezrobotne w latach 
2010-2013, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Toruń 2015, ss. 21-25).  
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w odniesieniu do informacji o tym, czy podmiot nadal prowadzi działalność 
gospodarczą, tzn. jest aktywny. Trwałość podmiotów została zweryfiko-
wana dzięki analizie danych dostępnych w CEiIDG. Informacje na temat 
powodów zakończenia lub zawieszenia działalności pochodziły z wywia-
dów zrealizowanych w ramach badań empirycznych. W rozdziale również 
operuje się terminem „trwałość”, powołując się na ustalenia badania.  
W przypadku odwołań do innych publikacji zastosowano terminologię  
z nich zaczerpniętą, czyli np. wskaźnik przeżywalności, opisywany w pu-
blikacji Głównego Urzędu Statystycznego.  
 
 
Charakterystyka podmiotów utworzonych dzięki dotacjom, 
przyznawanym osobom bezrobotnym, poddanych analizie 
trwałości 
 

Według informacji zawartych w raporcie z badania podmiotów go-
spodarczych w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. co piąta 
nowo powstała firma utworzona została przez osobę bezrobotną z wyko-
rzystaniem dotacji. Łącznie utworzono 3 852 takie podmioty w 2010 r. 
wśród 19 482 rejestracji5 nowych podmiotów gospodarczych 
w województwie kujawsko-pomorskim. Analiza podmiotów daje możli-
wość przyjrzenia się zarówno charakterystyce utworzonych firm, jak i po-
pulacji osób bezrobotnych uruchamiających działalność gospodarczą z wy-
korzystaniem dotacji z PUP. Jeśli chodzi o rodzaj podejmowanej działalno-
ści, to dominowały następujące sekcje: handel hurtowy i detaliczny; na-
prawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29,9% wszystkich 
nowo powstałych podmiotów), budownictwo (19,1%), przetwórstwo 
przemysłowe (11,2%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
(10,2%)6. 
 Częściej z instrumentu wspierania przedsiębiorczości korzystali 
bezrobotni mężczyźni. Udział mężczyzn wśród osób, które otrzymały dota-
cję na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wynosił 57,6%, kobiet zaś – 
42,6%. Wśród analizowanej populacji przedsiębiorców to kobiety charak-
teryzowały się częściej wyższym wykształceniem, mężczyźni posiadali na 
ogół wykształcenie gimnazjalne lub niższe oraz zasadnicze zawodowe. 
Przedsiębiorcze bezrobotne kobiety w województwie kujawsko-
pomorskim miały też wyższe kwalifikacje zawodowe w porównaniu do 
mężczyzn. Różnice między płciami były widoczne w odniesieniu do rodzaju 
podejmowanej działalności. Kobiety częściej decydowały się na działalność 
                                                        
5 Badanie podmiotów…, op. cit., s. 26.  
6 Ibidem, s. 38. 
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handlową, działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastrono-
micznymi czy w zakresie administrowania i działalności wspierającej, edu-
kacji oraz w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, mężczyźni natomiast 
– prowadzenie firm budowlanych. Wśród osób, które otrzymały dotację, 
dominowały osoby młode (poniżej 35 roku życia było 65,2% osób, które 
otrzymały dotację), najczęściej były to osoby z wykształceniem wyższym 
oraz policealnym i średnim zawodowym, głównie specjaliści, technicy 
i średni personel oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy7. 
 
 
Trwałość podmiotów utworzonych dzięki dotacjom,  
przyznanym osobom bezrobotnym w województwie  
kujawsko-pomorskim w 2010 roku  
  
Trwałość podmiotów analizowana była w odniesieniu do podmiotów  
z 2010 r., analiza prowadzona była w II połowie 2014 r. Na podstawie nu-
meru REGON badacze weryfikowali aktywność podmiotu, korzystając  
z zasobów Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
Jak wynika z przeprowadzonej analizy (w części statystycznej badania, czy-
li w odniesieniu do populacji 3 852 firm), mniej niż połowa, tj. 47,4% pod-
miotów utworzonych z wykorzystaniem dotacji w 2010 r., była aktywna  
w momencie badania, po ok. 4 latach od rozpoczęcia działalności8  
– tabela 1.  
 
Tabela 1. Trwałość podmiotów utworzonych w 2010 roku przez oso-
by bezrobotne dzięki dotacji PUP w województwie kujawsko-
pomorskim 
Czy podmiot utworzony w wyniku uzyskania dotacji jest ak-
tywny? 

Podmioty 

liczba % 
TAK 1 824 47,4 
NIE 2 028 52,6 
Ogo łem 3 852 100,0 

Źródło: Badanie podmiotów gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego założo-
nych przez osoby bezrobotne w latach 2010-2013, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, To-
ruń 2015, s. 49. 
 
 Dodatkowo weryfikacja w badaniu empirycznym ujawniła, że część 
z firm, które w CEiIDG figurowały jako aktywne, była zwieszona podczas 
                                                        
7 Ibidem, ss. 26-47. 
8 Ibidem, s. 49. 
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trwania badania empirycznego9. Raport jednak nie prezentuje korekty 
trwałości, uwzględniającej informacje uzyskane w badaniu empirycznym.  

Z analiz przeprowadzonych na potrzeby publikacji o warunkach 
powstania i działania oraz perspektywach rozwojowych przedsiębiorstw 
tworzonych w Polsce opracowanej przez GUS10 wynika, że to właśnie 
czwarty rok działalności jest kluczowy w cyklu życia firmy. Analiza wskaź-
ników przeżywalności rok do roku przeprowadzona przez GUS wykazała, 
że dla jednostek powstałych w 2008 r. najtrudniejszy okazał się czwarty 
rok funkcjonowania11. Obserwacja grupy podmiotów 5-letnich zrealizowa-
na w ramach analiz GUS dostarczyła informacji na temat trwałości firm. 
Wynika z nich, że po okresie 5 lat od rozpoczęcia działalności aktywnych 
na rynku pozostało 33,0% firm12. Zarówno badanie WUP w Toruniu, jak  
i to zrealizowane przez GUS dotyczy zbliżonego zakresu i czasu, tj. lat 
2008-2013 i 2010-2013. GUS prezentuje wskaźnik przeżywalności dla po-
pulacji generalnej, tj. podmiotów gospodarczych w Polsce, natomiast bada-
nie WUP odnosi się do wybranej grupy podmiotów, które swoją działalność 
rozpoczynały z wykorzystaniem dotacji PUP w województwie kujawsko-
pomorskim. Choć danych tych nie da się odnieść do siebie wprost, jednak 
wyniki badania ogólnopolskiego dostarczają istotnych informacji na temat 
trwałości firm.  

Innym natomiast źródłem danych, które w większym stopniu po-
zwala na porównania, jest „Badanie efektywności dotacji na założenie dzia-
łalności gospodarczej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego”, zrealizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 
przez BioStat Sp.J, w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku 
Pracy i Edukacji13. W badaniu analizowano poziom przetrwania firm utwo-
rzonych dzięki dotacjom przyznanym osobom bezrobotnych w kolejnych 
                                                        
9 Ibidem, s. 49. 
10 Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw 
powstałych w latach 2008-2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014. 
11 Ibidem, s. 33. 
12 W ramach badania GUS uwzględniono podmioty małe, w tym mikro, czyli zatrudniające 
do 50 osób. Jak podkreślają autorzy, grupę tę można uznać, za obrazujące sytuację całej 
zbiorowości podmiotów rozpoczynających działalność. Badanie obejmowało 5-letni cykl 
prowadzone było jesienią każdego roku. W pierwszym roku obserwacjom podlegały 
przedsiębiorstwa zarejestrowane jako nowe w roku poprzedzającym badanie. Od drugie-
go do piątego roku badaniami obejmowane były te przedsiębiorstwa ze zbiorowości po-
czątkowej, które w momencie obserwacji prowadziły działalność gospodarczą, tzn. pozo-
stawały aktywne. Po 5 latach prowadzenia działalności przedsiębiorstwa uznaje się za 
stabilne i w latach następnych podmioty te nie podlegały już obserwacjom (Warunki po-
wstania…, op. cit., ss. 15-17). 
13 Przedsiębiorcy z dotacją – Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, BioStat, na zlecenie WUP w Krako-
wie, Kraków 2014. 
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latach. Źródłem weryfikacji tego, czy podmiot prowadzi działalność gospo-
darczą, były informacje pozyskane z Izby Skarbowej. Zgodnie z nimi do 
listopada 2013 r. przetrwało 42,5% firm powstałych w 2008 r.14 Wskaźnik 
przeżycia podmiotów gospodarczych utworzonych z dotacją w wojewódz-
twie małopolskim w czwartym roku funkcjonowania wynosił 44,6%. Istot-
nych wniosków dostarcza przeprowadzona w ramach małopolskiego ba-
dania analiza porównawcza poziomu przetrwania podmiotów utworzo-
nych dzięki dotacjom w stosunku do ogółu podmiotów w województwie 
(dane dla całego województwa publikowane są przez Urząd Statystyczny  
w Krakowie). Wynika z niej, że „podmioty powstałe z unijną pomocą, ze 
względu na okres obowiązkowy, po pierwszym roku cechowały się wyższą 
przeżywalnością. Po tym okresie następował spadek – szczególnie widocz-
ny w przypadku podmiotów uruchomionych z wykorzystaniem dotacji 
z PUP (o 22 p.p. w przypadku firm zarejestrowanych w 2009 roku; analo-
giczna wartość dla ogółu podmiotów to 12 p.p., a dla tych z dotacją przy-
znawaną przez pozostałych projektodawców – 10 p.p.). Po drugim roku 
działalności następowała zwiększona częstotliwość zamykania firm po-
wstałych z dotacją. Spadek poziomu przeżywalności w drugim roku wśród 
ogółu podmiotów był mniejszy. Po czterech latach poziom przeżywalności 
firm powstałych dzięki dotacjom otrzymanym od projektodawców innych 
niż PUP niemal zrównywał się z poziomem przeżywalności ogółu tego typu 
działalności w Małopolsce, co jak zwracają uwagę autorzy publikacji Przed-
siębiorcy z dotacją, może wskazywać na wyczerpanie się premii, jaką na 
starcie otrzymują firmy powstałe z pomocą UE. Udział istniejących pod-
miotów powstałych dzięki dotacjom PUP po czterech latach wynosił 
41%”15. W przypadku analizy firm w województwie kujawsko-pomorskim 
nie dysponujemy wiedzą na temat tego, czy kwestia operatora wiązała się  
z trwałością utworzonych podmiotów gospodarczych. Choć w dłuższej 
perspektywie czasu, w świetle ustaleń badania zrealizowanego w Małopol-
sce, efekt wywołany przez operator się zacierał. 

Na wyższą przeżywalność firm rozpoczynających działalność z do-
tacją niż firm bez dotacji, w pierwszych latach funkcjonowania zwraca 
uwagę również I. Damboń-Kandziora w artykule poświęconym dofinanso-
waniu na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych. 
Podkreśla ona fakt, że bliska 100% przeżywalność firm założonych ze 
środków Funduszu Pracy w pierwszym roku wynika z obowiązku utrzy-
mania działalności gospodarczej. Dlatego więcej informacji o rzeczywistej 

                                                        
14 Ibidem, s. 41.  
15 Ibidem, ss. 43-44.  
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trwałości firm powstałych dzięki dotacjom daje analiza danych zebranych 
po nieco dłuższym okresie16.  
 
 
Trwałość podmiotów utworzonych dzięki dotacjom,  
przyznawanym osobom bezrobotnym w województwie  
kujawsko-pomorskim w 2010 roku, a rodzaj prowadzonej 
działalności 

 
Korzystając z danych z badania firm powstałych przy wykorzystaniu dota-
cji z PUP, skoncentrujemy się na czynnikach wpływających pozytywnie na 
szanse przetrwania na rynku. Analizując trwałość podmiotów utworzo-
nych w 2010 r. w województwie kujawsko-pomorskim przez osoby bezro-
botne pod kątem rodzaju prowadzonej działalności, zauważyć można wy-
raźne tendencje. Autorzy badania zwrócili uwagę na trwałość firm w relacji 
z branżą, sekcją i grupą Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz lokalizacją,  
w której prowadzona była działalność.  
 
Branża 
 
Jak zwracają uwagę autorzy badania zrealizowanego w województwie ku-
jawsko-pomorskim, większe szanse na poradzenie sobie na rynku miały 
firmy łączące różne branże, zwłaszcza produkcję z usługami, ale też z han-
dlem. Firmy, które świadczyły wyłącznie usługi, wypadły dość dobrze, ak-
tywna w momencie badania pozostawała nieco ponad połowa. Najmniejszą 
trwałość odnotowano wśród podmiotów specjalizujących się wyłącznie  
w handlu lub zajmujących się wyłącznie produkcją – tabela 2. 

Wśród podmiotów zajmujących się handlem najlepiej wypadły skle-
py spożywcze, sklepy zajmujące się sprzedażą przedmiotów użytku do-
mowego oraz detaliczną sprzedażą samochodów. Pod lupę wzięto również 
segment firm zajmujących się usługami, większą trwałością wykazały się 
te, których „oferta miała charakter specjalistyczny, a same usługi świad-
czone były przez osoby o wykształceniu wyższym lub policealnym średnim 
zawodowym”17 – tabela 2. 
 

                                                        
16 I. Damoń-Kandziora, Dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej [w:]  
M. Grewiński (red.), Polityka rynku pracy – w poszukiwaniu polskiego modelu kontraktacji 
usług, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, Warszawa 
2015, s. 200. 
17 Badanie podmiotów…, op. cit., s. 56. 
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Tabela 2. Trwałość podmiotów utworzonych w 2010 roku przez  
osoby bezrobotne dzięki dotacji PUP w województwie  
kujawsko-pomorskim według branży 

Branz a 

Podmioty  
aktywne 

Podmioty zlikwido-
wane/zawieszone Ogo łem 

liczba % liczba  % liczba % 

Usługi 1 279 51,6 1 199 48,4 2 478 100,0 
Handel 344 35,8 617 64,2 961 100,0 
Produkcja 50 45,9 59 54,1 109 100,0 
Usługi i handel 87 45,5 104 54,5 191 100,0 
Usługi i produkcja 28 60,9 18 39,1 46 100,0 
Handel i produkcja 23 56,1 18 43,9 41 100,0 
Usługi, handel i produk-
cja 

13 56,5 10 43,5 23 100,0 

Brak danych 0 0,0 3 100,0 3 100,0 
Ogo łem 1 824 47,4 2 028 52,6 3 852 100,0 

Źródło: Badanie podmiotów…, op. cit., s. 53. 
 
 
Sekcja i grupa PKD 
 
Istotna w analizie trwałości podmiotów gospodarczych utworzonych przez 
osoby bezrobotne była sekcja prowadzonej działalności. Najlepiej radziły 
sobie na rynku firmy prowadzące działalność w sekcjach – tabela 3: 

 informacja i komunikacja – 68,7% firm w tej sekcji było aktywnych 
w chwili badania; 

 opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 64,4% aktywnych podmio-
tów; 

 działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 57,9%; 
 edukacja – 56,8%; 
 budownictwo – 54,7%; 
 działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 52,3%. 
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Tabela 3. Trwałość podmiotów utworzonych w 2010 roku przez  
osoby bezrobotne dzięki dotacji PUP w województwie  
kujawsko-pomorskim według sekcji PKD 

Sekcja PKD 
Podmioty aktywne 

Podmioty zli-
kwidowane/ 
zawieszone 

Ogo łem 

liczba % liczba % liczba % 
Rolnictwo, les nictwo, łowiectwo i rybactwo 8 0,4 15 0,7 23 0,6 
Go rnictwo i wydobywanie 0 0 0 0,0 0 0,0 
Przetwo rstwo przemysłowe 231 12,7 243 12,0 474 12,3 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-
tryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 
i powietrze do układo w klimatyzacyjnych 

4 0,2 0 0,0 4 0,1 

Dostawa wody; gospodarowanie s ciekami 
i odpadami oraz działalnos c  związana 
z rekultywacją 

4 0,2 9 0,4 13 0,3 

Budownictwo 421 23,1 349 17,2 770 20,0 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdo w 
samochodowych, włączając motocykle 484 26,5 780 38,5 1 264 32,8 

Transport i gospodarka magazynowa 28 1,5 42 2,1 70 1,8 
Działalnos c  związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi 42 2,3 68 3,4 110 2,9 

Informacja i komunikacja 68 3,7 31 1,5 99 2,6 
Działalnos c  finansowa i ubezpieczeniowa 46 2,5 42 2,1 88 2,3 
Działalnos c  związana z obsługą rynku nierucho-
mos ci 8 0,4 8 0,4 16 0,4 

Działalnos c  profesjonalna, naukowa i techniczna 186 10,2 135 6,7 321 8,3 
Działalnos c  w zakresie usług administrowania i 
działalnos c  wspierająca 60 3,3 61 3,0 121 3,1 

Edukacja 42 2,3 32 1,6 74 1,9 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 29 1,6 16 0,8 45 1,2 
Działalnos c  związana z kulturą, rozrywką 
i rekreacją 45 2,5 51 2,5 96 2,5 

Pozostała działalnos c  usługowa 118 6,5 143 7,2 261 6,9 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowni-
ko w; gospodarstwa domowe produkujące wyroby 
i s wiadczące usługi na własne potrzeby 

0 0 0 0,0 0 0,0 

Brak danych 0 0 3 0,1 3* 0,1 
Ogo łem 1 824 100,00 2 028 100,0 3 852 100,0 

* W wykazie podmiotów znajdowały się podmioty, których w właściciele uzyskali dotację, ale 
ją zwrócili (co oznacza, że firma: nie powstała na czas, nie dopełniono wymogów formal-
nych, zlikwidowano ją lub zawieszono przed upływem roku od momentu przyznania dota-
cji). 
Źródło: Badanie podmiotów…, op. cit., ss. 54-55. 
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W badaniu ogólnopolskim przeżywalności firm najwyższy odsetek 
jednostek utrzymujących się przez 5 lat na rynku w podziale na sekcje PKD 
odnotowano w ochronie zdrowia (59,9%) oraz obsłudze nieruchomości  
i firm (45,6%)18. 
 
 
Lokalizacja 
 
Autorzy raportu zwrócili uwagę na związek trwałości firm w usługach za-
awansowanych z ich lokalizacją. Większa trwałość dotyczyła firm zlokali-
zowanych w podregionie toruńsko-bydgoskim, czyli charakteryzującym się 
najlepszymi wskaźnikami jeśli chodzi o rynek pracy w województwie,  
z uwagi na koncentrację w nim podmiotów gospodarczych19. Dodatkowo 
efekt ten wzmacniało wykształcenie osoby zakładającej działalność.  

Ciekawe w kontekście analizy trwałości jest zróżnicowanie między 
poszczególnymi powiatami województwa. Najniższa trwałość odnotowana 
została w powiecie lipnowskim –36,6% podmiotów było aktywnych  
w chwili badania. Najwyższy natomiast udział aktywnych podmiotów od-
notowano w powiecie świeckim, gdzie wynosił on 62,4%. W raporcie nie 
odnajdujemy wyjaśnienia przyczyn tych lokalnych różnic. Warto jednak 
zwrócić uwagę, że w badaniu empirycznym przedsiębiorcy, poproszeni  
o wskazanie trudności w prowadzeniu działalności, wymienili czynniki 
związane z lokalnym rynkiem pracy. Jak czytamy w raporcie z badania, 
aktywni przedsiębiorcy „dostrzegają przede wszystkim ograniczenia zwią-
zane z rozwojem lokalnym, który wpływa zwłaszcza na możliwości nabyw-
cze i niski popyt na usługi i produkty”20. Przyjrzyjmy się zatem statystykom 
charakteryzującym powiat lipnowski i świecki. Wyraźna różnica pomiędzy 
tymi powiatami dotyczy bezrobocia. Stopa bezrobocia rejestrowanego na 
koniec 2013 roku wynosiła w powiecie lipnowskim 28,7%, dochody ogó-
łem budżetu powiatu na 1 mieszkańca w zł na koniec 2013 roku to 906 zł, 
zaś liczba pracujących na 1000 ludności wynosiła 121 osób. Liczba pod-
miotów w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym to 
1 113, a łączna liczba ludności na koniec 2013 r. wyniosła 67 231 osób21. 

                                                        
18 Warunki powstania…, op. cit., ss. 33-34. 
19 W badaniu generalnie firmy zlokalizowane w podregionie bydgosko-toruńskim cecho-
wały się największą trwałością (52,5% podmiotów w podregionie było aktywnych w mo-
mencie badania – wskaźnik trwałości ogółem wynosił w województwie 47,4%) (Badanie 
podmiotów…, op. cit., s. 50).  
20 Badanie podmiotów…, op. cit., s. 103. 
21 Dane GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2015 – powiat lipnowski, 
http://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_kujawsko-
pomorskie/portrety_powiatow/powiat_lipnowski.pdf, (online: 05.07.2016).  
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Dane dotyczące powiatu świeckiego wyglądały następująco: stopa bezro-
bocia rejestrowanego na koniec 2013 r. wynosiła 18,2%, dochody ogółem 
budżetu powiatu na 1 mieszkańca w zł na koniec 2013 r. to 897 zł, liczba 
pracujących na 1000 ludności – 187 osób, natomiast podmiotów w reje-
strze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym było 1153. Liczba 
ludności na koniec 2013 r. w powiecie wynosiła 99 839 osób22. Dane te 
potwierdzają opinie przedsiębiorców, że możliwości nabywcze i popyt na 
lokalnym rynku pracy (których wskaźnikami są m.in. liczba ludności  
w powiecie oraz stopa bezrobocia) mogły mieć istotne znaczenie dla funk-
cjonowania firmy.  

Czynniki ekonomiczne, mikro i makro otoczenie determinują po-
myślność prowadzonego biznesu. Badanie firm utworzonych przez osoby 
bezrobotne ujawniło, że rozpoznanie konkurencji oraz zapotrzebowania na 
produkt/usługę wpływało korzystnie na trwałość firmy. Dodatkowo, „tym 
co odróżnia przedsiębiorców, których firmy przetrwały do momentu ba-
dania jest to, że częściej niż pozostali dokonywali gruntownego rozpozna-
nia także innych cech rynku: rynku zbytu – profilu i zasobności potencjal-
nych klientów, ich liczbę oraz wymagania, co do oferty”23.  
 
 
Trwałość podmiotów utworzonych dzięki dotacjom,  
przyznawanym osobom bezrobotnym w województwie  
kujawsko-pomorskim w 2010 roku a charakterystyka  
właścicieli  
 
Nie tylko czynniki dotyczące rodzaju prowadzonej działalności korelowały 
z trwałością podmiotów, drugą ważną grupą czynników były te związane  
z właścicielem. Wśród nich pod uwagę wzięto wykształcenie, wiek, płeć 
oraz motywację do podjęcia działalności gospodarczej. Zaczniemy jednak 
od czynnika związanego z powodami podjęcia decyzji o założeniu firmy. 
 
Motywacja 
 
Autorzy raportu z przywoływanego badania firm utworzonych przez osoby 
bezrobotne w województwie kujawsko-pomorskim zwrócili uwagę na mo-
tywy podjęcia działalności gospodarczej. Wśród najczęściej wskazywanych 
motywów przez respondentów, którzy nadal prowadzą działalność, wy-
                                                        
22 Dane GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2015 – powiat świecki, 
http://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_kujawsko-
pomorskie/portrety_powiatow/powiat_swiecki.pdf, (online: 05.07.2016).  
23 Badanie podmiotów…, op. cit., ss. 83-84. 
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mieniono: trudności w znalezieniu innego zatrudnienia, chęć trwałej zmia-
ny sytuacji finansowej, możliwość uzyskania wsparcia finansowego w po-
staci dotacji, chęć sprawdzenia się, samorozwoju i samodzielności24. Różne 
motywacje badacze przypisali osobom w dwóch grupach wiekowych – ce-
chujących się najwyższą trwałością zakładanych podmiotów. Wiek bowiem 
wiązał się z trwałością podmiotów, w grupie wiekowej 46-50 lat udział 
aktywnych podmiotów był najwyższy i wynosił 51,7%. Korzystnie wypadła 
też grupa 26-30-latków – 50,4% podmiotów utworzonych przez osoby  
w tej grupie wiekowej było aktywnych w momencie badania. 

Kategoria 46-50 lat to grupa, o której autorzy raportu piszą w na-
stępujący sposób: „jest to grupa, której mobilność zawodowa spada, po-
dobnie jak zatrudnialność. Rezygnacja z prowadzenia firmy dla wielu  
z tych osób mogłaby oznaczać trwałe wypadnięcie z rynku pracy”25. Rela-
tywnie wysoki poziom trwałości firm zakładanych przez osoby w wieku 
26-30 lat tłumaczony jest poziomem determinacji tej grupy, w której „zna-
leźli się głównie absolwenci studiów wyższych, którzy prawdopodobnie 
potraktowali rozpoczęcie działalności gospodarczej jako plan całożyciowy 
aktywności zawodowej”26.  
 
 
Wykształcenie 
 
Związek wykształcenia osoby, która otrzymała dotację, z trwałością utwo-
rzonej firmy był widoczny. Najwyższy udział 60,0% firm aktywnych po  
4 latach był w grupie osób z wyższym wykształceniem. Udział ten w grupie 
osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym wynosił 47,3%, 
z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 43,6%27. Wyższe wykształ-
cenie okazało się ważnym czynnikiem pomagającym w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej. W badaniu ogólnopolskim warunków funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw firmy zakładane przez osoby z wykształceniem wyż-
szym i pomaturalnych charakteryzowały się wyższą przeżywalnością (ak-
tywna na rynku była ponad połowa firm po 5 latach od rozpoczęcia dzia-
łalności)28. Jeśli chodzi o odniesienie tych wyników do danych uzyskanych 
w badaniu zrealizowanym w Małopolsce, to związek z wykształceniem zo-
stał w nim również zaobserwowany. Przeżywalność firm założonych przez 

                                                        
24 Ibidem, s. 82 
25 Ibidem, s. 58. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Warunki powstania…, op. cit., s. 34. 
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osoby z wyższym wykształceniem wynosiła 63%, z wykształceniem poma-
turalnym – 56%29.  
 
 
Płeć 
 
Jeśli weźmie się pod uwagę strukturę firm aktywnych w chwili badania, to 
związek z płcią osoby, która otrzymała dotację w województwie kujawsko-
pomorskim, korzystniej wypadł dla mężczyzn – 60,8% firm, które prze-
trwały na rynku, założonych zostało przez mężczyznę, zaś 39,2% z ogółu 
aktywnych firm założyły kobiety30.  

Nie zaobserwowano tak dużej zależności między płcią osoby, która 
otrzymała dotację a trwałością firmy w województwie małopolskim. Prze-
żywalność firm założonych przez kobiety i mężczyzn była tam na zbliżo-
nym poziomie (odpowiednio 53% i 55%)31. Statystyki ogólnopolskie poka-
zują podobną zależność, tzn. firmy, których założycielami byli mężczyźni, 
cechowały się wyższą przeżywalnością. Wartość wskaźnika przeżywalno-
ści dla obu płci była zbliżona, w przypadku mężczyzn wynosiła 42,1%,  
w przypadku kobiet – 40,8%32.  
 
 
Styczność z przedsiębiorczością 
 
Ważnym czynnikiem wpływającym na trwałość podmiotów okazała się 
styczność z przedsiębiorczością. Jak zauważają autorzy raportu Badanie 
podmiotów gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego założonych 
przez osoby bezrobotne w latach 2010-2013: „solidną podstawą do tworze-
nia nowej działalności jest doświadczenie zgromadzone w ciągu życia, 
związane z prowadzeniem firmy lub z obserwowaniem innych działających 
firm. Jak wynika z badania, ponad 2/3 właścicieli aktywnych podmiotów 
miało wcześniej styczność z przedsiębiorczością”33.  
 
  

                                                        
29 Przedsiębiorcy z dotacją…, op. cit., s. 52. 
30 Badanie podmiotów…, op. cit., s. 58. 
31 Przedsiębiorcy z dotacją…, op. cit., s. 52. 
32 Warunki powstania…, op. cit., s. 34. 
33 Badanie podmiotów…, op. cit., s. 88. 
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Tabela 4. Styczność z przedsiębiorczością przed rozpoczęciem  
działalności w podziale na podmioty aktywne  
i zlikwidowane/zawieszone 

Czy przed rozpoczęciem działalnos ci  
miała/a 

Pan/Pani stycznos c  z przedsiębiorczos cią? 

Podmioty ak-
tywne 

Podmioty zlikwidowa-
ne/zawieszone 

liczba %* liczba %* 
Tak, sam(a) wczes niej prowadziłam/em 
firmę 

35 8,8 15 15,2 

Tak, ktos  z rodziny lub innych bliskich oso b 
powadzi(ł) firmę 

157 39,5 8 8,1 

Tak, ale tylko pos rednio – obserwuję innych 
przedsiębiorco w w otoczeniu 

62 15,6 16 16,2 

Nie 144 36,3 61 61,6 
* Procent nie sumuje się do 100, ponieważ można było wybrać więcej niż 1 odpowiedź. 
Źródło: Badanie podmiotów…, op. cit., s. 88. 
 

Odwrotną tendencję opisano w Małopolsce, gdzie korzystając z re-
gresji logistycznej oszacowano wpływ wybranych czynników na przetrwa-
nie firm. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, iż wśród osób, które 
wcześniej prowadziły własną firmę, prawdopodobieństwo przetrwania 
wynosiło 21%, zaś wśród osób, które prowadziły firmę po raz pierwszy – 
65%34. 
 
 
Podsumowanie 
 
Trwałość podmiotów gospodarczych utworzonych z wykorzystaniem do-
tacji dla osób bezrobotnych w pierwszych dwóch latach była większa niż 
średnio w Polsce w analizowanym okresie. Efekt ten był jednak spowodo-
wany m.in. zasadami przyznawania dotacji. Po okresie obowiązywania 
umowy na dofinansowanie działalności gospodarczej następuje zwiększo-
na niż średnia w kraju dla firm z taką samą metryką liczba likwidacji dzia-
łalności gospodarczej. Wynika to z wyczerpania się warunków preferen-
cyjnych i wzrastających kosztów prowadzenia działalności. Po czterech 
latach od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej trwałość 
firm była na zbliżonym do krajowego poziomie wskaźnika przeżywalności.  

Elementy sprzyjające prowadzeniu działalności to kompilacja za-
równo czynników o charakterze zewnętrznym, takich jak specyfika lokal-
nego rynku, lokalizacja działalności gospodarczej, jak i cech dotyczących 

                                                        
34 Przedsiębiorcy z dotacją…, op. cit., s. 52. 
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samych przedsiębiorców, m.in. wykształcenia czy motywacji do rozpoczę-
cia i prowadzenia własnej firmy. Analizowanie efektów funkcjonowania 
nowych podmiotów gospodarczych, ich możliwości, ale i barier utrzymania 
się na rynku w pierwszych latach działalności dostarcza wskazówek nie 
tylko dla kształtowania kierunków aktualnej i przyszłej polityki rynku pra-
cy, ale także dla rozwoju przedsiębiorczości w ogóle.  
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Summary  
 

The article presents one of the instruments of the active social policy on the labour market: 
subventions given to the unemployed to start their business activity. Analysing the data con-
cerning the durability of the companies created with public funding we search for the factors 
strengthening the durability. The data concerning the durability of the companies presented 
in the article are based on the analysis of the secondary sources, such as: The analysis of the 
business entities started by the unemployed in the kujawsko-pomorskie voivodeship  
2010-2013. 
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Znaczenie sztuki dla gospodarki1 

 
Celem niniejszego rozdziału jest ukazanie gospodarczego znaczenia sztuki. 
Zaprezentowane zostaną sposoby inwestowania w sztukę, a w dalszej czę-
ści metody wspierania jego dalszego i bardziej dynamicznego rozwoju  
w Polsce. 

Termin „sztuka” wywodzi się z greckiej „techne”, która znaczy coś 
sztucznego, niepochodzącego „z natury”. Z kolei słownik języka polskiego 
PWN zawiera definicję podającą, że jest to obraz, rzeźba itp. mające war-

                                                        
1  Raport Deloitte, Art And Finance Report 2013; J. Białynicka-Birula, Morfologia rynku 
aukcyjnego dzieł sztuki, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie „Prace z 
zakresu analizy rynku i badań marketingowych” 2002, nr 605, ss. 43-55; J. Białynicka-
Birula, Rynek dzieł sztuki w kontekście mikroekonomicznej teorii rynku, Zeszyty Naukowe 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie „Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingo-
wych” 2005, nr 680, ss. 29-42; R. Towse, Copyright and Artists: A View from Cultural Eco-
nomics, “Journal of Economic Surveys” 2006, t. 20, nr 4, ss. 568-585J. Białynicka-Birula, 
Ochrona narodowych dóbr kultury przed wywozem w krajach Wspólnoty Europejskiej, Ze-
szyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. „Prace z zakresu analizy rynku  
i badań marketingowych”, 2007, nr 739, Kraków 2007, ss. 21-37. J. Białynicka-Birula, Ana-
liza tendencji na światowym rynku dzieł sztuki na przełomie XX i XXI wieku, Zeszyty Nau-
kowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie „Prace z zakresu analizy rynku i badań marke-
tingowych”, Kraków 2007; J. Białynicka-Birula Joanna, The Art Export Principles in Poland 
in the New European Conditions, [w:] Management, Economics and Business Conditions in 
the New European Conditions, University of Brno, Brno 2008. 
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tość artystyczną2. Rynek sztuki obejmuje takie obszary jak gry wideo, filmy, 
książki, muzyka, gazety i czasopisma, radio, telewizja, reklama, sztuki sce-
niczne i wizualne itp. 

Obecnie w całym europejskim sektorze pracuje ponad 7 milionów 
osób. Sektor ten zapewnia zatrudnienie jako trzeci tuż za budownictwem  
i przetwórstwem żywności. Co piąta osoba pracująca w sektorze sztuki to 
osoby młode w wieku od 15 do 29 lat. Jest to 0,05% więcej niż we wszyst-
kich sektorach gospodarki3. 

Ważne dla gospodarki są trzy najdynamiczniej rozwijające się ob-
szary – gry wideo, sztuki wizualne, a także telewizja. Gry wideo odnotowu-
ją wzrost ok 9% jednocześnie będąc najbardziej innowacyjnym obszarem. 
Sztuki wizualne zanotowały 5% wzrost. Zawdzięczają przede wszystkim 
rynkowi dzieł sztuki, który szybko otrząsnął się po kryzysie gospodarczym. 
Dodatkowo przychody napędzają muzea i inne instytucje organizujące wy-
stawy dzieł sztuki. Wśród 10 najczęściej odwiedzanych muzeów na świecie 
znajduje się 7 podchodzących z Europy. Na ich czele znajduje się Luwr ma-
jący około 10 milionów zwiedzających, British Museum z około 5,5 miliona 
odwiedzających, a także Tate Modern, które odwiedza 5,3 miliona osób. 
Ostatnim z najdynamiczniej rozwijających się segmentów jest telewizja. 
Europejczycy poświęcają jej prawie 4 godziny dziennie. Mimo bezpośred-
nich spadków przychodów z reklam w wyniku kryzysu wzrost zapewniły 
płatne telewizje oraz VOD. Europa jest drugim największym światowym 
rynkiem telewizyjnym tuż za Ameryką północną. Głównymi motorami na-
pędowymi rynku w Europie jest Wielka Brytania, Niemcy, a także Francja. 
Generują one bowiem ponad 50% wpływów. 

Obecnie rynek sztuki potrzebuje dużo mniej czasu na odrobienie 
strat po załamaniach niż w latach 90. XX w. Po ostatnim kryzysie rynek 
sztuki wrócił do formy już po 18 miesiącach. Dodatkowo reakcje rynku 
sztuki są mniej gwałtowne niż dawniej. Częściowo jest to zasługa dużego 
wzrostu udziału rynku chińskiego. 

W okresie zmiennych warunków gospodarczych sztuka może być 
świetnym elementem portfela i dobrą inwestycją. Wzrost udziału sztuki  
w portfelu na przestrzeni 10 lat zapewnia spadek odchylenia standardo-
wego. Jednocześnie sztuka zwiększa zwrot takiego portfela w skali roku. 
Portfel składający się w 10% ze sztuki zapewnia o 0,5% większy zwrot4. 
Nikła korelacja rynku dzieł sztuki z innymi  rynkami poprawia zwrot z ry-
zyka portfela inwestycyjnego. Wprowadzenie sztuki do portfela może być 
                                                        
2 http://sjp.pwn.pl/sjp/dzie%C5%82o_sztuki;2455689, (online: 06.07.2016). 
3http://www.egospodarka.pl/120001,Kultura-i-sztuka-uzdrowia-gospodarke-
UE,1,39,1.html (online: 13.07.2016). 
4 http://www.slideshare.net/DeloittePolska/inwestycje-w-sztukemalarstwosztuka  
(online: 13.07.2016). 
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stosowane jako zabezpieczenie przed inflacją. Zapewnia to większe bezpie-
czeństwo zainwestowanych środków w niepewnej gospodarczej rzeczywi-
stości. 

Dotychczasowe źródła promocji sztuki pomijały Internet. Obecnie 
zmienia się to wraz z rozwojem nowych narzędzi online. Zapewniają one 
łatwiejszy dostęp, lepszą przejrzystość i większe zaangażowanie w rynek 
sztuki. Wskaźniki tworzone przez takie serwisy jak Artnet czy MeiMoses 
pozwalają na mierzenie wyników rynku sztuki. Badanie rynku pierwotne-
go stało się dużo prostsze poprzez strony internetowe galerii. Internetowe 
bazy danych ułatwiają wycenę, a także domy aukcyjne na swoich serwisach 
zapewniają większą przejrzystość cenową. Serwisy takie jak Art.sy czy Art-
space ułatwiają przeprowadzanie transakcji i zwiększają zainteresowanie 
ludzi sztuką5. 

Dodatkowo znaczenie rynku dzieł sztuki podkreślają dane staty-
styczne dotyczące sprzedaży i promocji rynku dzieł sztuki. Od 2000 do 
2011 liczba organizowanych aukcji w sektorze sztuki wzrosła ponad  
5-krotnie od 1 biliona do prawie 6 bilionów aukcji. Odnotowano generalny 
wzrost sprzedaży dzieł sztuki współczesnej, modernistycznej, jak i dzieł 
sztuki tworzonej przez starych mistrzów. Zauważalny jest również wzrost 
liczby prywatnych i publicznych muzeów, które wystawiają przede 
wszystkim sztukę współczesną. 

Niepewność ekonomiczna jest jednym z tych czynników, które po-
wodują wzrost popytu na inwestycje alternatywne. Co drugi doradca ds. 
zarządzania majątkiem uważa, że obecne warunki ekonomiczne tworzą 
sytuacje w których inwestorzy decydują się na włączanie do portfela inwe-
stycyjnego usług związanych z rynkiem sztuki. Dobre wyniki światowego 
rynku sztuki powodują, że rodzą się możliwości inwestycyjne. 

Kolejną przyczyną wzrostu znaczenia rynku dzieł sztuki jest rów-
nież większa świadomość nabywców sztuki, którzy traktują ją jako nową 
formę inwestycji. Doradcy w zakresie zarządzania majątkiem coraz częściej 
są świadomi tego jakie zmiany zachodzą na rynku sztuki. Zwiększa się za-
interesowanie kwestiami finansowymi utrzymywania dzieł sztuki w port-
felu. Mimo wszystko wciąż najważniejszym motywatorem do kupowania 
dzieł sztuki są wartości emocjonalne. 

Dawniej sztuka  zapewniała klientom jedynie rozrywkę. Obecnie jej 
wartość ciągnie za sobą potrzebę nowych usług związanych z zarządza-
niem majątkiem takimi jak dywersyfikacja portfolio, planowanie spadkowe 
związane ze sztuką czy też wykorzystywanie dzieł sztuki jako zabezpiecze-
nia kredytu. Rośnie zapotrzebowanie klientów na współpracę z doradcami 
w zakresie zarządzania majątkiem, a także ekspertami rynku sztuki. Do-
                                                        
5 J. Białynicka-Birula, Morfologia…, op. cit., ss. 43-55. 



280

radcy w celu spełniania oczekiwań klientów muszą angażować do tego 
wiedzę specjalistów rynku sztuki. 

Rynek sztuki jako inwestycja jest wciąż rynkiem wschodzącym po-
mimo wzrostu wartości aktywów w 2012 r. o 69%. Oznacza to ciągły 
wzrost potencjału i wartości dzieł sztuki. Wprowadzane  fundusze sztuki 
do ofert usług banków stoją przez wielkim wyzwaniem. Brak regulacji ryn-
ku, problemy z oceną rentowności funduszy sztuki, a także brak płynności 
to jedne z największych problemów rynku dzieł sztuki. Dodatkowo na 
uwagę zasługuje mała ilość funduszy inwestycyjnych sztuki przez co banki 
mają do czynienia z trudnościami związanymi z podpatrywaniem działań 
konkurencji i wdrażaniem do swojej działalności. 

Nowe technologie zapewnią rynkowi sztuki powstawanie nowych 
inicjatyw związanych ze sprzedażą w Internecie. Rozwój technologii daje 
użytkownikom jeszcze szybszy, niemal natychmiastowy dostęp do infor-
macji dotyczących danego artysty. Nowe metody zarządzania ryzykiem  
i płynnością są obecnie rozwijane i pozwalają na dokładniejsze ich mierze-
nie. 

Podsumowując potrzeba dywersyfikacji portfeli jest wzmacniana 
przez niepewność ekonomiczną, a tę inwestorzy starają się ograniczać po-
przez inwestowanie w sztukę jako inwestycje alternatywne. Zarządzanie 
dziełami sztuki w postaci majątku tworzy potrzebę nowych usług związa-
nych z jego ochroną. Rozwój internetowego rynku sztuki zwiększa przej-
rzystość i płynność związaną z pozyskiwaniem informacji i zakupem dzieł 
sztuki, a także zmniejsza koszty transakcyjne. Opracowywane są nowe me-
tody pozwalające na poprawną interpretację ryzyka i zwrotu z inwestycji 
w dzieła sztuki. 
 
 
Inwestowanie w sztukę6 
 
Powody inwestowania w sztukę są różnorakie. Odbiorcy różnią się swoimi 
poglądami, wiedzą czy też wykształceniem i każdy z nich w sposób indy-
widualny odbiera sztukę. Istotnym jest by wiedzieć jakim typem odbiorcy 
się jest. Jest to drobna informacja, jednakże niezwykle istotna, ponieważ od 
naszej osobowości zależy to czy będziemy w stanie odpowiednio odbierać 
dzieła sztuki i je oceniać. Można wyszczególnić kilka grup odbiorców, któ-
rzy jednocześnie mogą być rozumiani jako kupujący. 

                                                        
6 Raport Deloitte…, op. cit., J. Białynicka-Birula, Morfologia…, op. cit., ss. 43-55; J. Białynic-
ka-Birula, Rynek…, op. cit., ss. 29-42; R. Towse, Copyright…, op. cit., ss. 568-585; J. Białynic-
ka-Birula, Ochrona…., op. cit., ss. 21-37; J. Białynicka-Birula Joanna, The Art…, op. cit. 
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Odbiorca bezpośredni to osoba o niskiej wiedzy dotyczącej sztuki. 
Odbiera ją w sposób całkowicie naturalny, zazwyczaj bez pogłębionej re-
fleksji, jak i też bez umiejętności umiejscowienia w określonej stylistyce. 
Zazwyczaj kupuje dzieło jednorazowo w niskim przedziale cenowym. Są to 
zazwyczaj potrzeby związane z meblowaniem mieszkania itp. Wybiera on 
prace czarujące, ozdobne, proste w odebranie, raczej nie ambitne. Najważ-
niejszy jest wygląd pracy. 

Odbiorca wtórny posiada średnią wiedzę z zakresu sztuki. Interesu-
je się danym zagadnieniem w związku z panującą modą. Nie kieruje się on 
własnym gustem, lecz nazwiskiem, którym mógłby się pochwalić w towa-
rzystwie. Mimo wszystko jego zainteresowanie inwestycją w dzieła sztuki 
jest jedynie dodatkiem do aspektu modowego. 

Odbiorca krytyczny posiada wysoki poziom wiedzy i kontaktu ze 
sztuką. Chętnie poszerza swoja wiedzę na temat danych twórców i uczest-
niczy w dyskusjach. Posiada pełną świadomość, lecz nie posiada wiedzy  
z zakresu inwestowania czy kolekcjonowania. Prace wybiera intuicyjnie, 
lecz aspekt inwestycyjny ma równie wysoką wagę co wizualny. Poszukuje 
on danych o twórcach we własnym zakresie, by następnie przedstawić 
swoje stanowisko przy kupnie i podjąć negocjacje. 

Miłośnik i znawca sztuki autentycznie interesuje się dziełami sztuki, 
a dodatkowo łączy zamiłowanie z wiedzą i doświadczeniem. Aktywnie 
uczestniczy w różnych wystawach by poszerzać swoją wiedzę na temat 
sztuki. Kupując prace kieruje się własnym gustem, wybiera prace nieba-
nalne, trudne w interpretacji, odważne. Zna sytuacje rynkowe i chętnie 
wdaje się w dyskusje z galerzystami i wystawcami sztuki. Posiada własny 
klucz według którego tworzy swoją kolekcję. Do tej grupy można zaliczyć 
kolekcjonerów, którzy mimo posiadania obszernych kolekcji mają niską 
wiedzę na temat rynku sztuki. 

Teoretyk, krytyk sztuki, kolekcjoner to profesjonalista doskonale 
znający swój dział. Są w stanie inwestować w wyselekcjonowane grupy 
dzieł sztuki. Zwykle sięgają po dzieła sztuki z wyższej półki. Często korzy-
stają z usług doradczych, które mają pomóc w znalezieniu dzieła sztuki  
i dopełnieniu kolekcji. 

Inwestowanie w dzieła sztuki można podzielić na bezpośrednie  
i pośrednie. Wśród bezpośrednich można wyróżnić kupno bez pośredni-
ków od artystów. Ta metoda posiada wiele pozytywnych aspektów takich 
jak miłe doznania, emocje, przyjemność poznania twórcy osobiście. Daje to 
również okazję do negocjacji ceny. Mamy pewność co do autorstwa obrazu. 
Dodatkowo cena jest często niższa niż w galeriach, dlatego że transakcja 
odbywa się bez udziału rzeczoznawcy. Często twórcy pozostawiają u siebie 
lepsze prace, a więc kupno takiej pracy jest dodatkowym wyzwaniem. Je-
dynym negatywem, może być fakt, iż dzieło twórcy, który nie pojawia się 
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na aukcjach trudno wycenić. Zatem ważna jest orientacja w kwestii zarów-
no czasu, jak i okoliczności, w jakich powstało dzieło. Warto więc dociekać 
pozycji twórcy na rynku. 

Innym przykładem inwestycji bezpośrednich jest kupno na au-
kcjach. Dawno minęły czasy, kiedy sprzedać lub kupić dzieło sztuki można 
było tylko w przestrzeni galerii bądź domu aukcyjnego. Obecnie najczęściej 
działa się na internetowych aukcjach. Mimo wszystko tradycyjne aukcje nie 
tracą na popularności ze względu na możliwość zobaczenia pracy i samo-
dzielnego ocenienia jej autentyczności. Coraz trudniej natomiast o okazje 
na aukcjach. Obecnie ceny polskiego malarstwa się unormowały, a liczba 
osób zainteresowanych polskimi dziełami sztuki wciąż rośnie. Konieczne 
jest śledzenie na bieżąco aukcji, szczególnie, że na zagranicznych aukcjach 
można zauważyć boom na antyczne przedmioty, a to wiąże się z podniesie-
niem cen7.  

Do inwestycji bezpośrednich można również zaliczyć kupno bezpo-
średnio od inwestora indywidualnego lub instytucjonalnego. Warunki ta-
kiej umowy mogą okazać się niezwykle korzystne gdy inwestor zmieni 
swoje preferencje dotyczące swoich inwestycji oraz kolekcji. Jest to jednak 
nóż obusieczny i możliwe jest kupno pracy, która w przyszłości straci na 
wartości. 

Do inwestycji pośrednich można zaliczyć fundusze. W związku  
z wieloma barierami na rynku sztuki i trendem inwestowania w dzieła po-
wstały fundusze inwestycyjne skupiające się na obrocie w danym segmen-
cie sztuki. Daje to możliwość inwestowania osobom, które nie zamierzają 
bezpośrednio posiadać prac artystów, antyków czy te porcelany. Ponad 
połowa klientów tych funduszy dywersyfikuje swoje portfele. Wartość 
międzynarodowego rynku funduszy inwestycyjnych w sztukę cały czas 
wzrasta. W 2012 r. wynosił 1,6 miliardów dolarów co stanowiło ok. 8% 
całego rynku sztuki.8 Nie należy oddzielać pasjonowania się sztuką od chę-
ci zarabiania na niej. Nikt nie powiedział, że zysk z funduszów nie może być 
przeznaczony na zakup wyrafinowanego dzieła sztuki. 

 
 

  

                                                        
7 J. Białynicka-Birula, Morfologia…,op. cit., ss. 43-55.  
8 http://www.ebhart.com/mobile/market-research/2013-deloitte-art-finance-report/ 
(online: 21.07.2016). 
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Kierunki działań wspierające rozwój rynku dzieł sztuki9  
 
Na podstawie wyżej poruszonych kwestii nie podlega dyskusji temat ko-
nieczności wspierania rynku dzieł sztuki. Rynek dzieł sztuki można wspie-
rać zarówno poprzez wpływanie na część podażową jak i popytową rynku. 
Konieczne są do tego odpowiednie narzędzia. Poprzez oddziaływanie na 
część podażową możliwe stanie się zagwarantowanie odpowiednich wa-
runków dla uczestników rynku. Zapewni to rozwój artystów i ich twórczo-
ści, a także odpowiednie funkcjonowanie i rozkwit podmiotów na rynku 
dzieł sztuki takich jak antykwariaty czy domy aukcyjne. Możliwe stanie się 
również kształtowanie większych powiązań między rynkiem krajowym  
i zagranicznym10. 

Poprzez oddziaływanie na popytową stronę rynku możliwe staje się 
pobudzanie, a także kreowanie nowego popytu na rynku dzieł sztuki  
w kraju oraz na dzieła polskich artystów wystawianych poza granicami 
Polski. Wielorakość typów inwestorów(galerie, inwestorzy, kolekcjonerzy, 
gospodarstwa domowe itp.) na rynku wymaga zróżnicowanych i wieloto-
rowych metod pobudzania popytu. 

Stworzenie odpowiednich warunków dla twórczości artystów wy-
maga oddziaływania na podażową stronę rynku szczególnie w kierunku 
dochodów artystów, podatkach, prawach artystów, rozwoju edukacji arty-
stycznej, a także innych świadczeniach. Zapewnienie sprzyjających warun-
ków dla rozwoju twórczości artystów wymaga stosowania prostej proce-
dury odprowadzania podatków przez artystów, a także utrzymanie kosz-
tów uzyskania przychodu na poziomie 50% dla artystów i utrzymanie 
zwolnienia artystów z VAT. Pomocne może się okazać wprowadzenie me-
chanizmu „wyrównywania dochodów”. Nieregularność dochodów artystów 
wymaga wprowadzenia systemu rozliczania kilkuletniego nawet do pięciu 
lat. Ze względu na utrzymywanie się artystów ze sprzedaży dzieł sztuki 
dobrym rozwiązaniem będzie również umożliwienie spłacania zobowiązań 
wobec własnymi pracami. Komfort pracy i łatwiejsze warunki rynkowe 
może zapewnić pobieranie składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdro-
wotne artystów z honorariów, zamiast comiesięcznego opłacania składek. 
Twórcy dzieł sztuki mają problemy z wysokościami opłat za pracownie  
w których tworzą. Konieczne staje się jego rozwiązanie przykładowo po-
przez zniesienie podatku VAT. Obniży to koszty wynajmu i ułatwi rozwój 
wchodzącym dopiero na rynek artystom. Poza samym obniżeniem kosztów 

                                                        
9 Raport Deloitte…, op. cit., J. Białynicka-Birula, Morfologia…, op. cit., ss. 43-55; J. Białynic-
ka-Birula, Rynek…, op. cit., ss. 29-42; R. Towse, Copyright…, op. cit., ss. 568-585J. Białynic-
ka-Birula, Ochrona…., op. cit., ss. 21-37; J. Białynicka-Birula Joanna, The Art…, op. cit. 
10 J. Białynicka-Birula, Morfologia…, op. cit., ss. 43-55;  
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wynajmu można również myśleć o droit de suite. Istotne jest by roszczenia 
artystów w związku z prawem do części zysku ze wzrostu wartości były 
łatwo egzekwowalne. Podobne rozwiązania można zastosować w przypad-
ku reprografii, która staje się problematyczna w przypadku fałszerstw  
i łamania praw autorskich. Warto jest rozważyć ubezpieczenie artystów od 
bezrobocia poprzez udzielanie im korzystniej oprocentowanych pożyczek 
w związku z ich prowadzoną działalnością gospodarczą. Warto pomyśleć  
o określeniu warunków sponsoringu prywatnego gdzie artysta powinien 
występować jako partner, którego wyróżniającą się cechą jest kreatyw-
ność. Rozwiązania te wymagają wprowadzenia odrębnej ustawy w której 
zostanie ustalony status zawodu artysty/twórcy w Polsce. W sferze eduka-
cji możliwe jest zwiększenie kontaktu młodzieży i dzieci ze sztuką poprzez 
spotkania z artystami-nauczycielami co umożliwi wychwycenie młodych 
talentów. Organizacja plenerów i konkursy również mogą wpłynąć pozy-
tywnie na rozwój sztuki w Polsce. 

Kolejnym celem powinno być stworzenie korzystnych warunków 
dla domów aukcyjnych, galerii, antykwariatów. Możliwe jest to poprzez 
obniżenie kosztów ich funkcjonowania. Sposobem na spadek są dotacje na 
konkretne przedsięwzięcia. Odpowiednie warunki zapewnić może również 
zachęcenie do importu i eksportu dzieł sztuki. Pomoże przy tym rezygnacja 
z podatku importowego i eksportowego, a także innych opłat stanowiących 
koszty związane z wywozem i przywozem dzieł sztuki. Wiele prac jest wy-
pożyczanych za granicę, a zwiększenie ich liczby będzie możliwe dzięki 
uproszczeniu procedur związanych z ich wywozem takimi jak uzyskanie 
zaświadczenia. Można również zrezygnować z konieczności udziału kon-
serwatora przy wywozie prac żyjących, współczesnych twórców11. 

Ostatnim dążeniem w związku ze stroną podażową rynku dzieł 
sztuki jest stworzenie odpowiednich powiązań z rynkami zagranicznymi i 
rynkiem międzynarodowym. Konieczne jest ustalenie precyzyjnych zasad 
dotyczących eksportu dzieł sztuki. Zapewnienie odpowiedniego bezpie-
czeństwa dzieł sztuki w obrocie międzynarodowym będzie możliwe dzięki 
katalogowaniu i określeniu grupy zaufanych rzeczoznawców i specjalistów 
rynku sztuki. Istotne jest danie państwu prawa pierwokupu w celu zacho-
wania dziedzictwa kulturowego. Innym sposobem na większe powiązanie 
rynku polskiego z zagranicznymi jest promocja twórczości młodych twór-
ców polskich, a także prowadzenie internetowych baz danych o polskich 
artystach oraz organizacja międzynarodowych wystaw oraz konferencji 
związanych z rynkiem sztuki. 

W zakresie oddziaływania na politykę fiskalną strony popytowej ce-
lem jest zachęcenie podmiotów indywidualnych do zakupu dzieł sztuki, 
                                                        
11 J. Białynicka-Birula, Ochrona…, op. cit., ss. 21-37. 
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wspieranie art. bankingu a także instytucji do zakupu dzieł sztuki. Możliwe 
jest to poprzez stosowanie ulg podatkowych dla podmiotów nabywających 
dzieła sztuki, a także podmiotów świadczących usługi doradcze z zakresu 
dzieł sztuki. Przykładem może być zastosowanie ulgi podatkowej dla osób 
kupujących dzieła sztuki polskich twórców. Istotne będzie określenie do-
datkowych kryteriów dotyczących takiego zwolnienia. Traktowanie kupo-
wanych dzieł sztuki jako koszty może ułatwić funkcjonowanie instytucji 
użyteczności publicznej i podnieść popyt na wystawiane prace twórców. 
Dodatkowym motorem rynku sztuki mogą okazać się ulgi podatkowej dla 
podmiotów gospodarczych nabywających dzieła sztuki oraz wprowadzenie 
dla nich możliwości spłaty należności wobec państwa dziełami sztuki. Od-
bywałoby się to na zasadzie prezentacji wykazu dzieł sztuki w zamian za 
zobowiązania podatkowe przed komisją i rzeczoznawcą w celu sprawdze-
nia wiarygodności wykazu. 
 
 
Podsumowanie 
 
Podsumowując rynek dzieł sztuki jest rynkiem wschodzącym. Wpływa on 
w sposób istotny na bezpieczeństwo portfela przez co ma ogromne zna-
czenie dla inwestorów. Szybko wrócił do formy po kryzysie i wielorakość 
metod inwestowania oraz przyrost funduszy inwestycyjnych związanych 
ze sztuką świadczą, że jest ważny dla światowej gospodarki. Dlatego tak 
ważne jest stworzenie dla niego w Polsce korzystnych warunków. Przed-
stawione wyżej metody jego rozwoju i wsparcia dają jasną przesłankę, że 
można zrobić wiele w kierunku wsparcia polskich artystów. Możliwe jest 
to przede wszystkim poprzez stworzenie sprzyjających warunków praw-
no-ekonomicznych dla rozwoju twórczości artystycznej. Istotne jest po-
wiązanie w większym stopniu polskiego rynku z rynkiem zagranicznym. 
Następny obszar w którym powinno się zwrócić większą uwagę są podmio-
ty instytucjonalne takie jak galerie, antykwariaty i domy aukcyjne. Rynek 
dzieł sztuki w Polsce nabiera rozpędu i powinien jak najszybciej zostać 
zauważony, aby przyspieszyć rozwój gospodarczy zarówno kraju jak  
i świata. W celu ułatwienia wyboru narzędzi oddziaływania państwa na 
rynek dzieł sztuki zasadne jest odniesienie do form wspierania rynku dzieł 
sztuki stosowanych w innych krajach europejskich.  
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MARKET WORKS OF ART AND AREAS OF ACTION SUPPORTING THE DEVELOPMENT  
IN POLAND 

 
Summary 

 
The art market is rarely discussed at all kinds of meetings or in scientific works, despite its 
growing importance to the economy and the multitude of ways to invest. In this article  
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I present truncated information about art, as well as changes that have taken place on it in 
recent years. I will show the importance for the global economy are works of art, and shortly 
will present ways of investing in art, to outline the methods to support its further and more 
dynamic development in Poland. 
 
Keywords: art, development, Poland. 
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Wprowadzenie 
 
Zarządzanie przedsiębiorstwem polega na ustalaniu celów oraz dążeniu do 
ich osiągnięcia przy jednoczesnym dopasowywaniu ich do posiadanych 
zasobów. Funkcję taką nazywa się planowaniem. Do pozostałych funkcji 
zarządzania należy organizowanie, motywowanie oraz kontrolowanie, jed-
nakże to właśnie planowanie jest podstawą wszystkich pozostałych zadań 
zarządzania1. Etap planowania realizowany jest przez większość podmio-
tów gospodarczych i nabiera on coraz większego znaczenia, co jest wyni-
kiem stałego wzmożenia komplikacji procesów gospodarczych2. Nowocze-
sne firmy, planując działalność gospodarczą, zaczynają od wyznaczenia 
długookresowej strategii rozwoju firmy, a następnie wyznaczają cele stra-
tegiczne całego przedsiębiorstwa. Takie podejście w planowaniu, nazywa-
ne jest planowaniem strategicznym i jest ono stale rozszerzane, co umoż-
                                                        
1 J. Marzec, Planowanie i budżetowanie działalności przedsiębiorstwa, PTE, Warszawa 
2002, s. 35. 
2 M. Pietraszewski, Planowanie działalności gospodarczej. Biznes Plan, eMPi2, Poznań, 
1994, s. 4. 
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liwia rozwój spółki a także współpracę z bankami oraz innymi przedsię-
biorstwami3. Rozdział ten ma na celu zidentyfikowanie cech i funkcji pla-
nowania strategicznego, przeanalizowanie barier, jakie pojawiają się pod-
czas tego etapu działania oraz porównanie specyfiki planowania strate-
gicznego w skali lokalnej do skali globalnej.  
 
 
Istota i ewolucja planowania strategicznego 
 
Planowanie jest procesem obliczeniowym, który polega na opracowaniu 
koncepcji działania i różnych wariantów planów a także przygotowaniu 
dokumentacji analitycznej i planistycznej dla całego przedsiębiorstwa. Wa-
rianty planów to nic innego jak projekty decyzji, podlegające następnie ak-
ceptacji przez kierownictwo firmy4. Inna, nieco prostsza definicja plano-
wania określa ją, jako proces decyzyjny dotyczący przyszłości, który obej-
muje rozpoznanie środowiska, określenie celu zamierzonych zmian  
(w przypadku działalności, które już funkcjonują) i koncepcje czynności, 
które mają do tego celu doprowadzić5. Większość definicji planowania nie 
odbiega fundamentalnie od siebie, jednakże można wyróżnić różne rodzaje 
planowania w przedsiębiorstwie. Planowanie może być długoterminowe, 
które będzie określało zagadnienia dotyczące dłuższej perspektywy, lub 
też krótkoterminowe. Wyróżnia się też m.in. planowanie operatywne, do-
tyczące krótkiego okresu i wyznaczające konkretne zadania do realizacji,  
a także taktyczne, który może dotyczyć np. usprawnienia linii produkcyj-
nej, technologii wytwarzania czy też wysokości kapitału niezbędnego do 
realizacji konkretnego zadania6. Można też wyróżnić rodzaje planowania 
ze względu na poszczególne komórki organizacyjne działające w firmie, tj.: 
planowanie sprzedaży i produkcji, planowanie zaopatrzenia materiałowe-
go i towarowego, planowanie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń, pla-
nowanie finansowe. Szczególnym rodzajem planowania, które jest uzna-
wane za najważniejsze, jest planowanie strategiczne.  
 Koncepcja planowania strategicznego nie powstała od razu, ale 
rozwijała się przez wiele lat wraz z ewolucją całego zarządzania strate-
gicznego. Powstawały różne szkoły budowy strategii, prezentujące prze-
ciwstawne poglądy. Szkoła planistyczna (lata 60. XX w.), Która uważała, 
że w tworzeniu strategii najbardziej liczy się perspektywa prezesa firmy, 
                                                        
3 M. Juchniewicz, K. Pasternak, Planowanie działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo 
UWM, Olsztyn 2000, s. 5. 
4 A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2005,  
s. 219. 
5 M. Juchniewicz, K. Pasternak, op. cit., s. 10. 
6 http://budujemyfirme.pl/artykuly/93/Rodzaje_planowania/ (online: 20.07.2016). 
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który pełnił rolę głównego stratega. Szkoła ewolucyjna (lata 70. XX w.) 
uważała, że strategia powinna kształtować się ewolucyjnie w trakcie dzia-
łania firmy i powinna opierać się głównie na studiach przypadków. Szkoła 
pozycyjna (lata 80. XX w.) uważała, że istotą strategii jest osiąganie prze-
wagi konkurencyjnej – za punkt wyjścia przyjmowane było otoczenie fir-
my, a z kolei szkoła zasobów (lata 90. XX w.) utożsamiała osiągnięcie suk-
cesu z odpowiednią konfiguracją unikalnych zasobów i umiejętności, a klu-
czem jest dynamiczne dopasowanie między posiadanymi zasobami a za-
mierzeniami firmy7. Przytaczając z kolei konkretne definicje różnych auto-
rów z przestrzeni lat 70.-90. XX w. widać dużo podobieństw. R. L. Ackoff 
uważał, że planowanie strategiczne jest planowaniem długookresowym, 
jest określone przez decyzje trwałych i nieodwracalnych skutkach i odnosi 
się zarówno do celów podstawowych jak i do środków ich realizacji 
(1973). H. Johannsen twierdził, że jest to proces kształtowania rozwoju 
organizacji, który jest określony przez jej cele i zasoby oraz przez szanse 
tkwiące w otoczeniu (1990), z kolei J. A. Stoner definiował planowanie 
strategiczne, jako sformalizowany proces długofalowego planowania sto-
sowanego do określania realizacji celów organizacji (1997)8.  
 Pomimo tego, iż na przestrzeni lat główny cel planowania strate-
gicznego się nie zmienił, to zmieniła się jego metodologia. Główne różnice 
pomiędzy tym, jak sporządzano plany strategiczne kiedyś a dziś zostały 
przedstawione poniżej: 

 dawniej tworzono jedną wizję przyszłości i budowano strategię z tej 
właśnie wizji, obecnie buduje się wiele scenariuszy przyszłości; 

 w dawnym planowaniu analizowano przede wszystkim przeszłość  
i obecną sytuację, dziś, przy tak dynamicznie zmieniającym się oto-
czeniu, planowanie skupia się na analizie przyszłości; 

 w przeszłości konkurencja nie była tak silna jak dziś, w związku  
z czym nie trzeba było stale jej monitorować; 

 dawniej podstawą planowania strategicznego były potrzeby przed-
siębiorstwa, dziś są to potrzeby rynku; 

 kiedyś plany sporządzane były okresowo, dziś jest to proces ciągły9. 
Mimo wspomnianych różnic i zmian, pewne reguły dotyczące pla-

nowania strategicznego wydają się ponadczasowego. Współczesną defini-
cję planowania strategicznego ujednolicić można następującymi określe-
niami: jest to proces ustalania długookresowych celów przedsiębiorstwa, 
dokonywania systematycznej analizy otoczenia i potencjału firmy a także 

                                                        
7 K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, ss. 33-90. 
8 A. Stabryła, op. cit., s. 220. 
9 I. Penc-Pietrzak, Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Wolters Kluwer, War-
szawa 2010, s. 30. 
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podejmowania decyzji, co do alokacji zasobów i sposobów realizacji zało-
żonych celów10. Takie właśnie sformułowania dotyczące omawianego za-
gadnienia można najczęściej spotkać we współczesnej literaturze przed-
miotu. 

 
 

Cechy i funkcje planowania strategicznego 
 
Powyższe definicje planowanie strategicznego, są niemal tożsame z ogól-
nym pojęciem planowania, i dopasować je można do różnych rodzajów 
planowania. Autor A. Klasik dość szczegółowo opisuje cechy wyróżniające 
planowanie strategiczne w całym zbiorze różnorakich stylów, podejść oraz 
koncepcji planowania poprzez uszczegółowienie trzech kolejnych zagad-
nień: 

 podmiot planowania strategicznego; 
 obiekt (przedmiot) planowania strategicznego; 
 procedury i techniki planowania strategicznego11. 

Pierwsze zagadnienie mówi o atrybutach, które musi posiadać 
podmiot planowania strategicznego. Pierwszym atrybutem jest autonomia 
decyzyjna kierownictwa organizacji. Podmiot musi posiadać swobodę de-
cyzji i wyboru w kluczowych sferach funkcjonowania organizacji, mających 
decydujące znaczenie dla realizacji jej autonomicznych wartości i celów. 
Drugim niezbędnym atrybutem jest też kreatywność, którą rozumieć moż-
na, jako zdolność podmiotów do formułowania i rozwiązywania proble-
mów organizacji w twórczy i kreatywny sposób. Kreatywność jest też tutaj 
rozumiana, jako umiejętność adaptacji procedur i technik planowania do 
zmiennych warunków stwarzanych przez obiekt planowania. Analizując 
drugie zagadnienie należy zwrócić uwagę na sposób widzenia samego 
obiektu planowania. Mowa tutaj dokładnie o interaktywności,  
tj. o uwzględnieniu kwestii wzajemnych oddziaływań między organizacją  
a jej otoczeniem. Należy tutaj odpowiedzieć na pytanie: jak organizacja 
powinna ułożyć swoje związki z otoczeniem nie tylko w aspekcie możliwo-
ści przetrwania, lecz przede wszystkim rozwoju? Drugą ważną cechą  
w tym przypadku jest globalność, która oznacza konieczność realizacji pla-
nowania strategicznego z perspektywy całej organizacji. Dwie te cechy są 
komplementarne, tj. globalna perspektywa procesu funkcjonowania i roz-
woju wpływa na uwzględnienie w planowaniu strategicznym związku  
z otoczeniem danej organizacji. Wreszcie trzecie zagadnienie dotyczy pro-
cedur i technik planowania strategicznego. Kwestia ta jest ściśle połączona 
                                                        
10 Ibidem, s. 14. 
11 A. Klasik (red.), Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa 1993, s. 10. 
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z czterema wyżej wymienionymi cechami. Autonomia i kreatywność rzutu-
ją na dobór takich procedur i narzędzi, które stymulują procesy twórczego 
myślenia. Cechy te nadają planowaniu strategicznemu charakter eksplora-
cyjny, koncentrując uwagę na „wyprzedzającym” rozpoznaniu otoczenia, 
głównie w kwestii zagrożeń dla rozwoju organizacji w przyszłości  
a także skutków generowanych rozwiązań strategicznych. Z kolei global-
ność i interaktywność decydują o specyficznym ukierunkowaniu procedur 
i narzędzi na obserwację otoczenia organizacji, a także pozwalają stworzyć 
procedury służące rozpoznaniu i diagnozie dysfunkcji oraz konfliktów 
między przedsiębiorstwem a jej otoczeniem12.  

A.  Strybała określa cechy planowania strategicznego w nieco inny 
sposób: 

 jest ono podejściem kompleksowym, które łączy proces decyzyjny 
w odniesieniu do kluczowych zadań i newralgicznych procesów 
firmy oraz analityczno-projekcyjny wymiar planowania; 

 konkretyzuje i uściśla cele firmy, przede wszystkim ze względu na 
specyfikację wyrobów (usług), kalkulację cen, funkcje marketingo-
we, koszty, jakość itp.; 

 powinno się wyróżniać kreatywnością, innowacyjnością i adapta-
cyjnością; 

 jest na ogół planowaniem długoterminowym; 
 jest czynnikiem integrującym programy i plany funkcjonalne 
 reprezentują orientację „na zewnątrz”, określoną przez spełnianie 

potrzeb i oczekiwań klientów oraz przez pozycję przedsiębiorstwa 
w otoczeniu konkurencyjnym13. 

Jeszcze w inny sposób cechy planowania strategicznego określa autor-
ka I. Penc-Pietrzak. Wg niej, planowanie strategiczne zajmuje się podsta-
wowymi zagadnieniami, tj. określa, na czym polega działalność firmy i kim 
są jej klienci. Decyzje podejmowane w zakresie planowania strategicznego 
są bardziej kluczowe dla firmy niż decyzje operacyjne (te drugie dotyczą 
bardziej bieżących decyzji). Opisywane planowanie jest długofalowe, jest 
procesem ciągłym i nieregularnym, w przeciwieństwie do planowania dzia-
łań operacyjnych. Występuje w nim duże ryzyko i niepewność, ponieważ 
problemy strategiczne są zwykle słabo ustrukturyzowane. Dzięki plano-
waniu strategicznemu można skoncentrować energię i zasoby przedsię-
biorstwa na najważniejszych działaniach, z kolei wymaga ono dużej ilości 
informacji spoza organizacji, gdyż strategie odzwierciedlają relacje firmy  
z otoczeniem. Ten typ planowania jest domeną najwyższego kierownictwa, 
gdyż tylko ono posiada dostateczne horyzonty, aby móc uwzględnić 
                                                        
12 Ibidem, ss. 10-13. 
13 A. Stabryła, op. cit., ss. 219-220. 
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wszystkie aspekty działania firmy, i wreszcie jest ono trudniejsze w ocenie 
niż planowanie operacyjne, gdyż rezultaty tych decyzji ujawniają się dopie-
ro do dłuższym okresie14. 

Powyżej przedstawione zostały cechy planowania strategicznego, 
natomiast z wymienionych cech wynikają poszczególne funkcje. Rola, jaką 
pełni planowanie strategiczne w fazie planowania działalności gospodar-
czej, czy też już w trakcie funkcjonowania organizacji jest kluczowa i to od 
tego rodzaju planowania przedsiębiorstwa powinny zaczynać tworzenie 
koncepcji przedsiębiorstwa i na nim powinny opierać swoją działalność. 
Planowanie strategiczne służy przede wszystkim podejmowaniu decyzji – 
to jest podstawowa funkcja tego procesu. Porządkowanie, racjonalizowa-
nie procesu decyzyjnego to kluczowa rola planowania strategicznego. 
Sformalizowany proces planowania ułatwia też koordynowanie decyzji 
dotyczących różnych przekrojów funkcjonowania organizacji (mowa tu  
o podziale ról między kierowników różnych szczebli), oraz większe uświa-
domienie funkcji poszczególnych jednostek organizacyjnych. Innymi słowy, 
planowanie strategiczne pełni funkcję ukierunkowującą działające pod-
mioty na określone, zamierzone cele15.  

Kolejnym istotnym walorem, przez który omawiany rodzaj plano-
wania pełni tak ważną rolę, jest obniżenie ryzyka w działaniu. Dzieje się 
tak dzięki wykorzystywaniu w procesie planowania szerokiego zakresu 
informacji analitycznych i prognostycznych, które opisują przewidywane 
warunki działania, co skutkuje budowaniem zdolności antycypacji zjawisk 
a także zdolności adaptacyjno-prewencyjne (umiejętności reagowania na 
zmiany i m.in. zapobiegania negatywnym zjawiskom). Planowanie strate-
giczne może też pełnić rolę motywującą i inspirującą. Właściwe ukierun-
kowanie działań przez kierownictwo i zapewnienie partycypacji menedże-
rów w wytyczonych celach, jakie firma planuje osiągnąć stanowi czynnik 
inspirujący kadrę kierowniczą i może być źródłem innowacji generowa-
nych w całej organizacji. Co więcej, motywuje to kadrę do zwiększenia 
sprawności. Bardzo ważną funkcją jest też funkcja kontrolna – planowanie 
stanowi narzędzie kontroli struktury działań firmy i kontroli realizacji  
i wyników zamierzonych celów. Planowanie strategiczne pełni też rolę in-
strumentu oceny kierownictwa firmy przez poszczególne grupy interesan-
tów, np. pracowników, kontrahentów. Orientacja planu jest przejawem 
poziomu sprawności i aspiracji menedżerów. Jest też tego druga strona – 
również kierownictwo, dzięki planowaniu strategicznemu, może ocenić 
stopień akceptacji jego zamierzeń przez wykonawców planu, zidentyfiko-

                                                        
14 I. Penc-Pietrzak, op. cit., s. 21. 
15 Ibidem. 
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wać ogniska oporu wobec planowanych działań i ich siłę – i dzięki temu,  
w porę zainterweniować16.  

Wykorzystanie wszystkich wyżej wymienionych funkcji zależy  
w znacznej mierze od charakteru procesu planowania strategicznego  
(tj. od formułowania strategii), jednak nie da się podważyć istotności tego 
etapu w planowaniu działalności gospodarczej. Pominięcie tego etapu mo-
że skutkować dużym ryzykiem braku osiągnięcia celów, chaosem w całej 
organizacji – zarówno na szczeblu realizacji zadań jak i na szczeblu kadry 
jak i przede wszystkim ryzykiem niepowodzenia działalności, a co za tym 
idzie – utraty zaangażowanego kapitału w firmę i zniechęceniem do pro-
wadzenia własnej działalności. 
 
 
Specyfika planowania strategicznego w skali lokalnej  
i globalnej  
 
Otwarcie rynku w skali międzynarodowej i postępująca globalizacja jest 
powszechnym faktem gospodarki światowej. Swobodny przepływ towa-
rów, kapitału i technologii w krajach rozwiniętych niemal całkowicie został 
już unormowany. Rynki globalne to w chwili obecnej ok. 20% produkcji 
światowej, a szacunki wskazują, że za ok. 30 lat będą one stanowiły ponad 
80%, stąd znaczenie zagadnienia globalizacji w działalności gospodarczej 
jest tak duża17. Proces internacjonalizacji i globalizacji prowadzi do po-
wstawania dużych ośrodków gospodarczych o ogromnym potencjale wy-
twórczym, a małe i średnie przedsiębiorstwa z czasem zaczynają aspiro-
wać do międzynarodowych korporacji. To z kolei zwiększa złożoność pro-
cesu zarządzania firmą. Kluczowe w tym procesie jest globalne planowanie 
strategiczne.  

Globalizacja jest koncepcją traktowania rynku światowego, jako 
jednego rynku. Produkty i usługi ulegają standaryzacji w skali światowej,  
a strategia firm opiera się na założeniu podobieństwa kluczowych czynni-
ków sukcesu na większości rynków światowych. Globalizacja działalności 
gospodarczej to proces integrowania coraz większej liczby krajowych go-
spodarek ponad ich granicami, dzięki rozszerzaniu ich wzajemnych powią-
zań, w związku, z czym rośnie współzależność i znaczące reperkusje po-
dejmowanych działań nawet w odległych krajach18. Planowanie strategicz-
ne, pomimo tego, że stosowane w nim metody analityczne i planistyczne 
                                                        
16 T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001, 
ss. 52-53. 
17 G. Aniszewska, Dążąc do globalizacji, „Przegląd Organizacji”, 2/2000, ss. 42-44. 
18 A. Strybała, op. cit., s. 230. 
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mają charakter uniwersalny, bez względu na rodzaj przygotowywanych 
strategii, różni się w przypadku działalności krajowej a globalnej. Zawar-
tość tematyczna, tj. podstawowe kwestie, na które należy znaleźć odpo-
wiedź, będzie znacząco różna dla planów opracowywanych w skali ograni-
czonego otoczenia rynkowego, od tych, które są stwarzane w wymiarze 
globalnym.  

Budując strategie danej firmy i opracowując cele strategiczne, pro-
jektuje się plan w długim horyzoncie, poszukując odpowiedzi na poniższe 
pytania: 

 jak będą wyglądać warunki ekonomiczne, polityczne i społeczne 
prowadzenia działalności gospodarczej w perspektywie kilkudzie-
sięciu lat, 

 jacy będą klienci, atrakcyjne przemysły i rynki krajów w perspek-
tywie tych lat, 

 jakie czynniki będą decydować o konkurencyjności firm, 
 jakie należy podjąć działania strategiczne, aby sprostać tym wyzwa-

niom globalnym, 
 jak ma wyglądać zarządzanie firmą w sytuacji przyjęcia strategii 

globalnej19. 
Powyższe pytania ukierunkowują poszukiwanie efektywnej strate-

gii globalnej. System planowania strategicznego, w przypadku globalnej 
firmy, oprócz zwiększonego zakresu obowiązków, ulegnie on rozbudowie. 
Planowanie strategiczne w odniesieniu do kraju macierzystego, koncentru-
je się głównie na celach ogólnych i cząstkowych szczególnego znaczenia,  
tj. tych, które rozstrzygają o rozwoju przedsiębiorstwa, jako całości. Z kolei 
w wymiarze międzynarodowym, planowanie strategiczne skupia się nie-
mal wyłącznie na celach ogólnych, co ukierunkowuje dziedziny gospoda-
rowania na krajowy lub światowy wymiar produktu/usługi20.  

Specyfikę modułu planowania międzynarodowego można odnieść 
do następujących części składowych, tworzących organizację o funkcjono-
wanie systemu planowania: 

 cele działalności, 
 typologia planów, 
 komórki planistyczne, 
 metody planowania21. 

 Podczas pierwszego etapu, tj. formułowania celów strategicznych, 
kluczowym pytaniem jest: czy firma, w zakresie dotychczasowego profilu 
                                                        
19 S. Karasiewicz [w:] M. K. Nowakowski (red.), Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstw, 
Warszawa 1997, s. 84. 
20 A. Strybała, op. cit., s. 231. 
21 Ibidem. 
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działalności lub mając na uwadze możliwe opcje strategiczne, może osią-
gnąć i utrwalić przewagę konkurencyjną na rynku międzynarodowym,  
a nawet globalnym? Cele warunkujące osiągnięcie przewagi konkurencyj-
nej, to: 

1) uzyskanie lub wypracowanie własnej technologii na poziomie stan-
dardów międzynarodowych, 

2) wdrożenie norm ISO z zakresu zarządzania jakością i zapewnienia 
jakości, 

3) udział w działalności parków technologicznych, 
4) zdobycie informacji z zakresu techniczno-organizacyjnego know-

how (w związku z zarządzaniem operacjami międzynarodowymi), 
5) stworzenie multilokalnej sieci dystrybucji, 
6) uzyskanie dostępu do strategicznych surowców deficytowych, 
7) podpisanie długoterminowych kontraktów, 
8) uzyskanie z organizacji międzynarodowych nisko oprocentowanych 

funduszy na rozwój22. 
Powyższe cele, są celami pośrednimi, które stanowią pewien system 

determinujący cele wiodące i strategię podstawową firmy. Planowanie 
strategiczne ma wskazać, jaki element strategii będzie miał najważniejsze, 
zasadnicze znaczenie dla sukcesu międzynarodowej ekspansji firmy23. 

Kolejny element międzynarodowego planowania strategicznego to 
typologia planów. Komplet dokumentów planistycznych, w omawianym 
przypadku będzie zawierał: zapis wizji i misji, strategie podstawowe, stra-
tegie dziedzin gospodarowania a także strategie funkcjonalne. Wszystkie 
powyższe strategie są programami, których rozwinięciem są plany bizne-
sowe oraz zakładowe lub wydziałowe plany działalności24. 

Struktura organizacyjna, tj. układ komórek planistycznych, ma rów-
nież szczególne miejsce w systemie planowania. W dużych korporacjach, 
klasyczna struktura jest trójszczeblowa, tj. pierwszy szczebel to planowa-
nie strategiczne, dwa dalsze to planowanie taktyczne i operacyjne. W pla-
nowaniu międzynarodowym moduł planowania międzynarodowego jest 
umieszczony na poziomie centrali, a do jego zadań należą m.in.: monitoring 
rynku międzynarodowego w aspektach zarówno gospodarczym, politycz-
nym jak i społecznym; programowanie strategiczne firmy w zakresie glo-
balnym, koordynowanie programów i planów poszczególnych zakładów, 
analiza sytuacji zewnętrznej i stanu firmy (SWOT)25. 

                                                        
22 Ibidem. 
23 A. K. Koźmiński, Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, PWE, 
Warszawa 1999, s. 117. 
24 A. Strybała, s. 232. 
25 Ibidem. 
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 Ostatnim elementem jest metodologia planowania międzynarodo-
wego, która z kolei nie różni się od tej, stosowanej na poziomie lokalnym. 
W obszarze tym mieszczą się: metody identyfikacji i diagnozowania (anali-
zy), prognozowanie gospodarcze, programowanie strategiczne firmy, pla-
nowanie działalności firmy (długoterminowe), budżetowanie, rachunek 
efektywności, procedury wdrożeniowe. Zestaw wymienionych metod pla-
nowania i analizy jest stosunkowo szeroki26. 
 Specyfika planowania strategicznego w module międzynarodowym 
różni się od tej na etapie planowania lokalnego. Dotyczy nie tylko globalnej 
oferty produktowej, ale również stworzenia efektywnego projektu koordy-
nacji współpracy z klientami, kontrahentami oraz całą złożoną infrastruk-
turą i otoczeniem rynku. Plany strategiczne przygotowywane w module 
międzynarodowym są coraz bardziej złożonymi narzędziami zarządzania, 
przez wzgląd zarówno na stronę merytoryczną jak i w sposobie koordyna-
cji wszystkich stron uczestniczących w realizacji danych przedsięwzięć. 
 
 
Bariery planowania strategicznego 
 
Budowanie planu strategicznego, choć z pozoru może wydawać się proste, 
bo każdy przedsiębiorca od początku wie, w jaki sposób chce prowadzić 
swoje przedsiębiorstwo, może napotkać wiele barier i trudności. Jest to 
proces negocjacyjny, w którym ścierają się ze sobą różne grupy interesan-
tów, decydentów i różne racje.  

Pierwszy problem, jaki pojawia się na drodze opracowywania planu 
strategicznego, to prawidłowe określenie celów strategicznych i przełoże-
nie ich na cele o krótszym horyzoncie czasowym. Ścierają się tutaj ze sobą 
dwie koncepcje wyznaczenia głównego celu strategicznego. Z punktu wi-
dzenia ekonomii, będzie to maksymalizacja zysku, natomiast teoria zarzą-
dzania przedsiębiorstwem, jako cel nadrzędny postawi zwiększenie warto-
ści dla akcjonariusza. W praktyce, kadra menedżerska jest oceniana przez 
właścicieli zarówno za umiejętność zwiększania wartości posiadanych 
przez udziałowców jak i za zdolność do generowania zysku, powstaje jed-
nak pytanie, jaki obrać główny cel strategiczny? Innym czynnikiem wpły-
wającym na utrudnienie budowy planu strategicznego jest sprzeczność 
oczekiwań różnych podmiotów. Istnieją dwie główne grupy decydentów, 
mających sprzeczne aspiracje i cele. Są to menedżerowie i właściciele. Me-
nedżerowie zwykle patrzą na firmę w dłuższym horyzoncie czasowym. 
Najlepiej znają sytuację organizacji, mając większe doświadczenie lepiej 
prognozują zmiany otoczenia i wybierają z reguły racjonalne strategie do-
                                                        
26 Ibidem. 
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stosowane do przyszłej sytuacji strategicznej. Są oni skłonni podejmować 
kapitałochłonne programy strategiczne w oczekiwaniu na trwałą poprawę 
pozycji przedsiębiorstwa, często kosztem bieżących zysków. Właściciele  
z kolei nie chcą rezygnować z bieżących dochodów i często oczekują szyb-
kiego zysku. Powstaje wówczas konflikt oczekiwań. Sprzeczne oczekiwania 
mają też pozostali interesariusze – m.in. dostawcy, nabywcy, banki, władze 
lokalne czy pracownicy. Tworzą oni ograniczenia swobody wyboru strate-
gii, naciskając na wybór wariantu strategii najlepiej odpowiadający intere-
som reprezentowanej przez nich grupy. Na przykład pracownicy lub wła-
dze lokalne mogą sprzeciwiać się strategiom wymagającym zamykania za-
kładów lub zwolnień pracowników. Znaczny wpływ interesariuszy na 
przebieg budowy planu strategicznego może uniemożliwić osiągnięcie 
głównego celu, tj. wzrostu efektywności firmy. Inną i często kluczową ba-
rierą w planowaniu strategicznym są ograniczone możliwości finansowa-
nia obranej strategii. Te możliwości zależą od wielu czynników, m.in. od 
wyników ekonomicznych, potencjału ekonomicznego przedsiębiorstwa, 
formy własności itp.. Owe ograniczone możliwości zmuszają decydentów 
do rezygnacji niekiedy z najlepszych opcji rozwojowych firmy. Wybór jed-
nej strategii rozwoju zmusza do rezygnacji z innej, równie obiecującej. 
Czynnikiem ograniczającym wybór metody osiągnięcia celów strategicz-
nych jest też cierpliwość menedżerów i inwestorów w oczekiwaniu na wy-
niki restrukturyzacji27.  

Restrukturyzacja portfela działalności to metoda maksymalizacji zy-
sków w organizacji. Wyróżniamy dwa rodzaje restrukturyzacji: restruktu-
ryzacja portfela, czyli całkowita zmiana dotychczasowej strategii działalno-
ści, oraz restrukturyzacja efektywności istniejącego już portfela. Całkowita 
zmiana dotychczasowej strategii wymaga dużych kosztów inwestycji, 
związanych z likwidacją dotychczasowych dziedzin działalności oraz wej-
ściem do nowych sektorów a efekty mogą pojawić się dopiero po kilku la-
tach jednak będą one wysokie. W drugim przypadku, efekty mogą pojawić 
się szybko i nie pochłoną aż tyle kapitału, jednak będą mniej trwałe i ich 
skala może nie być aż tak satysfakcjonująca. Od razu wydaje się, że to ta 
pierwsza metoda będzie korzystniejsza, jednak cierpliwość menedżerów a 
tym bardziej inwestorów oczekujących określonej stopy zwrotu może nie 
być wystraczająca28.  

 

                                                        
27 M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004,  
ss. 40-44. 
28 Ibidem, s. 40-44. 
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Rysunek 1. Czynniki ograniczające swobodę wyboru strategii 
Źródło: M. Romanowska, op. cit., s. 44. 
 

Powyższy rysunek obrazuje trzy główne czynniki mające wpływ na 
ograniczenie swobody wyboru strategii, jakimi są: określone cele strate-
giczne, potencjał strategiczny i możliwości finansowe. Jak widać, aspiracje  
i cele strategiczne nigdy nie są osiągane w pierwotnym kształcie, bo zaw-
sze są w pewien sposób ograniczone. 

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe bariery planowania strate-
gicznego wysnuwa się refleksja, że należy pogodzić się z faktem, iż decyzje 
strategiczne zawsze będą niedoskonałe. Jednak ów fakt nie zwalnia mene-
dżerów i kadry kierowniczej od starania się o to, by opracowane przez nich 
strategie były maksymalnie tak dobre, jak pozwalają na to zewnętrzne  
i wewnętrzne warunki działania. 

 
 

Podsumowanie 
 
Planowanie strategiczne stale ewoluuje wraz z rozwojem teorii i praktyki 
zarządzania przedsiębiorstwem, jednak jego główna idea pozostaje nie-
zmienna – ma ono na celu wytyczenie strategicznych celów firmy, a także 
opracowanie skutecznej strategii wraz z określeniem sposobów jej realiza-
cji. Uświadamiając sobie ten główny cel i analizując wszystkie jego pozosta-
łe funkcje, m.in. obniżenie ryzyka działalności, koordynowanie decyzji, 
kontrola działań firmy, nie da się podważyć stwierdzenia, iż omawiane 
planowanie pełni ogromną rolę podczas planowania działalności gospo-
darczej a także podczas zarządzania nią.  

Otwarcie rynku w skali międzynarodowej i stale postępująca globa-
lizacja powodują, iż coraz więcej firm, chcąc rozszerzyć swoją działalność 
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na rynek globalny, muszą również zmienić metodologię planowania strate-
gicznego z lokalnej na międzynarodową, globalną. Takie planowanie będzie 
uwzględniało znacznie więcej aspektów niż planowanie w skali kraju. Me-
nedżerowie nie mogą skupiać się na celach wyłącznie cząstkowych, służą-
cych rozwojowi samego przedsiębiorstwa - muszą skupiać się na celach 
ogólnych, dotyczących całej gospodarki, aby ich produkt w skali światowej 
konkurencji stał się produktem unikalnym.  

Budowanie planu strategicznego może również przysporzyć sporo 
trudności. Po wytyczeniu ambitnych planów, należy skonfrontować je  
z możliwościami przedsiębiorstwa, aby móc wypracować realny do osią-
gnięcia plan, co w efekcie końcowym, po napotkaniu wielu barier, może 
skutkować wyznaczeniem kompletnie innych celów niż zakładane na po-
czątku. Należy jednak pamiętać, iż planowanie strategiczne to proces nego-
cjacyjny, w którym ścierają się różne racje i nie należy zniechęcać się pew-
nymi barierami a dążyć do wypracowania jak najlepszych celów strate-
gicznych w danych warunkach i przy danych możliwościach. 
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THE ROLE OF STRATEGIC PLANNING IN THE PLANNING  
OF BUSINESS ACTIVITY – THE SPECIFICS OF STRATEGIC PLANNING IN THE INTERNATIO-

NAL DIMENSION 
 

Summary 
 

Strategic planning plays a huge role in the planning of business activity. It sets the strategic 
objectives of the company and develops its strategy for action. After being confronted ambi-
tious managers’ targets and potential of the business, it may appeared, the objectives in its 
original form can not be achieved. More and more companies are beginning to act on the 
international market. In this case, the strategic plan should be slightly different than in the 
case of a local firm. The realization of certain basic principles of strategic planning can help 
the company to achieve success.  

 
Keywords strategic planning, strategic goals, business activity, globalization. 
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Wprowadzenie 
 
W dobie globalizacji coraz więcej przedsiębiorstw jest zmuszonych do 
konkurowania z międzynarodowymi firmami, nawet wówczas, gdy nie 
prowadzi ekspansji na rynki zagraniczne i całą swą działalność skupia na 
rynkach lokalnych. Konfrontacja z firmami międzynarodowymi zmusza 
przedsiębiorstwo do szybszego reagowania na zachodzące zmiany oraz 
dostosowania swojej strategii do zmieniającego się otoczenia zewnętrzne-
go.  
 W wielu przypadkach konkurowanie z firmami zagranicznymi na 
rynkach krajowych pozwala na zdobycie odpowiedniego doświadczenia, co 
w rezultacie przyspiesza decyzję przedsiębiorstwa o rozpoczęciu ekspansji 
na rynki zagraniczne. 
 Umiędzynarodowienie otwiera przed wieloma przedsiębiorstwami 
zupełnie nowe perspektywy rozwoju. Z jednej strony umożliwia im rozsze-
rzenie działalności i zdobycie nowych rynków zbytu poza granicami kraju, 
z drugiej zaś stawia je w obliczu problemów, z którymi wcześniej nie mu-
siały się mierzyć.  
 Celem niniejszego rozdziału jest przybliżenie problematyki interna-
cjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw: wyróżnienie podstawo-
wych przesłanek, którymi kierują się MŚP przed podjęciem decyzji o umię-
dzynarodowieniu, określenie sposobów wyjścia na rynki zagraniczne oraz 
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wskazanie barier, które w większym stopniu wpływają na działalność ma-
łych i średnich graczy rynkowych. 
 
 
Przesłanki umiędzynarodowienia działań rynkowych 
 
Umiędzynarodowienie działań rynkowych badane jest na każdym z trzech 
poziomów: makro, mezo oraz mikro, jednakże w związku ze złożonością 
badań na poziomach makro i mezo, obiektem zainteresowania większości 
teorii umiędzynarodowienia są pojedyncze przedsiębiorstwa bądź ich gru-
py. Wyraźnie widać to w definicjach procesu internacjonalizacji, który jest 
rozumiany jako wszelka działalność przedsiębiorstwa  podejmowana na 
rynkach zagranicznych1.  
 Każde przedsiębiorstwo może mieć własny, unikalny motyw, który 
skłonił je do rozważenia decyzji o ekspansji zagranicznej. Pomimo tego 
większość przyczyn możemy przyporządkować do jednej z czterech pod-
stawowych grup:  

 motywy rynkowe/ ekonomiczne, obejmujące m.in. poszukiwanie 
nowych rynków zbytu w warunkach nasycenia rynku krajowego 
bądź nasilenia działań konkurencyjnych ze strony pozostałych 
przedsiębiorstw;  

 motywy kosztowe, tj. m.in. obniżenie kosztów produkcji dzięki 
wykorzystaniu zjawiska ekonomii skali lub zmniejszenie nakładów 
poprzez przeniesienie produkcji do krajów o niższych kosztach pra-
cy przy jednoczesnej maksymalizacji rentowności;  

 motywy zasobowe, czyli zdobycie zasobów strategicznych, takich 
jak wiedza inowoczesne technologie, poprawa konkurencyjności, 
zwiększenie zdolności innowacyjnych, dostęp do know-how ;  

 motywy polityczne, w tym m.in. stymulowanie eksportu przez kraj 
macierzysty poprzez dotacje rządowe i wsparcie eksportu, specy-
ficzne uregulowania prawno-instytucjonalne ułatwiające prowa-
dzenie działalności w krajach docelowych2.  

 B. Plawgo3 za jedną z przesłanek rozpoczęcia przez przedsiębior-
stwo ekspansji zagranicznej uznaje sam proces globalizacji. Globalizacja 
przyczyniła się do skrócenia dystansu pomiędzy konkretnymi rynkami 
                                                        
1 J. Johnson, J.E. Vahlne ,The Internazionalization Process of the Firm. A Model of Knowledge 
Development and Increasing Foreign Market Commitments,  "Journal of International Busi-
ness Studies" 1977, 8(1), pp. 23-32. 
2 J.H. Dunning, The eclectic paradigm of international production: A restatement and some 
possible extension, "Journal of International Business Studies" 1988, 19(1), pp. 1-31. 
3 B. Plawgo, Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, 
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2004, ss. 74-75. 
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zbytu, sprawiła, iż przedsiębiorstwa na rynkach lokalnych są zmuszone 
niejednokrotnie konkurować z przedsiębiorstwami międzynarodowymi. 
Doświadczenie uzyskane w ten sposób przekłada się na szybsze podjęcie 
decyzji o rozpoczęciu ekspansji zagranicznej. 
 Kolejną, niezwykle ważną przesłanką procesu umiędzynarodowie-
nia działalności przedsiębiorstwa, jest poprawa wizerunku w ocenie inte-
resariuszy firmy. Sama obecność na rynkach zagranicznych podnosi po-
ziom zaufania kontrahentów do przedsiębiorstwa i oferowanych przez nie 
produktów, tym bardziej, że w wielu przypadkach konieczność dostosowa-
nia produktów do wymogów międzynarodowych w pozytywny sposób 
wpływa na ich jakość4.  
 Mnogość motywów internacjonalizacji przedsiębiorstw może być 
przyczyną wielu problemów z uporządkowaniem wiedzy, dotyczącej bada-
nego zjawiska. Skutkiem powyższego jest znaczna ilość teorii umiędzyna-
rodowienia przedsiębiorstw, które jedynie we fragmentaryczny sposób 
opisują proces internacjonalizacji. Ponadto większość założeń teorii umię-
dzynarodowienia nie uwzględnia w pełni specyfiki MŚP. 
 
 
Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw 
 
Podstawą modelu uppsalskiego5 jest sekwencyjne podejście do procesu 
umiędzynarodowienia. Zgodnie z głównymi zasadami tego modelu, przed-
siębiorstwo najpierw wychodzi na rynki, które charakteryzują się naj-
mniejszym dystansem psychologicznym i są najbardziej podobne do jego 
rynku macierzystego6. W miarę nabywania doświadczenia przedsiębior-
stwo decyduje się na rozpoczęcie działalności na pozostałych rynkach. 
Zmienia także formę umiędzynarodowienia i zaczyna bardziej angażować 
zasoby, zarówno kapitałowe, jak i osobowe. 
 Badania empiryczne firm, dokonujących ekspansji zagranicznych 
nie zawsze potwierdzają słuszność modelu uppsalskiego. Wiele przedsię-
biorstw, wychodzących na rynki zagraniczne, postępuje w sposób odmien-
ny od proponowanego przez szwedzkich naukowców. W związku z tym, 
model uppsalski został poddany krytyce7 a na jego miejsce zaproponowa-
no szereg innych typów internacjonalizacji.  

                                                        
4 A. Bielawska, Finanse zagraniczne MSP, PWN, Warszawa 2006, s. 13. 
5 J. Johnson, J.E. Vahlne, op. cit. 
6 J. Calof, The Impact Of Size On Internationalization, "Journal Of Small Business Manage-
ment" 1993, pp. 60-69. 
7 Wśród zarzutów, stawianych modelowi uppsalskiemu możemy znaleźć m.in. zbytnią 
generalizację modelu (por. Reid, 1983), rozmycie granic pomiędzy poszczególnymi eta-
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 Wśród koncepcji, zaproponowanych jako odpowiedź na rosnącą 
krytykę modelu uppsalskiego, możemy wyróżnić model sekwencyjny8. 
Istotą modelu sekwencyjnego jest omijanie niektórych etapów procesu 
internacjonalizacji przy wchodzeniu na nowe rynki zagraniczne, co znacz-
nie przyspiesza ten proces. Zjawisko to jest określane mianem leapfrog-
ging, bądź taktyki żabich skoków. Podstawą zastosowania modelu sekwen-
cyjnego w  ekspansji zagranicznej jest zdobycie doświadczenia eksporto-
wego w trakcie rozszerzania działalności na rynki zagraniczne.  
 Innym modelem procesu umiędzynarodowienia jest model symul-
taniczny9. W modelu tym mamy do czynienia z wyjściem na wiele rynków 
zagranicznych jednocześnie, co pozwala na pominięcie niektórych etapów, 
zawartych w modelu uppsalskim. Przedsiębiorstwo, stosujące ten typ in-
ternacjonalizacji wybiera rynki podobne do siebie, przez co jest w stanie 
opracować jedną strategię wyjścia, dostosowaną do wszystkich rynków. 
 Ostatnim z podejść do procesu internacjonalizacji jest model sie-
ciowy10. Firma w tym modelu jest postrzegana jako fragment sieci współ-
zależności, a jej umiędzynarodowienie jest w znacznej mierze uzależnione 
od umiędzynarodowienia poszczególnych członków sieci oraz od interakcji 
pomiędzy nimi.  
 Zaprezentowane powyżej modele internacjonalizacji pokazują wie-
lowymiarowość opisywanego procesu. Powyższe koncepcje powinny być 
postrzegane jako równoprawne, gdyż nie istnieje jeden, idealny sposób 
wyjścia na rynki zagraniczne - sposób ten zależy m.in. od kraju docelowe-
go, jak również od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i posiada-
nych zasobów. Model uppsalski jest częściej wybieranym typem interna-
cjonalizacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa, gdyż nie wymaga duże-
go zaangażowania zasobów i pozwala na zminimalizowanie ryzyka. Duże 
przedsiębiorstwa, charakteryzujące się mniejszą awersją do ryzyka i po-
siadające znaczne zasoby, częściej decydują się na pozostałe ścieżki inter-
nacjonalizacji11. 
 
                                                                                                                                                    
pami procesu (por. Turnbull, 1987), czy wreszcie brak uwzględnienia powiązań pomiędzy 
różnymi rynkami, na których firma prowadzi swą działalność. 
8 A.R. Reuber, E.  Fischer, Foreign Sales And Small Firm Growth: The Moderating Role Of The 
Management Team, "Entrepreneurship Theory And Practice" 2002, pp. 29-41. 
9 S. Bridgewater, The Internationalisation Process and Types of Firms, [in:] Tayeb M. (ed.), 
International Business. Theories, Policies and Practises, Pearson Education, Harlow 2000, p. 
183. 
10 H. Hakansson., J Johanson, A model of industrial networks,  [in:] Axelsson B., Easton G. 
(ed.), Industrial Networks. A New View of Reality, Routledge, London and New York 1992, 
pp. 28-34. 
11 J. Johanson, J.E. Vahlne, The Mechanism of Internationalisation, "International Marketing 
Review" 1990, 7 (4). 
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Formy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 
 
Jednym z najważniejszych pytań przed jakim staje przedsiębiorstwo, pra-
gnące rozpocząć ekspansję zagraniczną, jest pytanie dotyczące sposobu 
wyjścia na rynki zagraniczne. Przedsiębiorstwa muszą zdawać sobie spra-
wę z potencjalnych korzyści, płynących z internacjonalizacji i dobrać taką 
strategię wyjścia, która pozwoli na zminimalizowanie ryzyka z tym zwią-
zanego. 
 Małe i średnie przedsiębiorstwa dokonują ekspansji zagranicznej  
w sposób sekwencyjny, etapowy, co jest zgodne z modelem uppsalskim. 
Należy jednak podkreślić, iż nie istnieje jedna strategia wyjścia na rynki 
zagraniczne - zastosowanie konkretnej strategii zależy od struktury przed-
siębiorstwa oraz od rynku zagranicznego. 
 J. Rymarczyk12 wyróżnił cztery podstawowe strategie internacjona-
lizacji, uznawane niekiedy za etapy umiędzynarodowienia: 

 strategia etnocentryczna - ekspansja na kilka, zbliżonych do siebie 
rynków; 

 strategia policentryczna - ekspansja na wiele różniących się od 
siebie rynków połączona z każdorazowym dostosowaniem produk-
tu do specyfiki rynku; 

 strategia globalna - ekspansja na wiele rynków połączona z do-
starczaniem jednakowego produktu na wszystkie obsługiwane ryn-
ki; 

 strategia transnarodowa - połączenie strategii policentrycznej ze 
strategią globalną. 

 Małe i średnie przedsiębiorstwa, ze względu na ograniczone zasoby, 
rozpoczynają ekspansję od najprostszych form, minimalizujących ryzyko 
przedsięwzięcia i nadmierne zaangażowanie posiadanych zasobów. Z tego 
powodu większość firm z sektora MŚP na początku stosuje strategię etno-
centryczną, by w miarę zdobywania doświadczenia przejść do kolejnego 
etapu umiędzynarodowienia. 
 Wyróżnia się dwie podstawowe grupy form wejścia na rynki zagra-
niczne: 

 niekapitałowe - formy wejścia, które nie wiążą się z koniecznością 
ulokowania kapitału za granicą (eksport bezpośredni i pośredni, 
tranzyt, obrót uszlachetniający, import pośredni, licencjonowanie, 
franchising, leasing); 

                                                        
12 J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 81. 
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 kapitałowe - wymagające od przedsiębiorstwa ulokowania kapita-
łu za granicą (joint venture, bezpośrednie inwestycje zagraniczne,  
w tym greenfield investment i brownfield investment)13. 

 Formy kapitałowe wymagają znacznego zaangażowania zasobów  
i są obciążone większym ryzykiem aniżeli formy niekapitałowe, przez co są 
wybierane częściej przez dużych graczy rynkowych. Według K. Hutchinso-
na14 optymalnymi formami wyjścia na rynki zagraniczne dla firm sektora 
MŚP są m.in.: eksport, franchising, koncesje, licencje, umowy agencyjne  
i działania za pośrednictwem dystrybutorów. 
 
 
Bariery w procesie umiędzynarodowienia 
 
Na przedsiębiorstwo, rozpoczynające ekspansję na rynki zagraniczne, ma 
wpływ wiele czynników. Niektóre z nich wpływają na działalność przed-
siębiorstwa stymulująco, sprzyjając dalszemu rozwojowi firmy, inne z kolei 
wpływają destrukcyjnie, doprowadzając niekiedy do upadku przedsiębior-
stwa.  
 Małe i średnie przedsiębiorstwa, z uwagi na ograniczone zasoby, 
którymi dysponują są w większym stopniu narażone na negatywne oddzia-
ływanie barier umiędzynarodowienia. Z tego też względu niezwykle istot-
nym jest rozpoznanie tych barier, które będą wpływać na działalność 
przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. 
 Literatura naukowa obfituje w liczne opracowania, dotyczące barier 
towarzyszących procesowi internacjonalizacji (Westhead, Gorynia, Leoni-
dou, opracowania Komisji Europejskiej, ACS i Terjesen). Większość bada-
czy dzieli wyżej wspomniane przeszkody na dwie podstawowe grupy: ba-
riery wewnętrzne i zewnętrzne. Bariery wewnętrzne dotyczą przedsię-
biorstwa i posiadanych przez niego zasobów, z kolei bariery zewnętrzne, 
dotyczące otoczenia przedsiębiorstwa,  możemy podzielić dalej na krajowe 
(w kraju macierzystym) i zagraniczne (w kraju docelowym). 
 Grupy te różnią się między sobą stopniem wpływu przedsiębior-
stwa na możliwość ograniczenia negatywnych konsekwencji danych barier 
(firma może wpływać na czynniki, związane z barierami wewnętrznymi, 
nie ma możliwości wpływania na czynniki zewnętrzne). 

                                                        
13 J. Rymarczyk, Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 1996, ss. 120-145. 
14 K. Hutchinson, B. Quinn, N. Alexander, The Internationalisation Of Small To Medium- 
Sized Retail Companies: Towards A Conceptual Framework, "Journal Of Marketing Man-
agement" 2005, 21, pp. 149-179. 



311

 W tabeli 1 zaprezentowano podstawowe bariery umiędzynarodo-
wienia, z podziałem zaproponowanym przez Leonidou15. 
 
Tabela 1. Podział barier występujących w procesie  
umiędzynarodowienia 

Rodzaj 
barier 

Kategorie 
barier Charakterystyka 

1 2 3 

W
ew

nę
tr

zn
e 

In
fo

rm
ac

yjn
e 

Problemy z dotarciem do wiarygodnych informacji, dotyczących rynku 
zagranicznego, problemy nieefektywności i asymetrii informacji 
Problemy z wiarygodnością pozyskanych informacji; nadmierny koszt 
ich pozyskania 
Trudności z dotarciem do potencjalnych klientów ze względu na odle-
głość geograficzną; brak dostępu do baz danych, zawierających infor-
macje o klientach 

Ka
dr

ow
e 

Brak odpowiedniego zaangażowania kadry kierowniczej w działania 
związane z ekspansją zagraniczną (projektowanie i wdrażanie strate-
gii przedsiębiorstwa, uwzględniającej ekspansję zagraniczną, niechęć 
do angażowania dodatkowych środków na ten cel) 
Niewystarczająca ilość wykwalifikowanego personelu, zajmującego się 
kwestią umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa (brak praktycznego 
doświadczenia, brak znajomości języków obcych i kultur innych naro-
dów, brak specjalistycznej wiedzy) 
Trudności z zarządzaniem personelem, oddelegowanym do pracy 
zagranicą 

Fi
na

ns
ow

e Niedobór środków na finansowanie bieżącej działalności, prowadzonej 
zagranicą (środki na badania rynkowe, na dostosowanie strategii 
marketingowej) 
Ograniczona ilość środków na finansowanie zagranicznych inwestycji 

M
ar

ke
tin

go
we

 

Trudności związane z opracowaniem zupełnie nowego produktu, 
dopasowanego do wymogów rynku zagranicznego (pod względem 
preferencji nabywców, wymogów prawnych, jakościowych itp.),  
z dostosowaniem produktów z obecnej gamy produktowej do wymo-
gów rynku zagranicznego 
Trudności w oferowaniu nabywcom konkurencyjnych cen (ze względu 
na koszty, poniesione przez przedsiębiorstwo w celu dostosowania 
produktów i dostarczenia ich do nabywcy, wysoki koszt jednostkowy 
oferowanych produktów; stosowanie praktyk dumpingowych przez 
konkurentów, wspieranie lokalnego przemysłu przez rządy) 
Problemy z dostosowaniem metod dystrybucji do rynków zagranicz-
nych, trudności z wejściem do istniejących kanałów dystrybucyjnych; 
problemy z ponownym zaopatrzeniem rynku zagranicznego (wahania 
popytu, opóźnienia transportowe); znaczne koszty transportu i ubez-
pieczenia produktów oferowanych na rynkach zagranicznych; trudno-
ści z utrzymaniem wysokiej jakości usług posprzedażnych 
Trudności w dostosowaniu działań promocyjnych do uwarunkowań 
rynku zagranicznego (preferencje nabywców, regulacje prawne) 

 
 
 
 
 

                                                        
15 L.C. Leonidou, An Analysis Of The Barriers Hindering Small Business Export Development, 
"Journal Of Small Business Management"  2004, 42 (3), pp. 279–302. 
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1 2 3 

Ze
w
nę

tr
zn
e 

Pr
aw

ne
  

i p
ro

ce
du

ra
ln

e 

Brak znajomości procedur eksportowych, brak znajomości prawa, 
obowiązującego w danym państwie 
Sporadyczne i niewystarczające kontakty z klientem zagranicznym 
Problemy z egzekwowaniem przestrzegania postanowień zawartych 
umów; skomplikowane mechanizmy rozstrzygania sporów (długi 
czas oczekiwania na ostateczne rozstrzygnięcie, koszty) 

Trudności w egzekwowaniu płatności odroczonych 
Rz

ąd
ow

e 

Brak lub znikome wsparcie ekspansji zagranicznej ze strony krajo-
wego rządu 
Niekorzystne rodzime uregulowania prawne, ograniczenia w swo-
bodnym prowadzeniu działalności gospodarczej na rynkach zagra-
nicznych 
Dyskryminacja przedsiębiorstw zagranicznych przez lokalne rządy 
(uczestnictwo w przetargach, dodatkowe obciążenia podatkowe  
i informacyjne, przyznawanie licencji i zezwoleń) 

 
Sp

ec
yf

ik
a k

lie
n-

tó
w 

i k
on

ku
re

n-
tó

w 

 
Odmienność postaw, preferencji i zwyczajów konsumentów zagra-
nicznych w stosunku do nabywców rodzimych (poziom dochodów, 
struktura i wielkość gospodarstwa domowego, struktura wydatków) 
Silna konkurencja na rynku zagranicznym (ilość konkurentów, od-
mienne strategie konkurencyjne, trudność w zdobyciu i utrzymaniu 
przewagi konkurencyjnej) 

Ry
nk

ow
e 

Pogarszające się warunki gospodarcze w kraju docelowym (wzrost 
inflacji, wzrost stopy bezrobocia, rosnące zadłużenie zagraniczne) 
Ryzyko walutowe, niestabilne kursy walut, wpływające na zyski 
eksporterów oraz na poziom cen oferowanych nabywcom zagra-
nicznym 
Różnice kulturowe (odmienność religii, postaw, zwyczajów, itp.), 
bariery językowe (nieznajomość bądź niewystarczająca znajomość 
języka) 
Niestabilność polityczna na rynkach zagranicznych (fundamentalizm 
religijny, napięcia etniczne i narodowościowe, korupcja, rządy auto-
rytarne, kwoty, embarga, zakazy handlu) 
Trudności związane z ochroną własności intelektualnej (niewystar-
czające prawodawstwo w tym zakresie) 
Bariery taryfowe, poza- i parataryfowe (ograniczenia w eksporcie, 
ochrona lokalnych rynków) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: L.C. Leonidou, An Analysis Of The Barriers Hin-
dering Small Business Export Development, "Journal Of Small Business Management"  2004, 
42 (3), pp. 279–302. 
 
 Barier, utrudniających ekspansję zagraniczną, jest bardzo wiele i nie 
ma możliwości stworzenia jednego wyczerpującego spisu. Ponadto czyn-
nik, który jest barierą dla jednego przedsiębiorstwa i uniemożliwia jego 
dalszy rozwój, dla innego może okazać się szansą, która ten rozwój przy-
spieszy. 
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Podsumowanie 
 
Postępujący proces globalizacji przyczynił się do tego, iż przedsiębiorstwa, 
poszukujące szans na dalszy rozwój działalności, coraz śmielej zwracają się 
ku strategii umiędzynarodowienia. 
 Wzrastające doświadczenie praktyczne w prowadzeniu działalności 
gospodarczej oraz kumulowanie zasobów sprzyjają rozwojowi przedsię-
biorstw, którego kolejnym etapem bardzo często staje się umiędzynaro-
dowienie. Stopień zaangażowania polskich przedsiębiorstw we współpracę 
międzynarodową, określany za pomocą czterech mierników: eksportu 
(stopień konkurencyjności polskich przedsiębiorstw), importu (stopień 
różnorodności popytu krajowego),  wielkości aktywów zagranicznych (za-
angażowanie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych) oraz wielkości 
pasywów zagranicznych (atrakcyjność rynku dla zagranicznych przedsię-
biorstw)16 z roku na rok wzrasta, co świadczy o tym, iż przedsiębiorstwa 
coraz częściej wybierają drogę umiędzynarodowienia jako sposób na dal-
szy rozwój działalności. 
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INTERNATIONALIZATION AS A STAGE OF DEVELOPMENT OF THE SMALL AND MEDIUM 
ENTERPRISES 

 
Summary 

 
Increasing globalization promotes the process of internationalization of small and medium-
sized enterprises. Article aims to bring the issue of internationalization of SMEs, which is 
increasingly becomes the next step in the development of the company. This object is 
achieved by presenting basic reasons  and modes of entry onto the foreign markets in the 
confrontation with the theories of internationalization. The rest of this article analyzes the 
barriers hindering the development of small and medium-sized enterprises in foreign mar-
kets. 
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