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Wstęp

Na początku XXI w. przedstawiciele różnych nauk przekonali się, że roz-
wój gospodarczy nie tylko zależy od szeroko rozumianego kapitału fizycznego 
i kapitału ludzkiego, ale również od działania różnego rodzaju instytucji rozu-
mianych jako reguły postępowania wszystkich aktorów działających na rynku: 
nauka, zwyczaje, rytuał, kultura organizacyjna oraz kultura handlu, wymiany 
i produkcji. Zwykle te „miękkie” elementy mechanizmu rynkowego, czy wręcz 
ładu rynkowego, są przedmiotem zainteresowań ekonomii instytucjonalnej i eko-
nomii behawioralnej. Owe „miękkie” elementy ładu rynkowego mieszczą się 
w terminie „kapitał społeczny”, chociaż definiowany jest on jako:

– grupy i sieci społeczne, 
– zaufanie między ludźmi,
– umiejętność współpracy,
– niski poziom wykluczenia społecznego,
– informacja i komunikacja.
Jak z tego wyliczenia wynika, można kapitał społeczny określić jako kapitał 

relacyjny. Należy skonstatować, że udział kapitału relacyjnego w tworzeniu do-
brobytu jednostki i społeczeństwa rośnie i to zarówno na poziomie mikroekono-
micznym, jak i makroekonomicznym. Jeśli ekonomia ma służyć społeczeństwu, 
to musi formułować prognostyczne wnioski, aby społeczeństwo mogło się przygo-
tować do fazy dekoniunktury, która jest nieodłączną cechą gospodarki rynkowej. 
Formułowanie przez ekonomię prognostycznych czy predykcyjnych wniosków 
nie jest możliwe bez uwzględnienia wyników badań ekonomii instytucjonalnej 
i ekonomii behawioralnej. Ostatni światowy kryzys gospodarczy uświadomił to 
wszystkim ekonomistom i analitykom rynkowym, którzy niekoniecznie muszą 
być ekonomistami.

Oddajemy do rąk czytelników kolejny tom „Zeszytów Naukowych Wyższej 
Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, który z różnych punktów widzenia pokazuje 
współczesne determinanty rozwoju gospodarczego w taki sposób, aby ekonomia 
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mogła formułować predykcyjne wnioski umożliwiające harmonijny, zrównowa-
żony rozwój gospodarki i wzrost dobrobytu społeczeństwa.

Wyróżnić można tutaj następujące bloki tematyczne:
A. Znaczenie pracy w gospodarowaniu – 3 artykuły.
B. Działalność spółek sektora niefinansowego – 4 artykuły.
C. Wpływ jednostek samorządu terytorialnego na gospodarowanie – 3 artykuły.
D. Badania ekonomii behawioralnej – 4 artykuły.
E. Relacje międzynarodowe – 2 artykuły.
F. Turystyka a ekonomia – 5 artykuły.  
G. Nowoczesna logistyka – 2 artykuły.
Wyniki badań zawarte w tych opracowaniach pokazują, że rola kapitału spo-

łecznego w rozwoju gospodarczym stale rośnie.

prof. dr hab. Marian Noga 



Rozdział I

Znaczenie pracy w gospodarowaniu





Alicja Grześkowiak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Właściwości pracy  
i motywacje zawodowe – wielowymiarowa analiza 

porównawcza opinii respondentów  
Europejskiego Sondażu Społecznego

Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Nr 6(38)/2013

Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono międzynarodowe porównania subiektywnych 
ocen różnych aspektów związanych z pracą zawodową człowieka. Prezentowane analizy prze-
prowadzono na podstawie danych Europejskiego Sondażu Społecznego dla dwudziestu sześciu 
państw, które uczestniczyły w ostatniej edycji tego badania w 2010 r. Analizie poddano cechy cha-
rakteryzujące dwa obszary: uwarunkowania związane z obecnym miejscem pracy oraz czynniki 
motywujące do podejmowania wyzwań zawodowych. Zastosowanie analizy głównych składo-
wych jako metody badawczej pozwoliło na redukcję wielowymiarowości, a użycie wykresów typu 
biplot umożliwiło jednoczesną wizualizację relacji pomiędzy zmiennymi i obiektami (krajami). 

Słowa kluczowe: uwarunkowania pracy, analiza danych sondażowych, analiza głównych 
składowych, biplot

Wprowadzenie

Praca należy do bardzo ważnych elementów życia człowieka. Liczne źró-
dła informacji statystycznych (GUS, Eurostat, OECD) operują wskaźnikami 
dotyczącymi rynku pracy, bazującymi przede wszystkim na tzw. twardych da-
nych dotyczących aktywności zawodowej ludności, zatrudnienia i bezrobocia 
w różnych ujęciach i przekrojach. Takie podejście pozwala w zobiektywizowa-
ny sposób analizować dynamikę i zróżnicowanie przestrzenne wielu aspektów 
rynku pracy. Wydaje się, że ciekawa może być także inna perspektywa badaw-
cza zorientowana na porównanie subiektywnych opinii na temat uwarunkowań 
związanych z obecnym miejscem pracy oraz czynników motywujących do podej-
mowania wyzwań zawodowych. Szansę na tego rodzaju studia komparatystyczne 
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stwarzają międzynarodowe projekty badawcze mające na celu badanie postaw 
i poglądów respondentów w różnych krajach. Jednym z większych tego rodzaju 
przedsięwzięć jest Europejski Sondaż Społeczny (European Social Survey) prze-
prowadzany od 2002 r. w wielu państwach europejskich, a także (niektóre edycje) 
w Turcji i Izraelu, dostarczający bogatego zestawu informacji o opiniach na temat 
różnych aspektów życia. 

W niniejszej pracy podjęto próbę analizy subiektywnych przekonań respon-
dentów piątej edycji Europejskiego Sondażu Społecznego w dwóch obszarach 
związanych z aktywnością zawodową. Po pierwsze – rozpatrzono okoliczności 
towarzyszące wykonywaniu obecnej pracy, po drugie – zbadano deklarowane 
motywy przyczyniające się do chęci angażowania się w działalność zawodo-
wą. Zasadniczym celem artykułu jest przeprowadzenie międzynarodowych po-
równań we wskazanych dwóch obszarach związanych z wykonywaniem pracy. 
Prezentowana praca stanowi próbę sprawdzenia hipotezy badawczej, że opinie 
respondentów z różnych krajów na temat charakterystyk pracy oraz motywacji 
kształtują się odmiennie. Konsekwencją tak postawionego problemu jest dążenie 
do poszukiwania podobieństw i różnic zarówno w odniesieniu do cech (atrybu-
tów pracy), jak i obiektów (państw).

Kwestionariusz Europejskiego Sondażu Społecznego zawiera obszerny zestaw 
pytań dotyczących zagadnień będących przedmiotem analizy, stąd konieczność 
użycia stosownych technik pozwalających na przedstawienie wielowymiarowych 
zależności. W pracy zastosowano analizę głównych składowych pozwalającą na 
zredukowanie przestrzeni cech oraz zaprezentowano opartą na jej rezultatach 
procedurę wizualizacji danych wielowymiarowych – wykresy typu biplot pozwa-
lające na jednoczesne uchwycenie zależności zarówno pomiędzy rozpatrywany-
mi cechami, jak i obiektami.

1. Charakterystyka materiału badawczego  
i zastosowanych metod analitycznych

Analizie poddano zestaw zmiennych utworzonych przy wykorzystaniu naj-
nowszych rezultatów Europejskiego Sondażu Społecznego, czyli jego piątej run-
dy, która miała miejsce w 2010 r.1 W tej edycji badania wzięło udział 26 państw: 
Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, 
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Niemcy, Norwegia, Polska, Portu-
galia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Szwajcara, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka 
Brytania. Należy podkreślić, że Europejski Sondaż Społeczny jest badaniem wie-

1 ESS Round 5: European Social Survey Round 5 Data (2010). Data file edition 2.0. Norwe-
gian Social Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor of ESS data.
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lokierunkowym oraz bardzo obszernym – powstała na jego gruncie baza danych 
z edycji z 2010 r. liczy ponad 50,7 tys. rekordów.

W pierwszym ze zdefiniowanych obszarów, zorientowanym na uwarunkowa-
nia wykonywanej pracy, przedmiotem analizy były oceny dotyczące kluczowych 
aspektów związanych z zatrudnieniem. Respondenci wyrażali opinię, w jakim 
stopniu zgadzają się z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi obecnego 
miejsca pracy: 

– obecna praca wymaga różnorodnych zadań,
– obecna praca wymaga uczenia się nowych rzeczy,
– wynagrodzenie zależy od wysiłku włożonego w pracę,
– w obecnej pracy można otrzymać wsparcie/pomoc od współpracowników,
– obecna praca stwarza zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa,
– istnieje możliwość samodzielnego ustalania czasu pracy,
– obecne miejsce pracy daje poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia,
– zajmowane obecnie stanowisko wymaga ciężkiej pracy,
– brak wystarczającej ilości czasu na wykonanie wszystkich zadań,
– obecna praca stwarza dobre możliwości rozwoju2.
W przypadku pierwszych siedmiu cech możliwe odpowiedzi były następu-

jące: not at all true, little true, quite true, very true. Zmienne utworzono, obli-
czając łączny udział odpowiedzi „raczej prawda” oraz „zdecydowanie prawda”. 
Dla  pozostałych trzech cech twórcy sondażu zaprojektowali pięciostopniową ska-
lę odpowiedzi: disagree strongly, disagree, neither agree nor disagree, agree, 
agree strongly, jako zmienne więc przyjęto procent osób w poszczególnych kra-
jach, które udzieliły odpowiedzi, że zgadzają się lub zdecydowanie zgadzają się 
z określonymi sformułowaniami.

W obszarze drugim, poświęconym badaniu motywacji, przeanalizowano od-
powiedzi na pytanie, co stanowi główny powód podejmowania wysiłku w pracy. 
Pytanie miało charakter kafeterii z następującą listą czynników:

– satysfakcja z osiągnięć,
– utrzymanie pracy,
– użyteczność wykonywanej pracy dla innych,
– otrzymanie awansu lub podwyżki,
– wykonywanie interesujących zadań,
– obowiązek starania się, by wykonać pracę jak najlepiej,
– inne3,

oraz możliwością odpowiedzi wskazującej na brak wkładanego wysiłku w reali-
zację celów zawodowych. Ze względu na fakt, że respondenci z tej możliwości 
praktycznie nie skorzystali, podobnie jak z opcji „inne”, w dalszej analizie nie 

2 Na podstawie: http://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/ [10.11.2012], tłum. własne.
3 Ibidem.
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uwzględniono tych dwóch kategorii. Zmienne stanowiące punkt wyjścia do dal-
szych analiz zostały określone na podstawie procenta odpowiedzi wskazujących 
daną przyczynę motywacyjną4.

Pierwszy z prezentowanych obszarów został scharakteryzowany za pomo-
cą dziesięciu, natomiast drugi za pomocą sześciu zmiennych. W celu analizy 
wzajemnych relacji w zbiorach odznaczających się wielowymiarowością zasto-
sowano analizę głównych składowych, której opis można znaleźć np. w pracach 
Marka Dobosza5, Walentego Ostasiewicza6, Andrzeja Stanisza7 i Mirosławy 
Sztemberg-Lewandowskiej8. Technika ta pozwala zredukować przestrzeń o wy-
sokim wymiarze do nowej przestrzeni o wymiarze niższym. Posiadane zmienne 
są przekształcane ortogonalnie w nowe zmienne noszące miano głównych składo-
wych, przy czym kolejne składowe wyjaśniają coraz mniej zmienności mierzonej 
wariancją. Dlatego też możliwe jest przeprowadzenie wnioskowania na podstawie 
kilku początkowych składowych reprezentujących dostateczny zasób zmienności. 
Nie ma jednoznacznego stanowiska, jak należy określać wystarczającą liczbę skła-
dowych, a podstawowe procedury w tym zakresie zakładają: przyjęcie granicz-
nego poziomu wyjaśnionej zmienności, badanie wykresu osypiska, zastosowanie 
kryterium Kaisera9. W niniejszej pracy zastosowano kryterium Kaisera mówiące, 
że należy brać pod uwagę te składowe, dla których wartość własna jest większa od 
jedności10. Wyniki analizy głównych składowych oceniono na podstawie zasobów 
zmienności wspólnej oraz kierunku i wartości ładunków czynnikowych. 

Jeżeli okaże się, że do dalszych analiz wystarczają dwie lub trzy pierwsze 
składowe, to istnieje możliwość graficznej prezentacji rezultatów. Szczególnie 
obiecującą metodą wizualizacji są wykresy biplot łączące w sobie dwa rodzaje in-
formacji: pozycję obserwacji oraz położenie wektorów reprezentujących zmienne 
w przestrzeni wyodrębnionych składowych. Tego rodzaju wizualizacja została 
zaproponowana przez Kuno R. Gabriela11, a szerokie jej przedstawienie można  
 

 4 Zmienne utworzone na bazie analogicznych zestawów cech były punktem wyjścia analiz 
w pracy A. Grześkowiak, Postrzeganie pracy przez starszych Europejczyków – analiza z wyko-
rzys taniem wizualizacji macierzy, „Ekonometria” 2013, 4(42) (po recenzji, w druku).

 5 M. Dobosz, Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademic-
ka Oficyna Wyd. EXIT, Warszawa 2004, s. 277-289.

 6 Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, Wyd. AE we Wrocławiu, Wroc-
ław 1998, s. 72-85.

 7 A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z me-
dycyny, StatSoft, Kraków 2007, s. 165-212.

 8 M. Sztemberg-Lewandowska, Analiza czynnikowa w badaniach marketingowych, Wyd. 
UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 30-34.

 9 A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki..., op. cit, s. 175.
10 Ibidem, s. 175.
11 K.R. Gabriel, The Biplot Graphic Display of Matrices with Application to Principal Com-

ponent Analysis, „Biometrica” 1971, nr 58 (3).
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znaleźć w pracach takich autorów, jak: John C. Gower i David J. Hand12, Michael 
J. Greenacre13 oraz John C. Gower, Sugnet G. Lubbe i Niel J. Le Roux14. Zawarcie 
na jednym rysunku zarówno obiektów, jak i zmiennych pozwala na prześledzenie 
ich wzajemnych związków i wszechstronną eksplorację struktury rozpatrywane-
go zbioru danych. Podstawowe zasady kompozycji biplotu można ująć według 
Adama Sagana15 i Andrzeja Stanisza16 następująco: 

– obiekty są przedstawiane w postaci punktów, zmienne w postaci wektorów,
– długość wektora świadczy o znaczeniu danej zmiennej,
– środek układu współrzędnych koresponduje ze średnimi wartościami cech,
– położenie wektorów wobec siebie informuje o zależnościach pomiędzy 

zmiennymi (bliskie położenie – silna korelacja dodatnia, prostopadłość – brak 
korelacji, położenie przeciwległe – korelacja ujemna),

– odległość euklidesowa pomiędzy punktami odzwierciedla stopień niepodo-
bieństwa obiektów,

– prostopadłe rzuty punktów na wektory niosą informację o wartościach 
zmiennych w obiektach.

Autorka pracy stoi na stanowisku, że wizualizacja w postaci biplotów sta-
nowi atrakcyjną formę prezentacji wielowymiarowych zbiorów danych, pozwa-
lającą przedstawić wiele informacji łącznie, i powinna znajdować coraz szersze 
zastosowanie w naukach społeczno-ekonomicznych, w których jest raczej nie-
doceniana.

2. Analiza właściwości wykonywanej pracy 

Kluczowe aspekty pracy były oceniane na podstawie dziesięciu zmien-
nych, dla których przeprowadzono analizę głównych składowych, przyjmując 
jako punkt wyjścia macierz korelacyjną. Na podstawie kryterium Kaisera do 
dalszych rozważań przyjęto dwie pierwsze składowe, które łącznie odzwier-
ciedlały 65,38% zmienności. Podstawowe rezultaty analizy zaprezentowano 
w tabeli 1.

12 J.C. Gower, D.J. Hand, Biplots, Chapman & Hall, London 1996.
13 M.J. Greenacre, Biplots in Practice, Fundacion BBVA, Bilbao 2010.
14 J.C. Gower, S.G. Lubbe, N.J. Le Roux, Understanding Biplots, John Wiley & Sons, 

Chichester 2011.
15 A. Sagan, Jeden obraz ukazuje więcej niż 10 liczb, czyli jak budować mapy zadowolenia 

klienta z wykorzystaniem programu STATISTICA, StatSoft, Kraków 2004, s. 40-41, http://www.
statsoft.pl/czytelnia/marketing/04obraz.pdf [12.06.2012].

16 A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki..., s. 194-196.
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Tabela 1. Wyniki analizy głównych składowych dla zmiennych reprezentujących  
uwarunkowania wykonywanej pracy

Cecha
Zasób zmienności 

wspólnej (łącznie dla 
obu składowych)

Wartości ładunków czynnikowych
Pierwsza główna 

składowa
Druga główna 

składowa
Różnorodność zadań 0,88 0,92 0,16
Uczenie się nowych 
rzeczy

0,76 0,77 0,40

Wynagrodzenie zależne 
od wysiłku

0,84 –0,38 0,83

Pomoc  
współpracowników

0,76 0,82 0,29

Zagrożenie zdrowia/
bezpieczeństwa

0,70 –0,33 0,77

Samodzielne ustalanie 
czasu pracy

0,75 0,83 0,23

Bezpieczeństwo  
zatrudnienia

0,81 0,90 –0,03

Ciężka praca 0,20 –0,43 –0,12
Brak wystarczającej 
ilości czasu

0,52 0,33 –0,64

Dobre możliwości 
rozwoju

0,32 0,49 –0,28

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: ESS Round 5: European Social Survey Round 5 Data 
(2010). Data file edition 2.0. Norwegian Social Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor 
of ESS data.

Wyznaczone dwie pierwsze składowe w największym stopniu przenoszą in-
formacje zawarte w takich zmiennych, jak wykonywanie różnorodnych zadań 
(88% wariancji tej zmiennej), powiązanie wynagrodzenia z nakładem pracy 
(84%) oraz poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia (81%), natomiast w najmniej-
szym stopniu odzwierciedlają zmienność związaną z oceną pracy jako ciężkiej 
(20%), pozytywnym spojrzeniem na możliwości rozwoju (32%) oraz niedoborem 
czasu na wykonanie zadań (52%). Wartości ładunków czynnikowych wskazują, 
że pierwotne zmienne mają różny kierunek powiązań z otrzymanymi składowy-
mi. Pierwsza składowa rozdziela takie czynniki, jak: zależność wynagrodzenia 
od wkładanego wysiłku, zagrożenie zdrowia/bezpieczeństwa oraz ocena pracy 
jako ciężkiej od wszystkich pozostałych, które mają zdecydowanie niefinansowy 
i pozytywny charakter (z wyjątkiem niedoboru czasu). Z kolei druga składowa 
różnicuje takie elementy, jak: dobre możliwości rozwoju, niedostatek czasu oraz 
trudność wykonywanej pracy od innych uwarunkowań. Przedstawienie tabe-
laryczne otrzymanych wyników jest szczegółowe, a ich interpretacja wymaga 
drobiazgowego ujęcia. Dlatego też warto w celu prześledzenia wzajemnych zależ-
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ności pomiędzy zmiennymi (a także obiektami) zastosować prezentację graficzną 
w postaci biplotu (rysunek 1).

Rysunek 1. Wektory reprezentujące zmienne opisujące uwarunkowania pracy  
oraz punkty odzwierciedlające obiekty (państwa) w przestrzeni  

dwóch pierwszych głównych składowych

BE – Belgia, BG – Bułgaria, CH – Szwajcaria, CZ – Czechy, CY – Cypr, DE – Niemcy, DK – Dania, 
EE – Estonia, ES – Hiszpania, FI – Finlandia, FR – Francja, GR – Grecja, HR – Chorwacja, HU – Węgry,  
IE – Irlandia, IS – Izrael, NL – Holandia, NO – Norwegia, PL – Polska, PT – Portugalia, RU – Rosja,  
SE – Szwecja, SI – Słowenia, SK – Słowacja, UA – Ukraina, UK – Wielka Brytania

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu ViSta17, na podstawie danych: ESS Round 5: 
European Social Survey Round 5 Data (2010). Data file edition 2.0. Norwegian Social Science Data Services, 
Norway – Data Archive and distributor of ESS data.

Na rysunku 1 zastosowano następujące skrótowe określenia cech: obecna 
praca wymaga różnorodnych zadań – UROZMAICENIE, obecna praca wymaga 
uczenia się nowych rzeczy – DOSKONALENIE, wynagrodzenie zależy od wysił-
ku włożonego w pracę – WYSIŁEK, w obecnej pracy można otrzymać wsparcie/
pomoc od współpracowników – WSPARCIE, obecna praca stwarza zagrożenie 
dla zdrowia lub bezpieczeństwa – RYZYKO, istnieje możliwość  samodzielnego 

17 XLISP-PLUS version 3.04. Portions Copyright (c) 1988, by David Betz. Modified by 
Thomas Almy and others. XLISP-STAT release 3.52.13 (Beta) Copyright (c) 1989-1999, by Luke 
Tierney. XLISP-STAT for Windows Release 3.52.13.1 (Beta). Modified by Fabian Camacho 
and Forrest W. Young. ViSta: The Visual Statistics System Copyright (c) 1991-2012 by Forrest 
W. Young Version 6.4.355-EWU May 23, 2001.
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ustalania czasu pracy – ELASTYCZNOŚĆ, obecne miejsce pracy daje poczu-
cie bezpieczeństwa zatrudnienia – PEWNOŚĆ, zajmowane obecnie stanowisko 
wymaga ciężkiej pracy – TRUD, brak wystarczającej ilości czasu na wykonanie 
wszystkich zadań – CZAS, obecna praca stwarza dobre możliwości rozwoju – 
ROZWÓJ. Układ wektorów pozwala stwierdzić, że istnieją cechy silnie ze sobą 
skorelowane. Zdaniem respondentów, pracy niosącej poczucie zagrożenia zdro-
wia lub bezpieczeństwa towarzyszy znaczne przełożenie wkładanego wysiłku 
na otrzymywane wynagrodzenie. Występuje silna zależność pomiędzy realizacją 
zróżnicowanych zadań, koniecznością uczenia się nowych rzeczy, otrzymywa-
niem wsparcia od współpracowników i elastycznym czasem pracy. Warto za-
uważyć, że te cztery cechy są ujemnie skorelowane z oceną pracy jako ciężkiej 
i prawie nieskorelowane z zagrożeniem zdrowia i relacją wysiłku do wynagro-
dzeń. Interesujące jest również to, że nie występuje znacząca korelacja możli-
wości rozwoju z pozostałymi czynnikami. 

Położenie punktów reprezentujących kraje pozwala stwierdzić, że responden-
ci z niektórych państw mają bardzo zbliżone opinie na temat uwarunkowań wy-
konywanej pracy. Największe podobieństwo można zauważyć dla następujących 
krajów: Belgia i Holandia; Niemcy, Francja i Wielka Brytania; Dania, Finlandia 
i Szwecja; Czechy, Słowacja i Rosja; Grecja, Chorwacja i Węgry. Poglądy ankie-
towanych z Polski nie były w znacznym stopniu zbliżone do opinii reprezentan-
tów któregokolwiek z państw – punktowi ilustrującemu Polskę nie towarzyszy 
żaden inny.

Bardzo interesujące jest prześledzenie położenia punktów względem wek-
torów odzwierciedlających zestaw analizowanych cech. W pierwszej i drugiej 
ćwiartce układu współrzędnych znalazły się przede wszystkim państwa o długim 
stażu w Unii Europejskiej oraz Izrael, Słowenia, Estonia, Szwajcaria i Norwegia. 
Prostopadłe rzuty na wektory – DOSKONALENIE, WSPARCIE, UROZMAICE-
NIE, PEWNOŚĆ, ROZWÓJ wskazują, że obywatele tych państw w większości 
i zdecydowanie częściej niż pozostali postrzegali pracę przez pryzmat pozy-
tywnych elementów. Szczególnie wysoko oceniali warunki pracy Szwajcarzy 
i Norwegowie oraz mieszkańcy pozostałych krajów skandynawskich i Bene-
luksu. Należy także podkreślić, że wektor TRUD jest skierowany w przeciwną 
stronę, co wskazuje na rzadziej niż przeciętne wskazywanie przez responden-
tów z tych krajów, że zajmowane obecnie stanowisko wymaga ciężkiej pracy. 
W trzeciej i czwartej ćwiartce układu współrzędnych ulokowane zostały kraje 
z południa Europy, obecnie bardzo silnie dotknięte kryzysem (Grecja, Hisz-
pania), Irlandia oraz państwa o najkrótszej przynależności do struktur unij-
nych bądź do nich nienależące. Ankietowani w tych krajach szczególnie mocno 
zwracali uwagę na konieczność wykonywania ciężkiej pracy. Kolejnymi aspek-
tami pracy wyróżniającymi sytuację w wymienionych krajach (z wyjątkiem 
Irlandii, Hiszpanii i Cypru) są: wysokie poczucie zagrożenia zdrowia lub bez-
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pieczeństwa w trakcie wykonywania czynności zawodowych oraz powiązanie 
wynagrodzeń z nakładem wysiłku.

3. Analiza czynników motywujących do pracy

Autorzy kwestionariusza Europejskiego Sondażu Społecznego określili sześć 
motywów, którymi mogą kierować się pracujący, podejmując wysiłek w trakcie 
wykonywanej pracy. Analiza głównych składowych pozwoliła na przedstawienie 
relacji pomiędzy tymi cechami i obiektami w przestrzeni dwuwymiarowej, bo-
wiem, kierując się kryterium Kaisera, brano pod uwagę dwie pierwsze składowe, 
co pozwala na prezentację zależności na płaszczyźnie. Dwie pierwsze główne 
składowe odzwierciedlają łącznie 72,57% wariancji, a ich podstawowe charakte-
rystyki przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Wyniki analizy głównych składowych dla zmiennych  
reprezentujących motywację zawodową

Cecha
Zasób zmienności 

wspólnej (łącznie dla 
obu składowych)

Wartości ładunków czynnikowych
Pierwsza główna 

składowa
Druga główna 

składowa
Satysfakcja z osiągnięć 0,92 0,73 0,62
Utrzymanie pracy 0,81 –0,89 0,13
Użyteczność pracy  
dla innych

0,81 0,74 –0,50

Otrzymanie awansu/
podwyżki

0,75 –0,61 –0,62

Interesujące zadania 0,84 0,81 –0,43
Wykonanie pracy jak 
najlepiej

0,23 –0,48 0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: ESS Round 5: European Social Survey Round 5 Data 
(2010). Data file edition 2.0. Norwegian Social Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor 
of ESS data.

Otrzymane dwie pierwsze składowe w największym stopniu odzwierciedla-
ją informacje wnoszone przez takie zmienne, jak satysfakcja z osiągnięć (92%) 
i wykonywanie interesujących zadań (84%), a w najmniejszym dążenie do wy-
konania pracy jak najlepiej (23%). Pierwsza składowa jest ujemnie skorelowa-
na z trzema czynnikami, tj. chęcią utrzymania pracy, otrzymania awansu lub 
podwyżki oraz perfekcjonizmem i dodatnio skorelowana z pozostałymi trzema, 
separuje więc motywy o charakterze bytowo-finansowym od zorientowanych na 
samorealizację. Natomiast trudno zinterpretować sposób podziału wyznaczony 
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przez drugą składową, która głównie rozdziela satysfakcję z osiągnięć od chęci 
awansu, deklarowanego utylitaryzmu i wykonywania ciekawych zadań. W celu 
syntetycznego zilustrowania rezultatów analizy zastosowano wykres typu biplot 
(rysunek 2).

Rysunek 2. Wektory reprezentujące zmienne opisujące motywacje zawodowe  
oraz punkty odzwierciedlające obiekty (państwa) w przestrzeni  

dwóch pierwszych głównych składowych  
(oznaczenia jak na rysunku 1)

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu ViSta18, na podstawie danych: ESS Round 5: 
European Social Survey Round 5 Data (2010). Data file edition 2.0. Norwegian Social Science Data Services, 
Norway – Data Archive and distributor of ESS data.

Na rysunku 2 użyto następujące skrócone nazwy cech: satysfakcja z osią-
gnięć – SATYSFAKCJA, utrzymanie pracy – UTRZYMANIE, użyteczność 
wykonywanej pracy dla innych – UŻYTECZNOŚĆ, otrzymanie awansu lub 
podwyżki – AWANS/PODWYŻKA, wykonywanie interesujących zadań – STY-
MULACJA, obowiązek starania się, by wykonać pracę jak najlepiej – PERFEK-
CJONIZM. Położenie wektorów wskazuje, że najsilniejsza korelacja występuje 
pomiędzy wykonywaniem ciekawej pracy a poczuciem, że prowadzone działania 
są przydatne dla innych i te dwie cechy stoją w opozycji do perfekcjonistycznego 
podejścia i konieczności starania się o zachowanie zajmowanego obecnie stano-

18 Ibidem.
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wiska. Na przeciwległych „biegunach” znajdują się zadowolenie z dokonań i chęć 
awansowania lub lepszego zarobku.

Położenie punktów reprezentujących kraje względem poszczególnych cech 
odzwierciedlonych przez wektory pozwala wychwycić różnice w zakresie 
motywacji zawodowej wśród obywateli państw uwzględnionych w analizie. 
Wszystkie trzy elementy związane z samorealizacją (SATYSFAKCJA, STY-
MULACJA, UŻYTECZNOŚĆ) były bardzo często wymieniane przez miesz-
kańców krajów skandynawskich oraz Szwajcarii, Holandii, Belgii i Francji, 
natomiast najrzadziej przez reprezentantów Cypru, Chorwacji, Czech, Bułga-
rii i Grecji. Z kolei obywatele Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Słowenii 
i Niemiec są motywowani głównie przez osiągane zadowolenie z wykonywanej 
pracy (SATYSFAKCJA) i rzadziej niż średnia przez możliwość osiągania ko-
lejnych szczebli kariery lub gratyfikację finansową (AWANS/PODWYŻKA). 
Przeciwne postawy prezentują obywatele Rosji, Ukrainy i Cypru, dla których 
możliwość otrzymania awansu lub podwyżki stanowi najsilniejszy czynnik 
motywacyjny na tle wszystkich pozostałych respondentów. Wśród mieszkań-
ców wielu krajów postkomunistycznych (Bułgarii, Chorwacji, Czech, Polski, 
Słowacji, Ukrainy, Węgier) oraz krajów leżących na południu Europy (Cypru, 
Grecji, Portugalii), a także Izraela, głównymi motywami skłaniającymi do wy-
tężonej pracy są: utrzymanie obecnego stanowiska (UTRZYMANIE) oraz dą-
żenie do wykonywania pracy najlepiej, jak to możliwe (PERFEKCJONIZM). 
Stosunkowo wysoko plasuje się także pragnienie wyższych zarobków oraz 
awansu (AWANS/PODWYŻKA).

Zakończenie

W pracy przedstawiono analizę subiektywnych przekonań mieszkańców wy-
branych krajów na temat wybranych aspektów życia zawodowego. Zarówno w za-
kresie oceny właściwości pracy, jak i pobudek motywacyjnych występują różnice 
pomiędzy mieszkańcami krajów biorących udział w Europejskim Sondażu Spo-
łecznym. Wydaje się, że główna linia podziału przebiega pomiędzy państwami 
nordyckimi, Szwajcarią oraz krajami najdłużej funkcjonującymi w strukturach 
unijnych a państwami Europy Południowej i Wschodniej, zwłaszcza tymi, które 
musiały podjąć wyzwanie transformacji ustrojowej. Respondenci pierwszej gru-
py podkreślają pozytywne aspekty pracy, takie jak rozmaitość wyzwań, nauka 
nowości, otrzymywanie pomocy od współpracowników, bezpieczeństwo zatrud-
nienia, elastyczny czas pracy. Natomiast przedstawiciele drugiej grupy zwraca-
ją przede wszystkim uwagę na ryzyko związane z wykonywanymi zadaniami 
oraz konieczność ciężkiej pracy. Także w zakresie motywacji zarysowuje się roz-
dźwięk – w grupie pierwszej okoliczności inspirujące do podejmowania wyzwań 
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to satysfakcja z dobrze wykonanej pracy, utylitaryzm oraz zaangażowanie w inte-
resujące przedsięwzięcia, a w grupie drugiej bodźcami mobilizującymi są przede 
wszystkim dążenie do utrzymania zatrudnienia i gratyfikacja finansowa. 

Literatura

Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficy-
na Wyd. EXIT, Warszawa 2004.

Gabriel K.R., The Biplot Graphic Display of Matrices with Application to Principal Component 
Analysis, „Biometrica” 1971, nr 58(3).  

Gower J.C., Hand D.J., Biplots, Chapman & Hall, London 1996.
Gower J.C., Lubbe S.G., Le Roux N.J., Understanding Biplots, John Wiley & Sons, Chichester 

2011.
Greenacre M.J., Biplots in Practice, Fundacion BBVA, Bilbao 2010.
Grześkowiak A., Postrzeganie pracy przez starszych Europejczyków – analiza z wykorzystaniem 

wizualizacji macierzy, „Ekonometria” 2013, 4(42) (po recenzji, w druku).
http://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/ [10.11.2012].
Sagan A., Jeden obraz ukazuje więcej niż 10 liczb, czyli jak budować mapy zadowolenia klienta 

z wykorzystaniem programu Statistica, StatSoft, Kraków 2004, http://www.statsoft.pl/czytel-
nia/marketing/04obraz.pdf [12.06.2012].

Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny, 
StatSoft, Kraków 2007.

Statystyczne metody analizy danych, red. S. Ostasiewicz, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
Sztemberg-Lewandowska M., Analiza czynnikowa w badaniach marketingowych, Wyd. UE we 

Wrocławiu, Wrocław 2008.

Work features and professional motivations –  
a comparative multivariate analysis of the opinions  

of the European Social Survey Respondents

Summary. The paper presents international comparisons of subjective assessments of 
 different aspects of work. The presented analyses are carried out on the basis of the data from the 
European Social Survey for twenty-six countries who participated in the last edition of this study 
in 2010. Characteristics of two areas are considered: the current workplace conditions, and the mo-
tivating factors underlying professional challenges. Application of principal component  analysis 
as a research method allowed to reduce dimensionality, and the use of biplot graphs  enabled simul-
taneous visualization of relationships between the variables and objects (countries).

Key words: work determinants, analysis of survey data, principal component analysis, biplot
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Telepraca jako jedna z elastycznych form  
zatrudnienia na rynku pracy

Streszczenie. W artykule zaprezentowano elastyczne formy zatrudnienia, które znajdują sze-
rokie zastosowanie na europejskich rynkach pracy i coraz powszechniej są stosowane również 
w warunkach polskich. Dokonano zestawienia wybranych cech tych form pracy oraz przedstawio-
no najważniejsze korzyści oraz koszty ich stosowania. Szczególną uwagę zwrócono na telepracę 
jako jedną z form zatrudnienia o wysokim stopniu elastyczności. Przedstawiono definicje telepra-
cy, krótko omówiono badania nad jej zastosowaniem na polskim rynku pracy, zaprezentowano 
najważniejsze korzyści i bariery wynikające ze stosowania tej formy zatrudnienia.

Słowa kluczowe: elastyczne formy zatrudnienia, rynek pracy, telepraca

Wprowadzenie

Praca odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka i społeczeństwa, spełniając trzy 
podstawowe i współzależne funkcje: ekonomiczną, dochodową i społeczną. Pra-
ca tworzy nowe wartości, umożliwia wzrost produkcji dóbr i usług, przyczynia się 
do wzrostu dobrobytu społecznego. Jest ona najbardziej aktywnym czynnikiem 
procesu gospodarczego, ponieważ to ludzie uruchamiają maszyny, środki trans-
portu czy środki finansowe. Praca pozwala uzyskiwać dochody, które są niezbędne 
do pełnego i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Praca jest również 
środkiem zaspokojenia aspiracji zawodowych i społecznych.

Rozwój technologii w XX w. rodzi skutki dla pracy ludzkiej: z jednej strony 
czyni ją lżejszą, bardziej zintelektualizowaną, z drugiej pozwala na większą 
kontrolę nad procesem pracy i jego intensywnością. Stały postęp techniczny eli-
minuje wiele tradycyjnych zawodów i specjalności, stwarzając zapotrzebowanie na 
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nowe; jest to wyzwanie dla systemu edukacyjnego, jego zdolności do przygoto-
wania pra cowników o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach. Jest to 
również wyzwanie dla pracodawców, którzy muszą postawić na elastyczny model za-
trudnienia, tak aby móc dostosowywać strukturę kadrową do zmieniającego się rynku. 
Dlatego też na całym świecie ogromną popularnością cieszą się elastyczne (atypowe) 
formy zatrudnienia. Najbardziej rozpowszechnione są one w Stanach Zjednoczonych 
i w Europie Zachodniej, ale również i w Polsce stają się coraz częstsze. Takie formy 
zatrudnienia pozwalają pracodawcom uniknąć wysokich kosztów utrzymania pra-
cownika, a pracownikom dają szansę na rozpoczęcie pracy i zdobycie doświadczenia.

Celem niniejszego opracowania było zaprezentowanie i scharakteryzowanie 
 elastycznych form zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem telepracy.

1. Zróżnicowanie elastycznych form zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia rozumiane są dwojako: jako uelastycznienie 
tradycyjnego stosunku pracy, np. poprzez uelastycznienie czasu pracy lub miej-
sca pracy oraz jako zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy. Za elas-
tyczne formy zatrudnienia uznaje się: terminowe umowy o pracę (w tym umowa 
na czas określony, umowa na czas wykonywania określonej pracy, umowa na 
okres próbny, umowa na czas zastępstwa pracownika, umowa sezonowa), zatrud-
nienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie w elastycznych godzi-
nach czasu pracy (w tym zadaniowy czas pracy, skrócony tydzień pracy, praca 
weekendowa), leasing pracowniczy, umowy cywilnoprawne (w tym umowa zle-
cenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna), praca nakładcza, telepraca, praca na 
wezwanie, jobsharing, worksharing, jobrotation, zatrudnienie socjalne i zatrud-
nienie wspierane, prace interwencyjne i roboty publiczne1.

Terminowe umowy o pracę dają pracodawcy możliwość dostosowywania 
poziomu zatrudnienia do aktualnych lub przewidywanych potrzeb związanych 
z działalnością firmy. Zapewniają jednocześnie pracownikom wiele uprawnień, 
w tym prawo do urlopu wypoczynkowego, prawo do wynagrodzenia w okresie 
niezdolności do pracy na skutek choroby, prawo do urlopu macierzyńskiego, pełen 
zakres ubezpieczeń społecznych, natomiast nie wiążą się z obowiązkiem wypła-
cania pracownikom dodatkowych odpraw pieniężnych w przypadku zakończenia 
stosunku pracy z upływem terminu, na jaki dana umowa została zawarta.

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy pozwala stronom umowy 
określić wymiar etatu dowolnie, dostosowując go do potrzeb pracodawcy i pra-

1 Dobrowolska M., Elastyczne formy zatrudnienia. Zagrożenia i wyzwania dla osób po pięć-
dziesiątym roku życia, w: ABC elastycznych form zatrudnienia, red. M. Dobrowolska, Wyd. Nau-
kowe KMB Press, Katowice 2010.
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cownika. Daje to możliwość zatrudnienia osób, które nie mogłyby podjąć za-
trudnienia na pełny etat lub jeżeli pracodawca nie potrzebuje pracowników na 
cały etat. Ten rodzaj zatrudnienia może być natomiast przyczyną dużej rotacji 
pracowników, co z kolei wpływa na wyższe koszty prowadzenia administracji 
personalnej i wyższe koszty szkoleń oraz ograniczone perspektywy kariery za-
wodowej.

Zatrudnienie w elastycznych godzinach czasu pracy, np. w systemie zadanio-
wym, może być stosowane w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej 
organizacji albo miejscem jej wykonywania, w przypadku gdy niemożliwe lub 
trudne jest ewidencjonowanie przepracowanych godzin. Ta forma zatrudnienia 
daje możliwość dostosowania wykonywania obowiązków pracowniczych do po-
trzeb związanych np. z kontynuowaniem nauki, sprawami rodzinnymi lub dodat-
kowymi zajęciami zawodowymi.

Leasing pracowniczy występuje wtedy, gdy firma korzysta z usług agencji 
pracy tymczasowej – agencja zawiera umowy o pracę lub umowy cywilnopraw-
ne z osobami, które następnie wykonują pracę tymczasowo dla konkretnej fir-
my, i umożliwia dostosowanie stanu zatrudnienia (bez formalnego zwiększania 
liczby etatów) do aktualnych, często zmiennych potrzeb. Pracodawca nie ponosi 
kosztów związanych z administrowaniem sprawami związanymi z ubezpiecze-
niami społecznymi oraz dokumentacją pracowniczą, a dla pracowników tymcza-
sowych może to być szansa nabrania doświadczenia w renomowanych miejscach 
pracy, co w konsekwencji poprawia ich pozycję na rynku pracy.

Kolejną grupę stanowią umowy cywilnoprawne, w tym umowa zlecenie, 
umowa o dzieło i umowa agencyjna. Umowa zlecenie jest umową zawieraną na 
czas określony, polegającą na tym, że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do 
wykonywania określonych czynności dla zleceniodawcy. Jeżeli strony nie ustalą 
inaczej w umowie lub nie wynika to z przepisów szczególnych, wynagrodzenie 
należy się zleceniobiorcy po wykonaniu zlecenia. Innym popularnym rodzajem 
umowy cywilnoprawnej jest umowa o dzieło, która polega na tym, że wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, zamawiający zaś do wypłaty 
wynagrodzenia. Ten typ umowy stanowi atrakcyjną formę zatrudnienia zarówno 
dla pracowników, jak i pracodawców, ponieważ nie są od tej umowy odprowa-
dzane składki ZUS, a bez względu na wydatki ponoszone przez zatrudnionego 
koszt uzyskania przychodu wynosi minimum 20%. Umowa o dzieło jest szcze-
gólnie doceniana przez artystów i innych przedstawicieli tzw. wolnych zawodów, 
głównie ze względu na swobodę co do miejsca, czasu i sposobu wykonywania 
świadczenia. 

Umowa agencyjna stanowi, że przyjmujący zlecenie agent zobowiązuje się, 
w zakresie swojego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia za wynagrodze-
niem przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębior-
cy albo do zawierania ich w jego imieniu (zleceniodawcy). Mogą ją zawrzeć tylko 
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przedsiębiorcy, tzn. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz 
osoby prawne. Wynagrodzeniem agenta jest prowizja, której wysokość zależy od 
liczby lub wartości zawieranych umów; strony mogą jednak w umowie przewi-
dzieć inne uregulowania w tym zakresie. Ten rodzaj umowy wydaje się dobrym 
rozwiązaniem dla osób ceniących niezależność i dobrze zorganizowanych – wy-
nagrodzenie (prowizja) zależy głównie od nakładu sił, jaki włożą w wykonywa-
nie swoich zobowiązań.

Kolejnym przykładem elastycznej formy zatrudnienia jest praca nakładcza 
inaczej zwana chałupniczą. Jest to odpłatne wykonywanie przez osobę, zwaną 
wykonawcą, na rzecz pracodawcy, zwanego nakładcą określonej pracy – czynno-
ści o charakterze manualnym, i dotyczy głównie wytwarzania, przerabiania lub 
wykańczania różnego rodzaju artykułów w domu lub innym miejscu wyznaczo-
nym przez strony, w sposób samodzielny i bez podporządkowania, indywidualnie 
lub z pomocą członków rodziny. Pozwala na swobodę organizacji pracy wyko-
nawcy i dowolne rozporządzanie czasem, daje możliwość powierzania realizacji 
zadań domownikom. Praca ta jest szczególnie polecana osobom, które muszą po-
zostawać w domu z uwagi na niepełnosprawność, kobietom sprawującym opiekę 
nad dzieckiem lub innym, mającym np. trudności z komunikacją.

Praca na wezwanie nie jest świadczona ciągle i systematycznie – odbywa się 
tylko w przypadku nagłego zapotrzebowania na nią. Pracodawca może w każdej 
chwili wezwać pracownika, który jest tym samym zobowiązany do całkowitej 
dyspozycyjności. Ten rodzaj pracy znajduje zastosowanie m.in. w handlu, hote-
larstwie czy turystyce. W polskim prawie pracy nie ma uregulowań dotyczących 
pracy na wezwanie – zbliżoną formą są dyżury pracownicze (osoba pełniąca dy-
żur pozostaje w gotowości do wykonywania pracy poza normalnymi godzinami 
pracy. Dyżur może być pełniony w zakładzie pracy, w domu lub w innym miejscu 
wyznaczonym przez pracodawcę, ale jest uzupełnieniem pracy w normalnych 
godzinach) oraz pogotowie pracy. W krajach Unii Europejskiej można wyróżnić 
dwa rodzaje pracy na wezwanie: umowa o pracę zawierana jest między strona-
mi, a praca świadczona jest tylko w przypadku wezwania pracownika do niej 
(w ramach trwania umowy mogą wystąpić przerwy w świadczeniu pracy) oraz 
podpisywana jest umowa przedwstępna powodująca, że pracownik zostaje w dys-
pozycji pracodawcy – w przypadku wystąpienia konieczności świadczenia pracy, 
zostaje podpisana właściwa umowa o pracę o charakterze czasowym.

Jobsharing to praca na zasadzie dzielenia stanowiska polegająca na tym, że 
dwóch lub więcej pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu 
pracy wykonuje jednakowe obowiązki w ramach jednego stanowiska pracy. Ten 
rodzaj pracy znajduje zastosowanie przy ochronie obiektów, przy taśmie monta-
żowej, obsłudze sekretariatów czy punktów kontaktu z klientami. Stanowi ko-
rzystne rozwiązanie dla matek wychowujących małe dzieci, osób odchodzących 
na emeryturę, absolwentów zaczynających pracę, studentów oraz dla wszystkich 
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tych osób, które z osobistych przyczyn nie mogą pracować w pełnym wymiarze 
godzin. Podstawą są umowy zawierane pomiędzy pracodawcą a zainteresowany-
mi pracownikami, określające ryczałtowe wynagrodzenie i wymiar czasu pracy. 
Pracownicy najczęściej dzielą wynagrodzenie i inne świadczenia związane z pra-
cą proporcjonalnie do wykonywanej pracy lub według innych, indywidualnych, 
specjalnych ustaleń. Podział pracy może dotyczyć nie tylko czasu pracy – praca 
może być podzielona też funkcjonalnie.

Worksharing jest dość podobny do opisanego powyżej jobsharingu, ale sto-
suje się go najczęściej w sytuacji kryzysu danego przedsiębiorstwa. Polega on na 
rozdzieleniu pracy pomiędzy pracowników – pracownicy godzą się na zmniejsze-
nie wymiaru czasu pracy, a co za tym idzie, na ograniczenia wynagrodzeń w celu 
uniknięcia zwolnień. Jest to rozwiązanie tymczasowe stosowane najczęściej w celu 
utrzymania zatrudnienia do momentu wzrostu zapotrzebowania na pracę.

Jobrotation, czyli rotacja pracy jest systemem kształcenia ustawicznego i pra-
cy, w którym osoba bezrobotna jest szkolona w celu zastąpienia pracowników 
w przedsiębiorstwach na czas ich pobytu na kursach doskonalenia zawodowego 
i szkoleniach.

Kolejny typ elastycznego zatrudnienia to zatrudnienie socjalne i zatrudnienie 
wspierane, które są kierowane do osób wykluczonych lub zagrożonych wyklucze-
niem społecznym. Po zakończeniu zajęć w centrum integracji lub w uzasadnio-
nych przypadkach przed ich zakończeniem, urząd pracy kieruje uczestnika zajęć 
do pracy u pracodawcy lub w centrum i refunduje określony procent wynagro-
dzenia skierowanej osoby. Podobnie działa zatrudnianie pracowników w syste-
mie prac interwencyjnych i robót publicznych, które opierają się na współpracy 
pracodawcy z urzędem pracy i polegają na refundacji części kosztów zatrudnie-
nia pracownika.

Samozatrudnieniem określa się najczęściej pracę wykonywaną na własny 
rachunek, we własnym imieniu i na własne ryzyko. Praca świadczona jest głów-
nie na rzecz jednego przedsiębiorcy. Z samozatrudnieniem mamy do czynie-
nia, gdy osoba fizyczna zastępuje umowę o pracę jednoosobową działalnością 
 gospodarczą i świadczy usługi na rzecz byłego pracodawcy. W ramach samo-
zatrudnienia prace nieskomplikowane, sprawy proste i niewymagające nadzoru 
lub wysokospecjalistyczne są zlecane do wykonania osobom pracującym na 
własny rachunek.

Przekazanie poza firmę macierzystą określonych zadań do wykonania przez 
wyspecjalizowane podmioty, przy wykorzystaniu zewnętrznych zasobów, okre-
śla się mianem outsourcingu. Pracodawcy, chcąc zmniejszyć koszty pracy oraz 
uniknąć pracochłonnych czynności związanych z zatrudnianiem pracowni-
ków, część zadań przekazują do realizacji firmom zewnętrznym. Podmiotem 
zatrudniającym pracowników jest firma zewnętrzna, która odpowiada za per-
sonel oraz szkody przez niego wyrządzone. Outsourcing ma zastosowanie przy 
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usługach: księgowych, internetowych, administrowania i zarządzania, prawni-
czych, sprzątania, ochrony osób i mienia, marketingowych, transportowych czy 
szkoleniowych.

2. Charakterystyka elastycznych form zatrudnienia

W tabelach nr 1 i 2 zaprezentowano zestawienie wybranych cech elastycznych 
form zatrudnienia, dokonano podsumowania korzyści płynących ze stosowania 
tych form, zwrócono również uwagę na ich koszty. Zestawieniem objęto formę 
zatrudnienia, czas, na jaki umowa zostaje zawarta, jej rodzaj, okres obowiązu-
jącego obie strony wypowiedzenia, sposób zapłaty oraz czy z danym rodzajem 
umowy są związane świadczenia pracownicze, czy też nie. Scharakteryzowa-
no również miejsce wykonywania pracy oraz dokonano próby oceny stopnia 
elastycz ności danej formy zatrudnienia. 

3. Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia

W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpił ogromny rozwój technik infor-
macyjnych, który umożliwił uzyskanie niezbędnych informacji w każdej chwili 
i w każdym miejscu. Praca w znacznym stopniu stała się niezależna od lokaliza-
cji. W wielu zawodach potrzeba jedynie jednej lub niewielu usług telekomunika-
cyjnych, aby proces przemieszczania się pracowników do pracy został zastąpiony 
przemieszczaniem pracy do pracowników, czyli jeszcze jedną elastyczną formą 
zatrudnienia zwaną telepracą. 

Telepracę wykreowano w USA na początku lat 70. XX w. w okresie kryzysu 
naftowego. W literaturze na określenie telepracy używa się zamiennie terminów 
„telework”, „telecommuting” oraz „e-working”, w Polsce tłumaczonych jako te-
lepraca, praca zdalna, praca na odległość lub e-praca. Sam termin „telework” 
został użyty po raz pierwszy w 1972 r. przez Jacka Schiffa na łamach gazety 
„Washington Post” i od tego czasu wszedł do powszechnego użycia w krajach an-
glojęzycznych. Za twórcę terminu „telepraca” uważa się Jacka M. Nillesa, amery-
kańskiego fizyka, który właściwie wprowadził do użytku dwa terminy:

– telepraca (teleworking), czyli każdy rodzaj zastępowania podróży związa-
nych z pracą techniką informacyjną (np. telekomunikacją i komputerami); prze-
mieszczanie pracy do pracowników zamiast pracowników do pracy,

– teledojazdy (telecommuting), czyli okresowa praca poza centralą firmy; wy-
konywanie pracy w domu, w siedzibie klienta lub w telecentrum co najmniej jeden 
dzień w tygodniu. Telepraca według J.M. Nillesa to każda forma pracy z wyko-
rzystaniem technologii informatycznych, zastępująca konieczność dojazdów do 
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siedziby firmy czy instytucji2. Poglądy te spopularyzował Francis Kinsman, ame-
rykański futurysta, autor wydanej w 1987 r. książki The Telecommuters. 

 W Polsce jest to forma elastycznego zatrudnienia uregulowana przepisami 
prawa pracy. Została ona wprowadzona nowelizacją Kodeksu pracy3. Nowelizacja 
uregulowała telepracę jako formę zatrudnienia pracowniczego. Zgodnie z art. 675 
Kodeksu pracy telepraca jest pracą wykonywaną regularnie poza zakładem pra-
cy, przy zastosowaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. 

Telepracownikiem jest osoba wykonująca pracę w scharakteryzowanych wy-
żej warunkach, a jej wyniki przekazuje pracodawcy za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej: Internetu, telefonu lub faksu. Na pracodawcę nałożo-
ny jest obowiązek dostarczenia niezbędnego sprzętu do wykonywania powierzo-
nej pracy, ubezpieczenia go, konserwacji oraz zapewnienia pomocy technicznej. 
Telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie niż pracownik zatrud-
niony przy takiej samej lub podobnej pracy, wykonujący swoje zadania w sie-
dzibie pracodawcy. Telepraca sprawdza się jako forma zatrudnienia szczególnie 
w branży informatycznej, marketingowej, przy tłumaczeniach, usługach praw-
niczych, księgowych oraz przy pracach twórczych (badania, analizy, projekty). 
Jest również dobrym rozwiązaniem dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby 
niepełnosprawne. Z telepracy mogą korzystać także pracownice, które zajmują 
się wychowywaniem dzieci. Taka forma zatrudnienia pozwala im godzić pracę 
zawodową z życiem rodzinnym.

Szacuje się, że na całym świecie w formie telepracy zatrudnionych jest ok. 
60 mln osób, a w roku 2015 liczba mobilnych pracowników wzrośnie do poziomu 
nieco ponad 1 mld, na koniec roku zaś wyniesie 1,3 mld. Pracownicy ci stano-
wić będą wtedy 37,2% globalnej siły roboczej. W Unii Europejskiej najwyższy 
odsetek telepracowników występuje w Finlandii i stanowi niemal 17% ogółu pra-
cowników, w Szwecji i Finlandii telepracownicy to ok. 15% ogółu zatrudnionych, 
w krajach Beneluksu, Danii i Wielkiej Brytanii – powyżej 10%. Najwolniejszy 
przyrost telepracowników odnotowany jest w Europie Środkowej i Wschodniej 
i jest obecnie na takim etapie, na jakim był w krajach Europy Zachodniej ok. 5-10 
lat temu4.

W Polsce badania nad stosowaniem telepracy zostały zapoczątkowane pod 
koniec lat 90. Mimo wielu korzyści płynących z tej formy zatrudnienia kolejne 
badania jednoznacznie wskazywały na mały lub całkowity brak zainteresowania 
tą formą zatrudnienia. W roku 2008 opublikowano obszerny raport pt. Badanie 

2 J.M. Nilles, Telepraca: strategie kierowania wirtualną załogą, WNT, Warszawa 2003.
3 Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, 

Dz.U. nr 181, poz. 1288.
4 M. Janiec, T. Czerniak, W. Kreft, R. Piontek, Reorganizacja działalności przedsiębiorstwa 

ze względu na zastosowanie telepracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 
2006.
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czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia 
w Polsce5.

Wśród najważniejszych cech dobrej pracy respondenci wymieniali: wyso-
kie zarobki, praca blisko miejsca zamieszkania, pracodawca godny zaufania 
oraz możliwość godzenia pracy z życiem rodzinnym. Wszystkie wymienione 
cechy można przyporządkować telepracy. Jednak w dalszej części projektu ba-
dani stwierdzili, że najlepszą formą pracy jest zatrudnienie w ramach umowy 
na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze i stałych godzinach, które daje naj-
większe poczucie bezpieczeństwa pracy. Sama elastyczność zatrudnienia jest 
odbierana pozytywnie, o ile nie wiąże się z utratą poczucia tego bezpieczeń-
stwa.

Wszystkie przeprowadzane badania telepracy wskazują, że do największych 
ograniczeń dla indywidualnych planów wprowadzenia telepracy, z perspektywy 
potencjalnych oraz aktualnych telepracowników, należą: 

– niepodpisywanie przez telepracodawców umów o pracę – w efekcie te-
lepracownikom brakuje poczucia bezpieczeństwa, zapewnienia regularnych 
dochodów, 

– ograniczona oferta pracy – dostępne są jedynie prace niskopłatne, niecieka-
we, mało prestiżowe lub oferty bardzo mocno wyspecjalizowane, przeznaczone 
dla wąskiego grona specjalistów,

– telepracodawcy w wielu przypadkach uważają telepracowników za pracow-
ników gorszej kategorii, nie ufają im i nie podpisują z nimi umów o pracę, zdarza 
się również, że nie wypłacają albo bardzo opóźniają wypłacenie telepracowni-
kom należności, 

– duża obawa przed utratą kontaktów międzyludzkich, przed izolacją spo-
łeczną, strach przed nowym, przyzwyczajenie do tradycyjnej formy pracy 
w siedzibie pracodawcy, która jest postrzegana jako bardziej „naturalna” niż 
telepraca.

W opinii części telepracodawców najpoważniejsze bariery rozwoju telepra-
cy to:

– brak zaufania do pracownika, z którym pracodawca kontaktuje się spora-
dycznie i nad którego procesem pracy ma tylko ograniczoną kontrolę, 

– unikanie podpisywania umowy o pracę z uwagi na chęć obniżenia 
kosztów pracy,

– koszty związane z koniecznością zapewniania telepracownikowi sta-
nowiska pracy6. 

5 Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia 
w Polsce, red. nauk. Z. Dziubiński, M. Kowalewski, Wyd. WSZP w Warszawie, Warszawa 2008.

6 Ibidem.
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Tabela 2. Przegląd korzyści i ogólnych kosztów stosowania  
elastycznych form zatrudnienia 

Korzyści Ogólne koszty

Po stronie pracodawcy:
– obniżenie kosztów pracy,
– możliwość dostosowania czasu pracy do 

indywidualnych potrzeb,
– lepsze dostosowanie stanu i struktury  

zatrudnienia do bieżących potrzeb firmy,
– oszczędność środków finansowych  

i nakładów ponoszonych na tworzenie 
stanowisk pracy,

– ograniczenie kosztów związanych  
z poszukiwaniem, selekcją, rekrutacją  
i szkoleniem nowych pracowników,

– lepsze wykorzystanie potencjału  
zatrudnianego personelu,

– możliwość współpracy z wysoko  
wykwalifikowanymi specjalistami  
w różnych dziedzinach z całego kraju, jak 
również z zagranicy.

Po stronie pracownika:
– możliwość zatrudnienia dla pracowników, 

którzy muszą zapewnić opiekę członkom 
swojej rodziny, możliwość godzenia pracy  
z obowiązkami rodzicielskimi,

– możliwość wykonywania pracy u kilku 
pracodawców i dostosowania czasu pracy 
do swoich potrzeb,

– swoboda wyboru rodzaju i miejsca  
wykonywania pracy,

– możliwość zdobycia doświadczenia  
i nowych umiejętności,

– aktywizacja zawodowa i ułatwione wejście 
na rynek pracy dla osób bezrobotnych, osób 
starszych oraz niepełnosprawnych,

– szansa na uzyskanie równowagi pomiędzy 
życiem osobistym i zawodowym.

Po stronie pracodawcy:
– ograniczone zaufanie do pracowników 

wykonujących pracę poza siedzibą  
pracodawcy,

– możliwość pogorszenia wizerunku  
(szczególnie na małym rynku lokalnym),

– konieczność częstszego szkolenia  
i wdrażania nowych pracowników, 

– większa fluktuacja personelu,
– mała, a nawet brak więzi między  

pracownikami,
– trudności z organizacją merytoryczną  

i czasową wykonywanych prac.

Po stronie pracownika:
– brak stabilizacji, ochrony i bezpieczeństwa 

socjalnego,
– brak pewności stałego wynagrodzenia,
– obciążenie dla pracownika w postaci  

kosztów na sfinansowanie szkoleń  
niezbędnych do podjęcia pracy,

– ekonomiczne ograniczenia zewnętrzne 
(banki, kredyty, zakupy na raty),

– kolidowanie wykonywania pracy w domu  
z życiem prywatnym,

– brak identyfikacji z przedsiębiorstwem.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ł. Pisarczyk, Różne formy zatrudnienia, Wyd. ABC, War-
szawa 2003; Rynek pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, red. T. Pomianek, Wyd. WSIiZ w Rze-
szowie, Rzeszów 2009; Elastyczne formy pracy: szanse i zagrożenia, red. C. Sadowska-Snarska, Wyd. WSE 
w Białymstoku, Białystok 2008.

Należy jednak pamiętać o korzyściach, jakie niesie ze sobą stosowanie tele-
pracy, a są wśród nich m.in.: redukcja kosztów z tytułu mniejszych powierzchni 
biurowych, niższych opłat czy kosztów eksploatacji sprzętu, oszczędność cza-
su i pieniędzy związana m.in. z dojazdami, redukcja emisji spalin, ograniczenie 
zużycia energii, racjonalne wykorzystanie zasobów pracy, wzrost wydajności 
pracy, wzrost skuteczności zarządzania zespołem wirtualnym/rozproszonym, 
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możliwość elastycznego kształtowania czasu pracy, możliwość godzenia życia 
zawodowego z prywatnym i wykonywania pracy niezależnie od czasu i miejsca, 
zmiana struktury organizacji przedsiębiorstwa i jego kultury organizacyjnej.

Podsumowanie

Aby zatrudnienie w formie telepracy uczynić atrakcyjnym, należy pamię-
tać, że elastyczność rynku pracy ma niwelować brak równowagi popytu, podaży 
i ceny pracy oraz służyć wzrostowi wskaźników zatrudnienia. Elastyczne za-
trudnienie powinno być postrzegane jako czynnik pozwalający pracownikowi na 
wykonywanie godnej pracy, rozumianej jako zajęcie kreatywne, twórcze, pozba-
wione przymusu, związane z wykonywaniem określanego zawodu, bez koniecz-
ności bycia zatrudnionym czy też posiadania miejsca pracy7. 

Wydaje się, że aby telepraca mogła stać się powszechnie wykorzystywaną 
formą zatrudnienia, musi być wspomagana przez czynniki zewnętrzne, a wśród 
nich przez: zapotrzebowanie na różne rodzaje pracy elastycznej, uregulowania 
prawne sprzyjające wzrostowi popytu i podaży telepracowników, rozwój infra-
struktury teleinformatycznej niezbędnej do zastosowania telepracy, rozwój spo-
łeczeństwa informacyjnego, działania państwa sprzyjające stosowaniu telepracy 
– ulgi podatkowe, aktywizację zawodową (pracownicy wysoko wykwalifikowa-
ni, kobiety, niepełnosprawni, seniorzy, regiony słabiej rozwinięte gospodarczo, 
przepisy BHP), rozpowszechnianie idei flexicurity oraz zachodzące procesy glo-
balizacyjne, zwłaszcza w zakresie liberalizacji rynku pracy.
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Teleworking as one of the flexible employment forms  
on the labor market

Summary. This paper presents the flexible employment forms which are common in Europe-
an labor markets and are increasingly used also in the Polish conditions. A summary of selected 
features was made and the most important advantages and costs presented. Special attention was 
given to teleworking as a form of employment with a high degree of flexibility. 
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Ryzyko a niezawodność człowieka w pracy

Streszczenie. Tekst wskazuje na pilną potrzebę przywołania podstawowych wartości moral-
nych i obyczajowych, które przez wieki budowały autorytet człowieka uczciwego i składały się na 
uniwersalne kodeksy powinności. Uzasadnia potrzebę odniesienia ich do aktywności ludzi bizne-
su. Podejmuje problem profesjonalizmu biznesmenów w kontekście tzw. „śmiałości cennej”, kiedy 
wiele czynników ważnych dla realizacji zadań firmy znajduje się poza kontrolą i podlega ryzyku. 

Słowa kluczowe: niezawodność, ryzyko, ethos pracy, autokreacja, etyka, motywacja 

Wstęp
 
Powszechnie uważa się, że rzetelność zawodowa pracownika polega na umie-

jętnym realizowaniu zadań, które oficjalne instytucje uznały za wymagane na 
danym stanowisku. Na ogół sądzi się, że nabyte automatyzmy przynoszą tylko 
korzyści, gdyż eliminują wysiłek umysłowy i gwarantują sprawne wykonywanie 
zawodu. Zapomina się, że zbyt daleko posunięta automatyzacja myślenia i pos-
taw może być groźna i że działania realizujące dawne wzory zachowań, wyma-
gają racjonalnego „nadzoru”. 

Przy gwałtownie zmieniających się warunkach gospodarowania, jakość pra-
cy zatrudnionych oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw nie mogą być oceniane 
wyłącznie według ściśle określonych, obowiązujących od dawna w danym środo-
wisku zawodowym, wzorców zachowań. Popadanie w rutynę pozostaje w kon-
flikcie z aspiracjami współczesnego człowieka do coraz wyższej jakości życia. 

Wiadomo, że nie ma jednej, obiektywnie skutecznej metody realizacji zadań. 
Dlatego tak ważne jest pytanie: jaką miarą określać samodzielne,  proinnowacyjne 
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czynności, w które wpisane jest dosyć znaczne ryzyko popełnienia błędów. 
A także: na ile dopuszczalny i usprawiedliwiony jest „racjonalny błąd praktycz-
ny”1 polegający na tym, że działania podjęte zgodnie z gruntowną wiedzą mogą 
okazać się niecelowe wskutek nieprzewidywalnych okoliczności zewnętrznych. 

 
1. Niezawodność, ryzyko, ethos pracy 

Pewność, niezawodność w pracy mają duże znaczenie społeczne i są ważne 
dla każdego człowieka indywidualnie. Skuteczność w pracy jest uwarunkowana 
biologicznie, psychologicznie, kulturowo. Poziom niezawodności zmniejsza się 
w wyniku: stresów, wypalenia zawodowego, niewłaściwych relacji międzyludz-
kich, niektórych cech przywódczych przełożonych, konfliktów interesów oraz 
niekorzystnych układów zmiennych okoliczności zewnętrznych. 

Zasadniczą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, analizując niezawodność 
człowieka w pracy, jest to, że charakteryzuje ją interakcyjność pomiędzy nadaw-
cą i odbiorcą wymagań. A także to, że ludzie tworzą reprezentacje umysłowe, tj. 
wyobrażenia i przekonania dotyczące ich samych i innych osób. Człowiek wy-
biera, monitoruje i dostosowuje swoje strategie do informacji, które dotyczą jego 
samego oraz stanu otoczenia. Nadaje informacjom znaczenia, przewartościowuje 
wcześniejsze sądy, dąży do potwierdzenia pozytywnego wizerunku siebie samego, 
w związku z czym stosuje porównania społeczne („w górę”, „w dół”), korzysta 
z atrybucji obronnych, sobie zwykle przypisując zasługi, innym zaś ludziom i oko-
licznościom zewnętrznym zawodność i bezpośrednie przyczynianie się do porażek. 

Według Tadeusza Kotarbińskiego ,,niezawodność jest to postać sprawności”2, 
a działanie jest tym sprawniejsze, im więcej umiejętności, zręczności realizuje 
i im wyższy poziom mają te walory. Niezawodność człowieka w pracy jest zdol-
nością do utrzymania wymaganego poziomu skuteczności w określonym cza-
sie z minimalnym ryzykiem błędu oraz z odpowiednią zapobiegliwością: „Ideał 
sprawności osiągnie, kto będzie dość energiczny, a zarazem dość gospodarny, 
dość dbały o swoje zasoby, kto ich zatem zużyje aż tyle, ile potrzeba i tylko tyle, 
ile potrzeba, aby powstało to, co postanowił spowodować”3. 

Walory efektywnego działania obejmują również standardy moralności poza-
zawodowej: zaufanie, pracowitość, cierpliwość, przezorność, silną wolę, biegłość 
w myśleniu, wytrwałość4.

1 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1982, s. 327.
2 Ibidem, s. 26. 
3 T. Kotarbiński, Abecadło praktyczności, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974, s. 38.
4 „Człowiek wytrwały umie nie tylko znosić przeciwności, opierać się obcym wpływom, ale 

i usuwać je, gdy na drodze jego wystąpią jako przeszkody. Idzie on drogą raz obraną, bez obawy, bez 
odpoczynku, bez wahania, obmyśla sposoby usuwania przeszkód, pokonywa przeciwności i – zwy-
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Większość ludzkich decyzji, związanych z realizowaniem zadań, obciążo-
na jest ryzykiem. Działanie ryzykowne, odważne, śmiałe jest przeciwieństwem 
postępowania ostrożnego, niezbyt energicznego. Ryzyko łączy się ze śmiałością 
czynu, ale wiąże się także z niepewnością co do efektywności metod oraz rodza-
jów zastosowanych środków. 

Podstawowym warunkiem skutecznego funkcjonowania w sytuacji niepew-
ności jest dojrzałość emocjonalna i społeczna człowieka. Polega ona na docie-
kliwości, samokrytycyzmie, na właściwych uzasadnieniach wyborów oraz na 
analizowaniu nowych informacji w celu głębszego zrozumienia i trafniejszego 
rozwiązywania nowych problemów. Postawa dojrzałości sprzyja ofensywności 
oraz proinnowacyjności zachowań.

Człowiek o osobowości dojrzałej jest nastawiony konstruktywnie wobec no-
wych wyzwań, wierzy w powodzenie własnych zamierzeń, wytrwale doskonali 
sposoby wykonywania poszczególnych zadań. Ujawnia swe zalety w umiejętno-
ści skutecznego wykorzystywania narzędzi, które mogą zawodzić w ich przecięt-
nym użyciu. W jego rękach narzędzia te mogą stawać się niezawodne, co wynika 
stąd, że „on w odróżnieniu od innych umie nimi dzielnie władać, czy […] że 
w przypadku zawodu ze strony owego środka umie on dać sobie radę przez póź-
niejsze wyrównanie defektów”5. Tego typu postawa określana jest w prakseologii 
mianem „śmiałości cennej”. Cechuje ludzi o dużym potencjale intelektualnym 
i o szczególnym nastawieniu intelektualnym, emocjonalnym, behawioralnym. 
Jest umiejętnością realistycznego stawiania celów. Wymaga znacznego wysiłku 
włożonego w pokonywanie trudności. Znaczenie tak rozumianego profesjona-
lizmu ujawnia się w szczególności wówczas, kiedy wiele czynników ważnych dla 
realizacji zadań firmy znajduje się poza kontrolą i podlega ryzyku. 

Pojęcie ryzyka wymaga dokładniejszego wyjaśnienia. Przyjmuję, że: „W struk-
turze ryzyka wyróżnić musimy: (1) podmiot, którym jest zawsze konkretny czło-
wiek indywidualny (może on wystąpić także jako przedstawiciel pewnego bytu 
zbiorowego), (2) przedmiot, przynależny do określonej dziedziny (gospodarki, 
zdrowia, polityki etc.), (3) relację między podmiotem a przedmiotem, która jest 
aktem lub szeregiem aktów oddziaływania podmiotu na przedmiot (rzecz jasna 
z określoną wzajemnością)”6. 

Działania ryzykowne są metodą i sposobem na osiągnięcie niełatwo do-
stępnych wartości. Obciążone są odpowiedzialnością za złe skutki niepewnych 
przedsięwzięć, które dotyczą nie tylko działającego, ale także współpracow-
ników, udziałowców, firmy, wreszcie własnej rodziny. Ryzyko można i trzeba 

cięża, tak jest, zwycięża, bo wytrwałość musi zwyciężyć”, J. Ochorowicz, Psychologia, pedagogika, 
etyka. Przyczynki do usiłowania naszego odrodzenia narodowego, Księgarnia M. Arct, Warszawa 
1917, s. 113. 

5 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, op. cit., s. 127.
6 J. Lipiec, Koło etyczne, Fall, Kraków 2005, s. 163. 
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minimalizować, m.in. poprzez elastyczną kooperację, wzajemne zaufanie, po-
przez akty odwagi podejmowane w świecie, który jest jednym wielkim obszarem 
ryzyka. 

Ryzyko zdefiniować można jako „oczekiwaną stratę, czyli iloczyn prawdopo-
dobieństwa straty i użyteczności straty”7 i jako wynik działań koniecznych lub 
dobrowolnych, który pozostaje w relacji z poziomem wiedzy oraz czynnikami 
losowymi, którego skutki mogą się ujawniać natychmiast lub w dosyć długim 
dystansie czasowym. Ryzyko, według Słownika języka polskiego8, to: możliwość, 
prawdopodobieństwo, że coś się nie uda, przedsięwzięcie, którego wynik jest nie-
znany; ryzyko jest to odważenie się na takie niebezpieczeństwo. 

Skłonność do podejmowania ryzyka uwarunkowana jest kulturowo. Istnieje 
opinia, że Amerykanie są odważniejsi w działaniu i że zwykle realizują zasadę: 
kto nie ryzykuje, ten nie ma, natomiast np. Grecy są z reguły bardziej ostrożni 
i potrzebują więcej czasu na zbieranie informacji i podejmowanie decyzji. Tego 
typu spostrzeżenia nie zwalniają z obowiązku poszukiwania umiarkowanych me-
tod dostosowywania się do stylu zachowań partnerów. Modyfikowanie strategii 
przygotowywania i prowadzenia działań gospodarczych służyć ma temu, aby 
możliwie wiele zyskać lub aby wyjść z trudności w wyniku podjęcia skutecz-
nych, efektywnych negocjacji. 

Zauważyć należy, że wysoki stopień tolerancji niepewności jest charakterys-
tyczną cechą zachowań proinnowacyjnych, tj. takich, które ukierunkowane są na 
ciągłe poszukiwanie nieznanych jeszcze rozwiązań. Cechą ludzi podejmujących 
zachowania niekonwencjonalne, unikających rutyny jest postawa rozwagi, roz-
sądku oparta na przeświadczeniu, że autentyczny namysł powinien doprowadzić 
do jaśniejszego widzenia szans i zagrożeń. 

Wypracowanie najkorzystniejszego wariantu zachowań wymaga przyjęcia 
określonych kryteriów i reguł decyzyjnych. Wiąże się, jak pisze Henryk Spustek, 
z potrzebą „rozwiązania co najmniej trzech poniższych sytuacji problemowych: 

– wybór jednego i tylko jednego wariantu, najlepszego w sensie przyjętych 
kryteriów, przy czym dąży się, aby sposób wyselekcjonowania tego wariantu 
mógł określić metodę wielokrotnego, a w szczególności »automatycznego« sto-
sowania,

– sortowanie wariantów, przy maksymalnym wykorzystaniu wszelakich in-
formacji, pozwalających na wyodrębnienie podzbiorów wariantów: »na pewno 
dobrych, prawdziwych, zadowalających itp.)« i »na pewno złych (nieprawdzi-
wych, niezadowalających itp.)«, czyli chodzi w zasadzie o określenie warunków 
przynależności do różnych kategorii, uzasadniających podział zbioru wariantów 
na kategorie (np. zaakceptowane lub odrzucone),

7 M. Jasiukiewicz, J.M. Soroka, Psycho-społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi w or-
ganizacji, Wyd. WSZiF we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 95. 

8 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1981. 
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– porządkowanie wariantów według np. malejącej preferencji bądź wspoma-
ganie klasyfikacji wariantów, co prowadzi do uporządkowania wszystkich lub 
niektórych wariantów ze zbioru potencjalnych decyzji”9. 

Procesy decyzyjne polegają na wyborze pomiędzy różnymi możliwościami 
i zwykle przechodzą przez fazy: dostrzegania problemu, analizy sytuacji proble-
mowej, wytwarzania pomysłów ich rozwiązania, sprawdzania wartości wybrane-
go rozwiązania. 

Każdy człowiek, który powziął decyzję i zmierza bezpośrednio do jej zre-
alizowania, nie czyni tego dla samej realizacji czynu, ale zależy mu na tym, aby 
wprowadzić w świat korzystną zmianę oraz w miarę dokładnie przewidzieć skut-
ki własnych zachowań. Podobnie czynią menedżerowie i zespoły pracowników. 
U podstaw ich działania znajduje się wiele czynników świadomych i nieświado-
mych, racjonalnych, emocjonalnych, wolicjonalnych, kulturowych, które wcho-
dzą we wzajemne związki. 

Warto dodać, że w samej naturze świata i w naturze człowieka znajdują się 
opozycje. Ujawniają się one, kiedy człowiek styka się z prawami natury (opozycja 
pomiędzy koniecznością – przyrody a wolnością – człowieka), kiedy wchodzi 
w sferę relacji z innymi ludźmi (opozycje pomiędzy podleganiem i władaniem, 
dominowaniem i uleganiem, dawaniem i braniem), opozycje tkwią również w sa-
mym człowieku (ambiwalencja uczuć, równosilność motywów)10. 

Wszystkie składniki środowiska ekonomicznego, prawnego, organizacyj nego, 
technicznego, kulturowego11 jako określone podsystemy szeroko rozumianego 
otoczenia społecznego wpływają na siebie wzajemnie, kształtują charakter i spo-
sób organizacji pracy oraz cechy osobowościowe pracowników. Jednostki i grupy 
społeczne podlegają oddziaływaniom różnego typu, które wywołują ukierunko-
wane zachowania oraz wzbudzają motywację do angażowania się w realizację 
określonych celów, np. ekonomicznych. 

Rzeczywistość społeczna jest wielowymiarowa, ludzie i sytuacje zaś wpływają 
na siebie w skomplikowany sposób. Dlatego nawet dobre rozeznanie w poznawczych 
i motywacyjnych uwarunkowaniach zachowań nie gwarantuje, że prawidłowo 
określone zostaną kierunki działań, realizujących jednostkowe oraz zespołowe 
cele. Człowiek ma prawo do dokonywania wyborów, ale wolność nie oznacza 
całkowitej swobody zachowań. Realizacja wolności wymaga liczenia się z ko-
niecznościami i z podejmowaniem decyzji w ramach określonych ograniczeń. 

Nie ulega wątpliwości, że reguły moralne oraz społecznie akceptowane nor-
my zachowań spełniają funkcję układów odniesienia, które pozwalają ustalić, na 
czym polegają odmienności oraz podobieństwa pomiędzy różnymi podmiotami 

 9 H. Spustek, Wybór ryzykowny a problem bezpieczeństwa, „Periodyk Naukowy Akademii 
Polonijnej” 2010, t. 4, vol. 4, s. 192. 

10 M. Gołaszewska, Istota i istnienie wartości, PWN, Warszawa 1990, s. 73.
11 Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999, s. 20. 
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działalności gospodarczej. Reguły i normy moralne określają ponadto warunki, 
na jakich możliwe jest wchodzenie w kompromisy oraz ustalają wymogi, których 
spełnienie jest ważne dla kształtowania się poczucia zbiorowego bezpieczeństwa 
grupy oraz doświadczania przez nią wspólnoty: „Zbiorowisko ludzkie nabiera 
cech grupy w pełnym znaczeniu tego słowa, gdy jego członkowie są współzależ-
ni, łączy ich wspólna tożsamość i struktura organizacyjna”12. 

W życiu społecznym zachodzi dialektyczna relacja, której istota polega na 
tym, że człowiek oraz jego osobisty rozwój zależne są od czynnej, aktywnej, 
twórczej postawy jego samego oraz od wydarzeń i czynników środowiskowych, 
tj. zespołu warunków, które przez dłuższy czas aktywizują postawy człowieka 
i skłaniają go do zmiany zachowań. Niezawodność sprzyja pogłębieniu kontak-
tów jednostki i grupy z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym. 

Poprzez pracę człowiek realizuje się we współodpowiedzialnej kooperacji 
z innymi jako członek zespołu pracowniczego. Jako jednostka ludzka formuje 
się w drodze samowychowywania, samokształcenia, pracy nad sobą jako kon-
sekwencji względnie autonomicznych wyborów i zachowań13. 

Niezawodność człowieka w pracy zależy od jego względnie trwałych cech, 
takich jak: konstytucja fizyczna i cechy osobowości oraz od aktualnie przebiega-
jących procesów psychicznych. Również bieżące stany emocjonalne odgrywają 
ważną rolę w regulowaniu zachowań, np. umiarkowane napięcie emocjonalne 
przyczynia się do wzrostu sprawności w pracy, zaś nadmiernie pozytywne jego 
zabarwienie (euforia) może wpływać na pogorszenie wyników i prowadzić do 
błędów. 

Napięcie emocjonalne aktywizuje funkcje organizmu. Towarzyszy planowa-
niu aktywności, przygotowaniu się do jej realizacji oraz oczekiwaniu na wyniki. 
Kiedy jednak osiąga zbyt wysoki poziom, zazwyczaj paraliżuje zachowania albo 
wywołuje gwałtowne, niekontrolowane reakcje. A ponieważ aktualne zaangażo-
wanie emocjonalne ma moc kreowania nowej rzeczywistości, zachowania ludzi 
nie są w pełni przewidywalne. Stąd badacze, analizując determinanty ludzkich 
czynów, uwzględniają nie tylko prawidłowości przyczynowo-skutkowe, ale biorą 

12 D. Kenrick, S. Neuberg, R. Cialdini, Psychologia społeczna, GWP, Gdańsk 2002, s. 601.
13 J. Reykowski pisze: „W samym człowieku istnieje możliwość nagradzania siebie i karania, 

kiedy więc powiadamy, że możemy oddziaływać na zachowanie ludzi przez dostarczanie odpo-
wiednich wzmocnień, to musimy równocześnie pamiętać, że większość ludzi nosi w sobie samych 
bardzo silne źródło wzmocnień dodatnich i ujemnych, jakim jest porównanie tego, co robią i czym 
są, z tym, co uważają za słuszne i właściwe. To źródło wzmocnień stanowi poważną „konkuren-
cję” w stosunku do wzmocnień, których dostarcza zewnętrzne otoczenie. Wzmocnienia te prze-
jawiają się np. w formie zadowolenia z siebie, satysfakcji z własnej pracy, przekonania o dobrze 
spełnionym obowiązku (wzmocnienia dodatnie) lub też niezadowolenia ze swojej niezręczności, 
złości na własną nieudolność, wyrzutów sumienia z powodu niewłaściwego postępku (wzmocnie-
nia ujemne)”, J. Reykowski, O psychicznych mechanizmach regulacji, w: Człowiek wśród ludzi, 
red. H. Milicerowa, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974, s. 422. 
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pod uwagę konsekwencje aktualnych stanów emocjonalnych człowieka. Warto 
zauważyć, że skuteczne, efektywne działanie w warunkach występowania sil-
nych okoliczności emocjogennych świadczy o odporności na stres i jest względ-
nie trwałą cechą osobowości ludzkiej. 

Stresory, tj. szkodliwe bodźce, wpływają na poziom niezawodności człowie-
ka w pracy. Wyzwalają zespoły zmian fizjologicznych i psychologicznych o cha-
rakterze przystosowawczym, służącym przywróceniu naruszonej równowagi 
organizmu i jego przetrwaniu. Aktywizowanie sił obronnych człowieka zwykle 
przechodzi przez następujące fazy: pogotowie, czas obrony, w którym stres jest 
równoważony optymalnym działaniem hormonów, oraz okres wyczerpania, któ-
rego skutkiem może być nawet śmierć.

Naturalnym skutkiem wykonywania pracy jest zmęczenie. Chroni przed 
nadmierną eksploatacją organizmu, przed wyczerpaniem energii fizycznej i psy-
chicznej i zmusza, po przekroczeniu granicy bezpieczeństwa, do przerwania za-
jęcia i wypoczynku. W szczególności praca, która stawia wysokie wymagania 
niezawodności, powoduje szybsze narastanie zmęczenia i może prowadzić do 
zmęczenia chronicznego oraz do wyczerpania. „Blokada umysłowa”, zaprzes-
tanie działań i opuszczenie stanowiska pracy; obniżenie standardów działania; 
zwolnienie reakcji, pomyłki w odczytywaniu i interpretacji danych wskazywa-
nych przez przyrządy; znaczne ograniczenie pola uwagi, wykorzystywanie zbyt 
małej ilości informacji, ignorowanie informacji z przyrządów peryferyjnych, nie-
uzasadnione zmiany kolejności w wykonywaniu czynności, zmniejszenie zakre-
su pamięci bezpośredniej, poczucie senności, nudy, otępienia, niemocy i apatii 
lub irytacji, niechęci, zniecierpliwienia zmniejszenie sprawności myślenia opera-
tywnego, to najczęściej występujące skutki nadmiernego zmęczenia. Natomiast 
w przypadku wykonywania pracy monotonnej reakcje pracowników są zróżnico-
wane. Niektórzy uważają ją za zło, inni za pożądany rodzaj zajęcia. 

We współczesnych, skomplikowanych warunkach gospodarowania ważniej-
sze niż sprawności techniczne, ekonomiczne i organizacyjne mogą okazać się 
umiejętności komunikacyjne ludzi. 

Znaczenie sprawnego komunikowania się widoczne jest w szczególności, kiedy: 
– zmiany społeczne prowadzą do powstania nowych form pracy, w związku 

z czym „jednowymiarowego człowieka epoki przemysłowej zastąpić musi czło-
wiek, który umie podejmować decyzje i jest zdolny do pełnego zaangażowania 
się; człowiek, który ma zdolność do indywidualnego i zbiorowego uczenia się, 
a ucząc się – sam się zmienia”14, 

– istnieją problemy i konflikty w firmie; ich długofalowe i skuteczne rozwią-
zanie zależy od odważnego, jasnego i otwartego stawiania sprawy,

14 M. Crozier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, 
PWE, Warszawa 1993, s. 26.  
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– istnieją bariery percepcyjne wynikające np. z czynników kulturowych,
– w grę wchodzą sprzeczne interesy, 
– informacje wprowadzają zakłócenia w sferze poznawczej i emocjonalnej 

pracowników,
– zdarzenia dotyczące pracy zespołowej inspirowane są przez manipulatorów, 
– zmniejszający się „współczynnik ładu” skłania do określenia własnego sta-

nowiska w sprawie niejednoznacznie postrzeganej przez współpracowników,
– zmieniają się hierarchie wartości i nastawienia wobec nich, 
– zmieniają się realizowane przez organizację cele,
– zmieniają się indywidualne i zbiorowe dążenia, 
– przekształca się formalna struktura firmy, a w związku z tym zmienia się 

zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników, 
– zmienia się globalny rynek oraz system konkurencji pomiędzy firmami, 

co prowadzi do pojawienia się obowiązków o różnym stopniu kategoryczności 
i szczegółowości, 

– zmienia się społeczna odpowiedzialność organizacji,
– zmienia się moc sankcji grożących za nieprzestrzeganie etyki,
– zmieniają się obiektywne konieczności technologiczno-organizacyjne,
– mnożą się konkurencyjne oferty kulturowe,
– w warunkach ustrojowych zmian brakuje autorytetów uwierzytelniających 

tworzący się nowy porządek społeczny,
– pojawia się konieczność kooperacji wymagającej łączenia pracowników, 

kapitału oraz środków technicznych na wyższym niż dotychczasowy poziomie. 
Niektóre zjawiska kryzysowe, jakie zachodzą w życiu społecznym i gospo-

darczym, wynikają z motywacji oraz postaw etycznych ludzi. Dlatego istnieje 
pilna potrzeba przywołania podstawowych wartości moralnych i obyczajowych, 
które przez wieki tradycji budowały autorytet człowieka moralnego i składały 
się na uniwersalne kodeksy powinności. Jako rozległa sfera czynów człowieka 
wobec człowieka oraz związanych z nimi ocen i uzasadnień wyborów moralnych 
refleksja etyczna jest tak dawna, jak dawne są kontakty międzyludzkie.

Etyka biznesu jako jedna z etyk zawodowych obejmuje m.in.: 
– celową, użyteczną w swych skutkach działalność produkcyjną, także in-

westowanie, oraz konsumpcję rozumianą jako wybory konsumpcyjne (w skali 
jednostkowej i społecznej),

– obowiązki pracownicze i satysfakcję pracowników z wykonywanych przez 
nich zajęć, 

– obowiązki etyczne menedżerów w procesie zarządzania personelem,
– inwestowanie w sektory gospodarcze, które pełnią uzupełniającą, ważną 

społecznie rolę,
– budowanie firm zorientowanych na dobro publiczne,
– docenianie roli edukacji i autokreacji pracowników,
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– orientowanie zachowań pracowniczych na przyszłość, tj. na problemy, któ-
re wymagają nowatorskich rozwiązań, 

– budowanie zaufania moralnego jako fundamentu kooperacji, współpracy. 
Wciąż wzrasta znaczenie uniwersalnych norm i moralnych zobowiązań waż-

nych dla etycznego funkcjonowania zbiorowej pracy ludzkich zespołów. 
Sytuacja ta sprzyja ograniczaniu nieprawidłowości, które wynikają: 
– z dążenia do zminimalizowania nakładów pracy, bez liczenia się ze skut-

kami gospodarczymi i społecznymi takich decyzji, 
– z braku odpowiedniego wyznaczenia celu pracy i niewłaściwego doboru 

środków pracy,
– z nieumiejętnego zorganizowania współdziałania zespołu ludzi tworzących 

podmiot zbiorowy pracy,
– z dążenia do monopolizacji decyzji i ograniczania praw partnerów,
– ze zwiększania zasięgu korupcji biurokracji państwowej i samorządowej, 
– z nadmiernej przewagi wolności działania nad odpowiedzialnością lub 

 odwrotnie: odpowiedzialności nad wolnością, 
– z zaprzestawania działań uznawanych za społecznie i ekologicznie korzystne, 
– z niewystarczającego inwestowania w „kapitał ludzki”, 
– z braku namysłu wartościującego, który odnosi się do konkretnych działań 

i polega na przeprowadzaniu tzw. rachunku wartości, 
– z bezkrytycznych, obronnych odwołań do „społecznego przyzwolenia”, tj. 

do reguły, że wszyscy tak postępują,
– z dążenia do redukcji dysonansu moralnego, który polega na rozdźwięku 

pomiędzy wartościami cenionymi przez jednostkę lub zespół pracowniczy a war-
tościami faktycznie realizowanymi,

– z zachowań, które prowadzą do deprecjacji innych pracowników i innych 
podmiotów gospodarczych,

– z iluzji, że wartości etyczne są w procesie gospodarowania zbędne,
– z oceniania działań gospodarczych jedynie z perspektywy sprawności, 

z pominięciem etyczności zachowań, 
– z braku zrozumienia metodologicznych podstaw ekonomicznych teorii, 
– z deficytu etyki zorientowanej na przyszłość,
– z braku rozumienia ścisłego związku, który zachodzi pomiędzy zasadami 

uczciwości, odpowiedzialności i sprawiedliwości,
– z niewystarczającego zarządzania wiedzą etyczną i ze znaczącej przewagi 

orientacji indywidualistycznej nad orientacją prospołeczną. 
Warto zauważyć, że kadra kierownicza we współczesnych polskich firmach 

coraz częściej dostrzega konieczność zrewidowania stanowiska, według którego 
człowieka jako istotę leniwą należy przymuszać do pracy. Przewagę uzyskuje 
teoria oparta na przeświadczeniu, że praca jest ważną, naturalną ludzką po-
trzebą. Wykonywana we właściwych warunkach, ukierunkowana na twórczość  
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i samorealizację stwarza warunki do przejawiania odpowiedzialności, inicjaty-
wy, pomysłowości pracowników. Tego typu aktywność wymaga elastyczności, 
wielozawodowości, nowatorstwa, umiejętności przystosowania się do zmian 
jako koniecznych warunków efektywnej współpracy.
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Risk and man’s reliability at work

Summary. The text points to the urgent need to recall the basic moral values and habits 
which for centuries have built the authority of a honest man, and made up universal codes of duty. 
This justifies the need to relate them to the activity of business people. The paper raises the issue 
of businessmen’s professionalism in the context of so-called ‘boldness valuable’ when a number of 
factors important for the realization of the company’s tasks is out of control and subject to risks.
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Streszczenie. W pracy przedstawiono problem kapitału i jego struktury, ze szczególnym 
uwzględnieniem kapitałów obcych i ich znaczenia dla rozwoju i funkcjonowania jednostki gospo-
darczej. Opisano podstawowe wskaźniki oceny zadłużenia, stosowane w teorii i praktyce wraz 
z ich wartością informacyjną. Na podstawie zebranych danych przeprowadzono analizę zadłuże-
nia spółek kapitałowych w Polsce w latach 2008-2011, odnosząc je do pierwszej fali ogólnoświa-
towego kryzysu gospodarczego, z którym mamy obecnie do czynienia.

Słowa kluczowe: giełda, struktura kapitału, zadłużenie, zarządzanie finansami

Wstęp

Szybkość zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczym doprowadziła do 
sytuacji, w której przedsiębiorstwa borykają się z coraz większymi problemami 
dopasowania się do wymagań swoich kontrahentów oraz oczekiwań właścicie-
li. Budowanie pozytywnych relacji, umożliwiające przetrwanie, z jednej strony 
zapewnia dodatkowe środki finansowe, które mogą być przeznaczone na dalszy 
rozwój, z drugiej – pociąga za sobą ogromne koszty. Tak więc, w miarę wzrostu 
przedsiębiorstwa, nieuniknione staje się sięganie po kapitały obce i finansowanie 
zewnętrzne. Spółki, których akcje są przedmiotem obrotu na giełdzie papierów 
wartościowych, nie stanowią tu wyjątku. Jednak zbyt optymistyczne zadłuża-
nie się zwiększa ryzyko prowadzonej działalności i może prowadzić do utraty 
płynności finansowej, a w efekcie do niewypłacalności i upadłości. Dlatego też 
poszukiwanie pewnego optimum, przy którym korzysta się jeszcze z pozytyw-
nego efektu dźwigni finansowej i jednocześnie nie traci okazji inwestycyjnych, 
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powinno być dla zarządzających bardzo istotnym celem polityki finansowej pro-
wadzonej wewnątrz każdego podmiotu gospodarczego. Przy czym, ze względu 
na charakter tych poszukiwań, będzie to raczej proces ciągły.

Celem niniejszego artykułu była analiza stanu zadłużenia polskich spółek 
kapitałowych w latach 2008-2011. Badany okres jest ciekawy dlatego, że uznaje 
się go za początek ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego i że od tego czasu 
coraz częściej w literaturze obalane jest założenie o racjonalności zachowań pod-
miotów gospodarczych na rynku.

1. Kapitały i ich struktura

Pojęcie kapitału jest jednym z najbardziej wieloznacznych terminów nauko-
wych, a szczególnie, jeśli bierzemy pod uwagę takie dziedziny, jak ekonomia 
i finanse. Można bowiem mówić o kapitale rzeczowym, pieniężnym, intelek-
tualnym, ludzkim itp. Pod pojęciem tym za każdym razem będą ukryte inne 
war tości. Z punktu widzenia finansów jednak najczęściej mówi się o kapitale 
w sensie rzeczowym, czyli w kontekście majątku przedsiębiorstwa (aktywa bi-
lansowe) lub w sensie pieniężnym – odpowiadającym pasywom bilansu, czyli 
źródłom finansowania majątku. Tak więc, ogólnie rzecz ujmując, kapitał można 
określić jako środki finansowe zgromadzone przez przedsiębiorstwo, które służą 
do finansowania jego działalności i dalszego rozwoju1. Takie podejście do kapi-
tału nasuwa konieczność rozpatrywania go w kategorii kapitałów własnych i ob-
cych. Relacje pomiędzy tymi kategoriami tworzą tzw. strukturę finansowania, 
która ma ogromne znaczenie przy budowaniu wartości przedsiębiorstwa2. 

W literaturze przedmiotu, podobnie jak w przypadku samego kapitału, nie ma 
jednoznacznej definicji struktury kapitału3. Z jednej strony, mówi się o strukturze 
finansowania, czyli inaczej o strukturze pasywów w bilansie przedsiębiorstwa4. 
Z drugiej, strukturę kapitałów rozpatruje się w kontekście korzyści i kosztów 
związanych z zaciąganiem zobowiązań, mowa tu więc o tzw. teorii substy tucji5, 
według której należy optymalizować strukturę, przy założeniu, że wartość akty-
wów i kapitałów zainwestowanych w przedsiębiorstwo jest stała. Struktura kapi-
tału postrzegana jest wówczas jako stosunek długu do kapitału własnego.

1 H. Towarnicka, Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wroc-
ław 2003, s. 20.

2 F. Modigliani, M.H. Miller, The Cost of Capital. Corporation Finance and the Theory of 
Investment, „American Economic Review” 1958, vol. 48, s. 261-297.

3 A. Dubliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998, s. 12.
4 Np. S.A. Ross, R.W. Westerfield, J. Jaffe, Corporate Finance, Irvin, Chicago 1996, s. 4; 

R.C. Higgins, Analysis of Financial Management, Irvin, Homewood 1992, s. 344-345.
5 Np. M.H. Miller, Debt and Taxes, „Journal of Finance” 1977, vol. 32, s. 261-275.
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Rozbieżności w pojmowaniu struktury kapitału, a także jej wpływu na ogól-
ną kondycję przedsiębiorstwa doprowadziły do powstania wielu teorii dotyczą-
cych tego obszaru. Dzielone są one na dwie podstawowe grupy:

– teorie zakładające istnienie optymalnej struktury kapitału i dążące do jej 
osiągnięcia,

– teorie przyjmujące, że nie istnieje optymalna struktura kapitału, ze wzglę-
du na fakt, że nie ma możliwości określenia właściwego, jednoznacznego celu 
optymalizacji.

W pierwszej grupie najpopularniejsza jest teoria Franco Modiglianiego 
i Mertona H. Millera, według której optymalna struktura kapitału może zostać 
osiągnięta tylko wówczas, gdy aktualna krańcowa wartość tarczy podatkowej 
z dodatkowego długu jest równa aktualnej krańcowej wartości kosztu trudności 
finansowych wynikających z pozyskania tego dodatkowego długu6.

W drugiej grupie na uwagę zasługuje tzw. teoria kolejności wyboru7. We-
dług której przedsiębiorstwa preferują finansowanie swojej działalności kapita-
łami włas nymi, a dokładnie zyskami zatrzymanymi i środkami pochodzącymi 
z odpisów amortyzacyjnych, ewentualnie ze sprzedaży składników majątku. Nie 
można zatem w tym przypadku mówić o optymalnej strukturze kapitałów. Po 
pierwsze, ich wybór jest dyktowany preferencjami. Po drugie, kapitały dzielone 
są na wewnętrzne kapitały własne i zewnętrzne kapitały własne, po które sięga 
się w ostateczności.

Niezależnie od przyjętego modelu badania statystyczne potwierdzają, że 
z punktu widzenia właścicieli korzystanie z kapitałów obcych daje większe ko-
rzyści niż rezygnacja z zaciągania zobowiązań.

2. Wskaźniki zadłużenia i ich wartość informacyjna

Analiza wskaźnikowa posługuje się kilkoma obszarami do oceny przedsię-
biorstwa. „Obok rentowności i płynności, zadłużenie jest kolejnym obszarem, 
którego analiza daje podstawy do oceny nie tylko kondycji finansowej przedsię-
biorstwa, ale sposobu zarządzania i stosowanych strategii finansowania”8.

Do oceny zadłużenia stosowane są m.in. takie wskaźniki, jak:
– wskaźnik ogólnego zadłużenia (debt ratio),
– wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych (D/E),

6 F. Modigliani, M.H. Miller, The Cost of Capital…, op. cit.
7 T. Jurkowski, Struktura kapitału a dynamika otoczenia przedsiębiorstwa, w: Strategie 

wzrostu wartości przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, red. E. Urbańczyk, t. I, Wyd. Kreos, Szcze-
cin 2005, s. 297.

8 A. Motylska-Kuźma, J. Wieprow, Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, Wyd. Difin, 
Warszawa 2013, s. 52.
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– wskaźnik poziomu zadłużenia długoterminowego,
– wskaźnik poziomu zadłużenia krótkoterminowego.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (debt ratio) jest procentowym ujęciem 

udziału zobowiązań w sumie wszystkich kapitałów wykorzystywanych przez 
przedsiębiorstwo do finansowania swojej działalności. 

Wartość tego wskaźnika pokazuje, w jakim stopniu przedsiębiorstwo posił-
kuje się kapitałami obcymi przy realizacji swoich celów. Zgodnie z przyjętymi 
standardami, wskaźnik ten powinien przyjmować wartości z zakresu 0,57-0,679. 
Zbyt wysoki poziom zadłużenia zwiększa ryzyko utraty płynności finansowej, 
a  co za tym idzie – niewypłacalności, dlatego też nie jest mile widziany przez po-
tencjalnych nowych wierzycieli. Z drugiej strony, finansowanie kapitałem obcym 
zapewnia wzrost rentowności poprzez dźwignię finansową, zwiększając jedno-
cześnie efektywność zaangażowanych już kapitałów. A to z kolei przekłada się na 
wzrost zyskowności dla właścicieli.

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych (D/E) z powodu swojego bez-
względnego charakteru, jest jednym z najpopularniejszych wskaźników służą-
cych do porównań rynkowych.

Wyrażony stosunek wielkości zobowiązań do kapitału własnego informuje 
m.in. o stopniu pokrycia zobowiązań kapitałami własnymi. W pewnym stopniu 
poziom tego wskaźnika determinuje zdolność i wiarygodność kredytową przed-
siębiorstwa, jak również poziom podejmowanego przez podmiot gospodarczy 
 ryzyka finansowego.

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego skupia swoją uwagę głównie na 
zobowiązaniach długoterminowych i ich poziomie. 

Kapitały obce o charakterze długoterminowych, wraz z kapitałami własnymi, 
wchodzą w skład kapitału stałego, który powinien stanowić bazę finansowania 

 9 M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, 
Warszawa 2002, s. 89.

D/E =  zobowiązania ogółem
    kapitał własny

(2)

wskaźnik ogólnego zadłużenia =  zobowiązania ogółem
              aktywa ogółem

(1)

wskaźnik zadłużenia długoterminowego =  zobowiązania długoterminowe
                kapitał własny

(3)
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działalności przedsiębiorstwa. Są zatem bardzo istotnym elementem tego finan-
sowania. Jednak ich poziom w stosunku do kapitałów własnych nie powinien 
być zbyt wysoki. W literaturze przedmiotu jako wartości racjonalne badanego 
wskaźnika podaje się przedział 0,5-110.

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego jest uzupełnieniem wskaźnika 
zadłużenia długoterminowego. 

Korzystanie z kapitałów krótkoterminowych znacznie pogarsza wskaźniki 
płynności finansowej i jednocześnie zwiększa koszty prowadzonej działalności. 
Ponieważ ten rodzaj kapitałów jest zdecydowanie najłatwiej dostępny, to wydaje 
się, że wymienione wyżej wady nie decydują o ostatecznym użyciu tych zobo-
wiązań.

3. Zadłużenie spółek kapitałowych w Polsce

Jako podmiot badań dotyczących poziomu zadłużenia obrano spółki kapi-
tałowe w Polsce, których akcje są przedmiotem obrotu na Warszawskiej GPW. 
Głównym argumentem przemawiającym za takim wyborem, była łatwość dostę-
pu do danych.

Analizą objęto lata 2008-2011. Wybór ten był spowodowany faktem, że rok 
2009 uważany jest za początek ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, z któ-
rym mamy w dalszym ciągu do czynienia. Co więcej, od tego roku coraz czę-
ściej mówi się o nieracjonalności zachowań zarówno samych rynków, jak i ich 
uczestników. Zbadanie więc tych zachowań pod kątem zadłużenia wydawało się 
bardzo interesujące. Niestety, ze względu na brak danych11 do analiz nie można 
było włączyć roku 2012.

Przeanalizowano łącznie 436 spółek akcyjnych. Z badań wyłączono:
– 11 podmiotów, które w rozpatrywanym okresie postawione były w stan 

upadłości,
– 17 banków, których specyfika kapitałów jest zupełnie odmienna od przed-

siębiorstw niefinansowych,
– 13 spółek z udziałem Skarbu Państwa, ponieważ siła jego oddziaływania na 

podejmowane decyzje mogłyby zakłócić rzeczywisty obraz sytuacji,

10 Ibidem, s. 90.
11 Okres publikacji sprawozdań finansowych za rok 2012 dla spółek giełdowych nie został 

zakończony przed powstaniem tego artykułu.

wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego =  zobowiązania krótkoterminowe
                kapitał własny

(4)
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– 43 inne podmioty, co do których nie otrzymano pełnych danych lub dane te 
uznano za noszące pierwiastki błędu12.

Do analiz zakwalifikowano zatem 352 spółki należące do 25 różnych sekto-
rów gospodarki. Dla tych przedsiębiorstw zebrano następujące dane:

– nazwa spółki,
– sektor działalności (zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez GPW),
– zysk netto,
– aktywa ogółem,
– zobowiązania i rezerwy,
– zobowiązania długoterminowe,
– zobowiązania krótkoterminowe,
– kapitał własny.
Na podstawie powyższych danych obliczono wskaźniki: ogólnego zadłuże-

nia, zadłużenia kapitałów własnych, zadłużenia długo- i krótkoterminowego 
oraz rentowność kapitałów własnych (ROE) jako główny miernik efektywności 
wykorzystywanych kapitałów. Poniżej zebrano podstawowe statystyki opisujące 
obliczone wskaźniki (tabela 1).

Tabela 1. Podstawowe statystyki opisujące zadłużenie i rentowność

Rodzaj wskaźnika Rok Średnia  
arytmetyczna

Odchylenie 
standardowe

Współczynnik 
zmienności

Wskaźnik ogólnego 
zadłużenia

2008
2009
2010
2011

0,38
0,38
0,37
0,38

0,22
0,22
0,21
0,22

0,57
0,57
0,57
0,57

Wskaźnik D/E 2008
2009
2010
2011

1,00
0,96
0,94
1,03

1,42
1,30
1,47
1,53

1,41
1,36
1,57
1,49

Wskaźnik zadłużenia 
długoterminowego

2008
2009
2010
2011

0,22
0,25
0,25
0,30

0,42
0,59
0,52
0,62

1,88
2,37
2,09
2,07

Wskaźnik zadłużenia 
krótkoterminowego

2008
2009
2010
2011

0,71
0,65
0,63
0,69

1,13
0,95
1,03
1,02

1,58
1,45
1,62
1,48

ROE 2008
2009
2010
2011

  3,62%
–6,41%

  3,97%
–2,19%

 34,80%
124,06%
 40,95%
 55,62%

9,62
19,35
10,31
25,36

Źródło: opracowanie własne. 

12 Np. podmioty z sektora finansowego, niebędące bankami, ale ich struktura kapitałowa w znacz-
ny sposób odbiegała od przedsiębiorstw niefinansowych, co powodowałoby brak porównywalności.
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Z powyższych danych wynika, że spółki kapitałowe w Polsce nie są nad-
miernie zadłużone, a sytuacja gospodarcza zdaje się wcale nie wpływać na ich 
zachowania. Prowadzona polityka finansowa bardziej przypomina teorię kolej-
ności wyboru. Potwierdzeniem tego stwierdzenia jest fakt, że wskaźnik ogólnego 
zadłużenia, zamiast przybierać wartości z przedziału 0,57-0,67,  zachowuje się 
zupełnie odwrotnie. Polskie przedsiębiorstwa zdają się unikać kapitałów obcych. 
Można by było wywnioskować, że sytuacja taka ma miejsce z powodu kryzysu 
gospodarczego. Jednak lata 2010 i 2011 odznaczały się na ogólnoświatowym ryn-
ku, a co za tym idzie – również na polskim, lekkim ożywieniem, stąd wskaźniki 
te powinny się poprawić. Tak jednak nie jest. Mamy tu do  czynienia z pewnym 
status quo. Co więcej, sama struktura zadłużenia również wskazuje na działania 
zachowawcze. Zadłużenie kapitałów własnych (D/E) waha się w całym okresie 
wokół jedności. Niewielki udział kapitałów długoterminowych w zobowiązaniach 
wobec kapitałów krótkoterminowych wskazuje na nieefektywność prowadzo-
nych działań, szczególnie wobec niskiego ROE. Wykorzystując do finansowania 
droższe kapitały (własny i krótkoterminowy), przy niskiej efektywności (ROE), 
doprowadza się do zerowych lub ujemnych nadwyżek ekonomicznych, które 
obniżają wartość przedsiębiorstw. Ponieważ dostępność kapitałów długotermi-
nowych jest ograniczona,  opisywana sytuacja mogłaby być w pewnym stopniu 
usprawiedliwiona. Należałoby jednak odpowiedzieć na pytanie, czy niski poziom 
zadłużenia długoterminowego nie wynika raczej z braku poszukiwania możli-
wości takiego finansowania oraz obawy przed długim okresem, którego ono do-
tyczy. Niestety zebrane dane nie pozwalają na wyciąganie tak daleko idących 
wniosków.

Analizując powyższe dane z punktu widzenia sektorów i przyglądając się 
wskaźnikowi ogólnego zadłużenia, można zauważyć (tabela 2), że w latach 2008 
i 2010 najbardziej zadłużony był sektor handlu hurtowego. Przeciętna wy-
sokość tego wskaźnika wynosiła odpowiednio 0,57 i 0,54, a więc zahaczała 
o dolną granicę wzorcowego przedziału. Głównym składnikiem tego zadłuże-
nia były zobowiązania krótkoterminowe. Ich wartość była prawie siedmiokrot-
nie większa niż wartość zobowiązań długoterminowych. W latach 2009 i 2011 
na pierwszym miejscu w rankingu zadłużenia znajdował się sektor budownic-
twa ze średnią wartością wskaźnika odpowiednio 0,46 i 0,48. Również w tym 
przypadku przewaga leżała po stronie zobowiązań krótkoterminowych, choć 
nie była już ona tak wyraźna, bo stosunek kapitału obcego krótkoterminowe-
go do długoterminowego wynosił około 3,5. Warto zauważyć, że w przypad-
ku sektora handlu hurtowego we wspomnianych latach wysokość osiągniętej 
efektywności działania mierzona wskaźnikiem ROE wyniosła odpowiednio 
2% i 6%, a w przypadku sektora budowlanego 10% i –4% i wartości te znacz-
nie odbiegały od maksymalnych osiągniętych w tym czasie przez wszystkie 
sektory. 
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Analizując wskaźnik D/E, sytuacja wygląda nieco inaczej. O ile w latach 
2008 i 2010 pierwsze miejsce zajmował sektor handlu hurtowego z wartościami 
odpowiednio 2,09 i 1,59, o tyle w roku 2009 najbardziej zadłużony był sektor 
deweloperów (1,64), a w roku 2011 – sektor spożywczy (1,85). Poziom wskaźnika 
dla tych sektorów przekraczał więc w każdym przypadku 1,5, co przełożyło się, 
niestety, na ujemne wartości ROE (odpowiednio: –1,09 i –0,40). Sektor dewelo-
perów zachował równość pomiędzy zadłużeniem długo- i krótkoterminowym, 
a sektor spożywczy wykazał ogólną tendencję do przewagi zadłużenia krótkoter-
minowego nad długoterminowym (2,21).

Biorąc pod uwagę zadłużenie długoterminowe w roku 2008, maksymalne 
zadłużenie wykazywał sektor energetyki (0,81), w 2009 – sektor deweloperów 
(0,80), w 2010 – sektor telekomunikacji (0,62), a w 2011 – sektor finansowy (0,67). 
Najbardziej zadłużony w krótkim okresie w roku 2008 był handel hurtowy (1,81), 
w 2009 – przemysł farmaceutyczny (1,09), w 2010 i 2011 – ponownie handel hur-
towy (1,37 i 1,24). Poziomy tych wskaźników, zarówno dla zobowiązań długoter-
minowych, jak i krótkoterminowych, nie są zbyt wysokie.

Przeprowadzając podobną analizę dla wartości minimalnych, zauważamy, że 
minimalne zadłużenie ogólne, kapitałów własnych (D/E) oraz długo- i krótkoter-
minowe w każdym z badanych lat wykazywane jest w sektorze rynków kapita-
łowych.

Nakładając na powyższy obraz wyniki przedsiębiorstw, zauważamy, że 
 maksymalną rentowność pod kątem kapitałów własnych wykazywał w roku 2008 
sektor przemysłu surowcowego. W roku 2009 – media, w 2010 i 2011 – rynek 
kapitałowy. Natomiast minimalne wartości tego wskaźnika wykazywał w roku 
2008 sektor rynku kapitałowego, w 2009 – deweloperzy, w 2010 – przemysł lek-
ki, a w 2011 – przemysł spożywczy.

Warto zauważyć, że wbrew powszechnej opinii kapitał obcy zaangażowa-
ny w finansowanie działalności na rozsądnym poziomie zwiększa rentowność 
kapitałów własnych (efekt dźwigni finansowej). W przypadku polskich spółek 
kapitałowych w dwóch z czterech badanych lat sektor wykazujący najniższe 
zadłużenie osiągnął najwyższe wartości ROE (2010 i 2011). Natomiast w roku 
2009 sektor, który wykazał najwyższe zadłużenie osiągnął najniższe ROE. Ta-
kie wnioski i analiza są oczywiście bardzo daleko idącym uproszczeniem, ale 
pokazują pewną specyfikę firm polskich. Co więcej, zadziwiający jest fakt, że 
większość spółek notowanych na giełdzie wykazuje efektywność poniżej opro-
centowania bonów i obligacji skarbowych, które uznawane są za aktywa wolne 
od ryzyka. Zdecydowanie ma na to wpływ kryzys gospodarczy, ale nie można 
tylko nim tłumaczyć aż tak niskiej rentowności. Nie dziwi więc fakt, że indeksy 
polskiej giełdy, jak i same ceny akcji spółek, zostały w ostatnim czasie mocno 
przecenione.
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Podsumowanie

W dzisiejszych czasach zarządzanie zdecydowanie staje się sztuką, a podej-
mowane decyzje muszą bazować na ograniczonych informacjach, gdyż analiza 
wszystkich dostępnych danych staje się po prostu niemożliwa. W przypadku do-
boru źródła finansowania sprawa również nie jest wcale prosta. Z jednej strony, 
wyznaczenie kosztu dla niektórych rodzajów finansowania przysparza niema-
łych problemów, z drugiej – określenie korzyści, jakie można osiągnąć z finanso-
wanego przedsięwzięcia, obarczone jest zawsze pierwiastkiem błędu ze względu 
na przyszły i niepewny charakter większości danych. Tak więc nie tylko samo 
znalezienie optymalnej struktury kapitału, ale możliwość, albo lepiej – sensow-
ność jej poszukiwania jest kwestią sporną. Nie zmienia to faktu, że posiadanie 
w kapitałach zobowiązań prowadzi do uruchomienia mechanizmu dźwigni finan-
sowej, która może działać na naszą korzyść lub wręcz przeciwnie. Kierunek tego 
działania jest wprost zależny od poziomu zadłużenia. Dlatego też monitorowanie 
zobowiązań jest bardzo ważnym elementem zarządzania, szczególnie w sferze 
decyzji finansowych.

Na potrzeby niniejszego artykułu przebadano poziom zadłużenia polskich 
spółek kapitałowych, których akcje są przedmiotem obrotu na giełdzie. Z prze-
prowadzonych analiz wynika, że niechętnie korzystają one z kapitałów obcych, 
a jeżeli po nie sięgają, to przeważnie są to zobowiązania krótkoterminowe. Pomi-
mo tak niewielkiego zadłużenia, przedsiębiorstwa te nie wykazują zbyt wysokiej 
efektywności mierzonej wskaźnikiem ROE. Do pełnego obrazu rzeczywistości 
należałoby przeprowadzić jeszcze badanie stopnia wykorzystania dźwigni finan-
sowej w tych podmiotach i zależności pomiędzy tymi elementami a sytuacją na 
ogólnie pojętym rynku.

Wyciągnięte wnioski są tylko pewnymi ogólnymi obserwacjami, za którymi 
kryją się dalsze problemy wymagające poznania i rozwiązania. Niemniej poka-
zują pewne tendencje na polskim rynku, które niekoniecznie zawsze zgodne są 
z ogólnie panującymi opiniami, i dlatego też warto było je poznać.
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Debt of the companies  
form the Polish Stock Market in 2008-2011

Summary. The paper presents the problem of the capital and its structure, with particular 
emphasis placed on foreign capitals and their importance for the development and operations of 
enterprises. It describes the basic indicators of debt used in the theory and practice with their in-
formative  value. Based on the collected data, the author analyses the debt of companies in Poland 
in the years 2008-2011, referring them to the first wave of the global economic crisis with which 
we are now dealing.

Key words: stock market, capital structure, debt, financial management
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Wybrane wskaźniki finansowe 
w sektorach związanych z budownictwem  

mieszkaniowym w latach 2005-2011

Streszczenie. Artykuł poświęcono ocenie sytuacji finansowej trzech sektorów: sektora 
 deweloperskiego, sektora budowlanego i sektora materiałów budowlanych. Badania objęły okres 
od 2005 do 2011 r., a więc ilustrują, czy i w jakim stopniu na sytuację sektorów związanych  z bu-
downictwem wpłynął kryzys finansowy. W ocenie sektorów wykorzystano analizę wskaźnikową, 
odchylenie standardowe oraz wycenę wartości dokonaną metodą zdyskontowanych  przepływów 
pieniężnych oraz zdyskontowanych zysków rezydualnych. 

Słowa kluczowe: analiza wskaźnikowa, sektory związane z budownictwem

Wstęp

Celem artykułu była analiza i ocena wybranych wskaźników finansowych 
trzech sektorów: sektora deweloperskiego (w ramach którego występują inwesto-
rzy), sektora budowlanego (czyli wykonawców) i sektora materiałów budowla-
nych (czyli dostawców środków produkcji). Wybór sektorów wynikał z faktu, że 
w praktyce gospodarczej występują między nimi silne powiązania i zależności, 
które przekładają się na ich sytuację finansową. Dlatego też za jeden z celów cząst-
kowych artykułu obrano analizę porównawczą wskaźników rentowności finanso-
wej, płynności finansowej, sprawności i zadłużenia. Ponieważ sektory te różnią 
się istotnie charakterem aktywności gospodarczej, kolejnym celem ustanowiono 
ocenę ryzyka ich działalności dokonaną z wykorzystaniem odchylenia standar-
dowego. Ostatnim celem opracowania było porównanie oczekiwanej rentowności 
badanych sektorów mierzonej stopą zwrotu, wyliczoną metodą zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych oraz metodą zdyskontowanych zysków rezydualnych. 
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Badania objęły okres od 2005 do 2011 r., ilustrują więc, czy i w jakim stopniu na 
sytuację sektorów związanych z budownictwem wpłynął kryzys finansowy.

1. Rentowność finansowa sektorów  
związanych z budownictwem

W praktyce gospodarczej poziom rentowności mierzony jest relacją zysku 
(netto, brutto, operacyjnego, rezydualnego itp.) do wielkości poniesionych kosz-
tów, zaangażowanych kapitałów lub osiągniętych przychodów ze sprzedaży. 
Relacja zysku do zaangażowanych kapitałów nazywana jest rentownością finan-
sową, a do jej pomiaru wykorzystuje się najczęściej wskaźnik rentowności kapi-
tałów własnych (WRKW) opisany we wzorze 1:

  WRKW = (zysk netto / średni stan kapitału własnego) × 100         (1)

Informuje on o tym, ile każda umowna jednostka pieniężna zaangażowana 
przez właścicieli jest w stanie wypracować czystego zysku netto. Im wartość 
wskaźnika rentowności kapitałów własnych jest wyższa, tym korzystniejsza jest 
sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, a konkretnie jego właścicieli1. Jest to naj-
bardziej syntetyczna miara rentowności i dlatego zostanie wykorzystana w dal-
szych badaniach. Zmiany w wartościach wskaźników rentowności kapitałów 
własnych dla sektorów związanych z budownictwem przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Wskaźniki rentowności kapitałów własnych  
w sektorach związanych z budownictwem

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http/www.rsg.pl [27.11.2012].

1 M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów 
i przypadków, PWN, Warszawa 2007, s. 104.

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

–5,00

–10,00

budowlany deweloperski materia³ów budowlanych

%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



65Wybrane wskaźniki finansowe w sektorach związanych z budownictwem...

 W okresie koniunktury (lata 2005-2007) najwyższą stopą zwrotu charakte-
ryzował się sektor deweloperski. W roku 2006 wynosiła ona prawie 25%. Jed-
nocześnie okazał się on najbardziej wrażliwy na negatywne zmiany na rynku 
mieszkaniowym i w okresie kryzysu zanotował straty przekładające się na wy-
soką deficytowość kapitałów własnych. Podobną tendencją charakteryzował się 
wskaźnik rentowności kapitałów własnych dla sektora materiałów budowlanych. 
W obu sektorach doszło również do poprawy rentowności w roku 2010 i do po-
nownego spadku w pierwszym roku drugiej fali kryzysu (2011). Tylko sektor bu-
dowlany był odporny na kryzys, a rentowność kapitałów własnych w roku 2009 
osiągnęła wartość prawie 20%.

Do oceny poziomu ryzyka w finansach stosuje się miary zmienności, czyli ina-
czej rozproszenia. Mierzą one stopień zróżnicowania jednostek zbiorowości pod 
względem badanej cechy. Jedną z najczęściej stosowanych miar zmienności jest 
odchylenie standardowe. Jest ono miarą rozproszenia i przyjmuje wartości nie-
ujemne2. Informuje o tym, jakie jest przeciętne odchylenie możliwych wyników 
od wyniku oczekiwanego, którym może być na przykład wartość średnia3. Od-
chylenie standardowe wskaźników rentowności kapitału własnego od wartości 
średniej tego wskaźnika dla wszystkich sektorów niefinansowych prezentuje 
 wykres 2.

Wykres 2. Odchylenie standardowe wskaźników rentowności kapitałów własnych  
od średniej wartości tych wskaźników dla wszystkich sektorów niefinansowych (p.p.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http/www.rsg.pl [27.11.2012].

Wyniki obliczeń prezentowane na wykresie 2 typują sektor deweloperski jako 
najbardziej ryzykowny, natomiast sektor budowlany jako najmniej ryzykowny. 
Co prawda w okresie koniunktury sektor deweloperski cechowały najwyższe 

2 T. Dudycz, Analiza finansowa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 85.
3 S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. AE 

we Wrocławiu, Wrocław 1997,  s. 62.
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 stopy zwrotu, ale załamanie na rynku w latach 2008 i 2009 wywołało w tym 
sektorze najsilniejsze spadki rentowności (patrz wykres 1).

2. Płynność finansowa sektorów związanych  
z budownictwem

Płynność finansowa przedsiębiorstwa odzwierciedla jego zdolność do pełne-
go i terminowego regulowania krótkoterminowych zobowiązań, to znaczy tych, 
które są płatne w przeciągu jednego roku. Do statycznego pomiaru płynności 
finansowej wykorzystuje się najczęściej wskaźniki płynności finansowej pierw-
szego, drugiego i trzeciego stopnia. Dla potrzeb artykułu analizie poddano naj-
bardziej pojemny wskaźnik trzeciego stopnia. Wskaźnik ten nazywany inaczej 
wskaźnikiem bieżącej płynności (WBP) zawiera w liczniku łączne aktywa ob-
rotowe i informuje, ile razy pokrywają one bieżące zobowiązania. Zadowalający 
poziom wskaźnika płynności bieżącej mieści się w granicach 1,2-2,0, co oznacza, 
że zachowanie równowagi finansowej przedsiębiorstwa wymaga, aby wielkość 
aktywów bieżących była około dwa razy większa niż kwota bieżących zobowią-
zań4. Wskaźnik ten prezentuje wzór 2:

     WBP = aktywa bieżące / zobowiązania bieżące                      (2)

Zmiany w wartościach wskaźników bieżącej płynności dla sektorów związa-
nych z budownictwem przedstawia wykres 3.

Wykres 3. Wskaźniki bieżącej płynności dla sektorów  związanych z budownictwem

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http/www.rsg.pl [27.11.2012].

4 B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 
2007, s. 70.
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Wartości wskaźnika bieżącej płynności dla sektora budowlanego i sektora 
materiałów budowlanych w całym badanym okresie mieściły się w bezpiecz-
nym przedziale między 1,0 a 2,0. Płynność sektora deweloperskiego mierzona 
wskaźnikiem bieżącej płynności okazała się najbardziej wrażliwa na wahania 
koniunktury. W przypadku sektora deweloperskiego w latach 2007 i 2008 oraz 
2010 można mówić o nadpłynności. Był to również jedyny sektor, w którym 
 doszło do wyraźnego pogorszenia wskaźnika pod wpływem pierwszej i drugiej 
fali kryzysu.

Odchylenie standardowe wskaźników bieżącej płynności od wartości śred-
niej dla wszystkich sektorów niefinansowych prezentuje wykres 4.

Wykres 4. Odchylenie standardowe wskaźników bieżącej płynności  
od wartości średniej dla wszystkich sektorów niefinansowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http/www.rsg.pl [27.11.2012].

Podobnie jak w przypadku wskaźnika rentowności kapitałów własnych, 
 sektor deweloperski cechuje najwyższy poziom ryzyka płynności (utraty płyn-
ności lub nadpłynności). Najmniej ryzykowny jest sektor materiałów budowla-
nych z odchyleniem niższym od 0,2.

3. Sprawność sektorów związanych z budownictwem

Wskaźniki sprawności działania pozwalają na ocenę efektywności, z jaką wyko-
rzystywane są aktywa przedsiębiorstwa. Do pomiaru sprawności przedsiębiorstwa 
w obszarze wykorzystania zasobów majątkowych można zastosować wskaźniki 
 rotacji. Najbardziej popularnym z grupy wskaźników rotacji jest wskaźnik rotacji 
aktywów ogółem (WRA)5, który ma postać jak we wzorze 3:

   WRA = przychód ze sprzedaży / przeciętny stan aktywów        (3)

5 R. Machała, Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa 2004, s. 410.
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Można go interpretować jako miernik szybkości krążenia całkowitego kapitału 
zaangażowanego w firmie. Wskaźnik ten powinien być wykorzystywany tylko w po-
równaniach wewnątrzsektorowych, ze względu na istotne zróżnicowanie kapitało-
chłonności produkcji i usług w różnych sektorach gospodarki. Zmiany wskaźników 
rotacji aktywów dla sektorów związanych z budownictwem przedstawia wykres 5.

Wykres 5. Wskaźniki rotacji aktywów dla sektorów związanych z budownictwem

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http/www.rsg.pl [27.11.2012].

Informacje zawarte na wykresie 5 potwierdzają silne sektorowe zróżnicowa-
nie wskaźnika rotacji aktywów ogółem. Z danych tych wynika również, że kry-
zys finansowy obniżył sprawność we wszystkich badanych sektorach. Poprawa 
koniunktury, która miała miejsce w roku 2010, odbiła się pozytywnym echem na 
sprawności sektorów: budowlanego i materiałów budowlanych z rocznym opóź-
nieniem. Obojętna na poprawę koniunktury okazała się sprawność w sektorze 
deweloperskim.

Wykres 6. Odchylenie standardowe wskaźników rotacji aktywów od wartości średniej  
tych wskaźników wyliczonej dla wszystkich sektorów niefinansowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http/www.rsg.pl [27.11.2012].
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Wartości odchylenia standardowego wskaźników rotacji aktywów od war-
tości średniej tych wskaźników wyliczonej dla wszystkich sektorów niefinanso-
wych prezentuje wykres 6.

Tak jak w przypadku wskaźników rentowności i płynności finansowej, naj-
bardziej ryzykowny pod względem sprawności okazał się sektor deweloperski 
z odchyleniem standardowym wskaźnika bliskim 0,4. Na drugim miejscu z od-
chyleniem mniejszym o połowę znalazł się sektor budowlany, a najmniej ryzy-
kowny był sektor materiałów budowlanych.

4. Zadłużenie sektorów związanych z budownictwem

Podstawowym wskaźnikiem oceny struktury kapitałowej przedsiębiorstw 
jest wskaźnik ogólnego zadłużenia (WOZ)6, który ma postać jak we wzorze 4:

    WOZ = (zobowiązania ogółem / suma bilansowa) × 100   (4)

Prezentuje on udział łącznego długu w kapitale całkowitym. Im wartość 
wskaźnika jest wyższa, tym większe jest ryzyko finansowe, ale jednocześnie, 
przy występowaniu pozytywnego efektu dźwigni finansowej, jest szansa na wyż-
szą rentowność kapitałów własnych. Zmiany w wartościach wskaźników ogólne-
go zadłużenia dla sektorów związanych z budownictwem przedstawia wykres 7.

Wykres 7. Wskaźniki ogólnego zadłużenia dla sektorów związanych z budownictwem

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http/www.rsg.pl [27.11.2012].

6 J. Jaworski, Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 
2010, s. 156.
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Z informacji zawartych na wykresie 7 wynika, że we wszystkich sektorach 
nastąpił wzrost zadłużenia w pierwszym roku kryzysu (2008), ale już w drugim 
roku sektor materiałów budowlanych i budowlany obniżyły poziom dźwigni fi-
nansowej, natomiast w sektorze deweloperskim w dalszym ciągu zwiększał się 
wskaźnik ogólnego zadłużenia. Poprawa koniunktury w roku 2010 poskutkowa-
ła spadkami zadłużenia w sektorach deweloperskim i materiałów budowlanych, 
 natomiast sektor budowlany zwiększył poziom zadłużenia.

Wartości odchylenia standardowego wskaźników ogólnego zadłużenia od 
wartości średniej tych wskaźników wyliczonej dla wszystkich sektorów niefi-
nansowych prezentuje wykres 8.

Wykres 8. Odchylenie standardowe wskaźników ogólnego zadłużenia od wartości średniej 
tych wskaźników wyliczonej dla wszystkich sektorów niefinansowych (p.p.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http/www.rsg.pl [27.11.2012].

Największa zmienność wskaźnika ogólnego zadłużenia charakteryzuje sek-
tor budowlany, a najmniej ryzykowny pod względem zadłużenia w badanym 
okresie okazał się sektor materiałów budowlanych.

5. Oczekiwane stopy zwrotu DRI i DCF sektorów  
związanych z budownictwem

Dla potrzeb oceny sytuacji sektorów budowlanych wykorzystano stopy zwro-
tu wyliczone metodami: zdyskontowanych zysków rezydualnych (DRI) oraz 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Metoda DRI opiera się na za-
łożeniu, że wartość spółki jest równa wartości księgowej powiększonej o sumę 
zdyskontowanych zysków rezydualnych. Prognozowana stopa zwrotu wyznaczo-
na metodą DRI pokazuje średni roczny wzrost cen akcji w ciągu dającej się prze-
widzieć przyszłości7. Model DCF służy do wyznaczania wartości firmy poprzez 

7 Na podstawie: www.rsg.pl [15.12.2012].
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dyskontowanie kosztem kapitału prognozowanych wolnych przepływów pienięż-
nych8. Przekształcenie wzorów matematycznych stosowanych w modelu w taki 
sposób, by poszukiwaną wartością była stopa dyskontowa, poprzez podstawienie 
w miejsce poszukiwanej ceny jednej akcji bieżącej rynkowej ceny akcji, pozwala 
wyznaczyć prognozowaną stopę zwrotu9. Prognozowane stopy zwrotu wyzna-
czone metodą DRI i metodą DCF dla sektorów związanych z budownictwem 
mieszkaniowym w Polsce przedstawia wykres 9.

Wykres 9. Stopy zwrotu DRI i DCF w sektorach związanych z budownictwem

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http/www.rsg.pl [20.12.2011].

Jak wynika z danych zaprezentowanych na wykresie 9, metoda DRI pod ko-
niec 2011 r. najwyżej wyceniała sektor deweloperski, a najniżej sektor materiałów 
budowlanych. Według metody DCF sektorem rokującym najwyższe stopy zwro-
tu był sektor budowlany, a najmniej rentownym sektor materiałów budowlanych. 
Informację o pozycji w rankingu wszystkich sektorów niefinansowych przedsta-
wia tabela 1.

Tabela 1. Pozycja w rankingu wszystkich sektorów niefinansowych

Sektor DRI DCF
Budowlany  8  4
Deweloperski  3  8
Materiałów budowlanych 15 15

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http/www.rsg.pl [20.12.2011].

8 B. Nita, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, 
s. 82.

9 Na podstawie: www.rsg.pl [15.12.2012].
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Wycena dokonana metodą DRI lokuje sektor deweloperski na trzecim miej-
scu wśród wszystkich osiemnastu sektorów niefinansowych, sektor budowlany 
na ósmym, a sektor materiałów budowlanych na piętnastym. Według miary DCF 
sektor budowlany zajmuje czwarte miejsce wśród wszystkich sektorów niefinan-
sowych, sektor deweloperski ósme, a sektor materiałów budowlanych, identycz-
nie jak w przypadku metody DRI, piętnaste miejsce.

Zakończenie

Z przeprowadzonych badań wynika, że najwyższą rentowność finansową 
w okresie koniunktury miał sektor deweloperski. Jednocześnie sektor ten cha-
rakteryzowała najwyższa wrażliwość stopy zwrotu na sytuację rynkową oraz 
najwyższy poziom ryzyka mierzony odchyleniem standardowym wskaźnika 
rentowności finansowej od wartości średniej tego wskaźnika dla wszystkich 
sektorów niefinansowych. Podobnie na zmiany koniunktury reagował wskaźnik 
rentowności finansowej w sektorze materiałów budowlanych. Najbezpieczniej-
szym sektorem pod względem rentowności finansowej był sektor budowlany, któ-
ry jako jedyny odnotował poprawę wskaźnika rentowności kapitałów własnych 
w okresie kryzysu.

Wskaźniki bieżącej płynności zarówno w przypadku sektora budowlanego, 
jak i sektora materiałów budowlanych w całym badanym okresie zawierały się 
w dopuszczalnym przedziale 1,2-2,0. Sektor deweloperski w latach 2007, 2008 
i 2010 cechowała nadpłynność. Najwyższa zmienność wskaźnika bieżącej płyn-
ności tego sektora, mierzona odchyleniem standardowym, nakazuje traktować go 
jako najbardziej ryzykowny z badanej trójki.

Sprawność mierzona wskaźnikiem rotacji aktywów jest cechą specyficzną 
realizowanej przez każdy sektor działalności, stąd duże zróżnicowanie wartości 
tego wskaźnika między badanymi sektorami. Cechą wspólną jest podobna reak-
cja wskaźników na cykl koniunkturalny – recesja wywołała spadki sprawności 
wszystkich sektorów. Tak jak w przypadku wyżej opisanych wskaźników, naj-
wyższym poziomem ryzyka sprawności odznaczał się sektor deweloperski.

Najbardziej zadłużony w całym badanym okresie był sektor budowlany i to 
on również charakteryzował się najwyższą zmiennością wskaźnika ogólnego 
zadłużenia. Najmniej zadłużony i jednocześnie najmniej ryzykowny był sektor 
materiałów budowlanych.

Wycena sektorów dokonana pod koniec 2011 r. metodą zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych na pierwszym miejscu stawiała sektor budowlany, na-
tomiast wycena dokonana metodą zdyskontowanych zysków rezydualnych sektor 
deweloperski. Obie metody zgodnie najniżej wyceniały sektor materiałów bu-
dowlanych. Interpretując wyniki przeprowadzonych obliczeń, należy mieć na 
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uwadze, że wyniki analiz i sformułowane wnioski mają charakter bardzo ogólny, 
ponieważ odnoszą się do sytuacji całych sektorów i nie identyfikują indywidual-
nej sytuacji poszczególnych spółek.
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Selected financial indicators  
in sectors connected with housing construction  

over the years 2005-2011

Summary. This paper aims at evaluating the financial standing of three sectors: the develo-
pers’ sector (including investors), the construction sector (namely contractors) and the construc-
tion materials sector (suppliers of production resources). The research comprises the period from 
2005 to 2011, so it illustrates the impact of the financial crisis on the situation of sectors connected 
to the construction industry. The evaluation makes use of ratio analysis, the standard deviation, 
and the DRI and DCF valuation of values. The research results contain information about the stan-
ding of particular sectors before and after the crisis. They also show the power of relation between 
individual sectors, and identify the differences in the risk levels as well as anticipated return rates. 

Key words: ratio analysis, Sectors Connected to Construction
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Streszczenie. Celem artykułu było porównanie wybranych wskaźników sprawności w sek-
torach niefinansowych w Polsce oraz próba pokazania sektorowego zróżnicowania tych wskaźni-
ków. Ponieważ badania objęły lata 2006-2010, artykuł ukazał, czy i w jakim stopniu na sprawność 
badanych sektorów oddziaływał kryzys finansowy. W artykule podjęto również próbę ustalenia 
zależności liniowych między wskaźnikami sprawności a wskaźnikami rentowności i płynności 
finansowej z wykorzystaniem współczynnika korelacji liniowej Pearsona.

Słowa kluczowe: sprawność, sektory niefinansowe

Wstęp

Wskaźnikowa ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw dokonywana jest 
najczęściej na podstawie czterech grup wskaźników: płynności, rentowności, 
 zadłużenia i sprawności. W przypadku przedsiębiorstw funkcjonujących w for-
mie spółek akcyjnych notowanych na giełdzie dochodzą jeszcze tzw. wskaźniki 
rynku kapitałowego. Pierwszoplanową rolę w ocenie kondycji przedsiębiorstw 
odgrywają wskaźniki płynności finansowej, ponieważ mogą ostrzegać o zagro-
żeniu upadłością. Ich uzupełnieniem są wskaźniki zadłużenia informujące o skali 
wspomagania finansowego i co za tym idzie, o poziomie ryzyka  finansowego. 
Wskaźniki rentowności pokazują potencjalne korzyści  wynikające z zaanga-
żowania środków finansowych w aktywa przedsiębiorstwa. Najmniej spekta-
kularnych informacji dostarczają wskaźniki sprawności, co nie oznacza jednak 
ich mniejszej wagi niż pozostałych grup wskaźników. Wskaźniki  sprawności 
 działania pozwalają na ocenę efektywności, z jaką  wykorzystywane są  aktywa 
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będące  w posiadaniu przedsiębiorstwa. Stwarzają możliwość oceny sposobu 
alokacji zasobów z punktu widzenia zdolności do generowania przez firmę wpły-
wów. Do pomiaru sprawności przedsiębiorstwa w obszarze wykorzystania zaso-
bów majątkowych zalicza się trzy grupy wskaźników:

– wskaźniki oparte na kosztach wytwarzania w przedsiębiorstwie,
– wskaźniki gospodarowania zasobami,
– wskaźniki rotacji1.
Tak szeroko rozumiana sprawność ma bezpośredni wpływ na kształtowanie 

się pozostałych grup wskaźników i dlatego w analizie przyczynowej wskaźników 
płynności czy rentowności sięgnąć należy do wskaźników sprawności.

Jednym z celów tego opracowania było porównanie wybranych miar spraw-
ności w sektorach niefinansowych w Polsce oraz próba pokazania sektorowego 
zróżnicowania tych wskaźników. Ponieważ badania objęły lata 2006-2010, arty-
kuł pokazuje, czy i w jakim stopniu na sprawność badanych sektorów oddziały-
wał kryzys finansowy (w tym celu policzono indeksy zmian wskaźników między 
rokiem 2006, czyli okresem najwyższej koniunktury, a rokiem 2009). W celu 
pokazania związków między wskaźnikami sprawności a rentowności i płynności 
wykorzystano współczynnik korelacji liniowej Pearsona.

1. Wskaźnik obrotowości aktywów

Najbardziej popularnym z grupy wskaźników rotacji jest wskaźnik obroto-
wości aktywów (WOA), którego postać przedstawia wzór 1:

  WOA = sprzedaż / średni stan aktywów ogółem     (1)

Można go interpretować jako miernik szybkości krążenia całkowitego ka-
pitału zaangażowanego w firmie lub efektywności wykorzystania całkowitego 
majątku przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten powinien być jak najwyższy2. Może on 
być wykorzystywany tylko w porównaniach wewnątrzsektorowych ze względu 
na duże zróżnicowanie kapitałochłonności produkcji i usług w różnych sektorach 
gospodarki. Tabela 1 zawiera informacje o wartościach średnich tego wskaźnika 
w latach 2006-2010, indeksach zmian wskaźnika między rokiem 2006 a 2009 
oraz współczynnikach korelacji liniowej. Współczynniki korelacji liniowej po-
liczono między wskaźnikami WOA a wskaźnikiem szybkiej płynności (WSP) 
i wskaźnikiem rentowności sprzedaży (WRS). Wybór wskaźnika szybkiej płyn-

1 M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów 
i przypadków, PWN, Warszawa 2007, s. 93.

2 R. Machała, Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa 2004, s. 410.
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ności wynika z faktu, że wykazuje on najwyższą skuteczność w przewidywaniu 
upadłości przedsiębiorstw3. W liczniku zawiera środki pieniężne, płynne papie-
ry wartościowe oraz należności. Wskaźnik ten pokazuje stopień pokrycia zobo-
wiązań krótkoterminowych aktywami o wysokim stopniu płynności. Wskaźnik 
szybki wynoszący 1,0 uważany jest za zadowalający i oznacza, że przedsiębior-
stwo może szybko sprostać bieżącym zobowiązaniom. 

Tabela 1. Wskaźnik obrotowości aktywów w sektorach niefinansowych

Sektor

Średnia arytme-
tyczna wartość 

wskaźnika 
w latach  

2006-2010

Wskaźnik 
dynamiki  
między  

rokiem 2006  
a 2010

Współczyn-
niki korelacji 

liniowej 
między

WOA a WSP

Współczyn-
niki korelacji 

liniowej 
między

WOA a WRS
Budownictwo 1,2 0,87 0,74 –0,00
Chemiczny 1,0 0,92 0,72 –0,40
Deweloperski 0,2 0,57 0,64 0,59
Drzewny 0,8 0,63 0,92 0,94
Elektromaszynowy 0,9 0,76 0,11 0,23
Energetyka 0,6 0,93 0,03 –0,01
Farmaceutyczny 0,5 0,83 0,83 0,51
Handel 2,3 0,89 –0,33 0,50
Hotele i restauracje 0,7 1,25 –0,32 –0,83
Informatyka 0,7 0,69 –0,09 –0,59
Lekki 0,9 0,57 –0,67 –0,24
Materiałów budowlanych 0,6 1,00 –0,04 0,51
Media 0,7 1,02 0,44 –0,27
Metalowy 1,0 0,74 –0,44 0,32
Motoryzacyjny 1,3 0,89 0,52 0,54
Paliwowy 1,1 1,04 –0,73 –0,56
Spożywczy 1,1 1,13 –0,26 –0,20
Telekomunikacja 0,6 1,02 0,41 0,66

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.rsg.pl [15.12.2011].

Rentowność sprzedaży nazywana również rentownością handlową informuje 
o tym, ile w każdej umownej jednostce pieniężnej przychodów ze sprzedaży jest 
czystego zysku netto (lub brutto – w zależności od przyjętej formuły).  Informuje 
on zatem o tzw. marży zysku, która jest w największym stopniu  uzależniona 

3 D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a war-
tość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 284.
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od charakteru prowadzonej działalności (inna będzie w przed siębiorstwach 
 produkcyjnych, inna w handlowych jeszcze inna w usługowych)4. Branżowa 
specyfika jest cechą wspólną wskaźnika rentowności sprzedaży i wskaźników 
sprawności, co uzasadnia wybór właśnie tej miary rentowności.

Wartość średnia wskaźnika obrotowości aktywów osiągała najwyższy po-
ziom w sektorze handlowym (2,3), a najniższy w sektorze deweloperskim (0,2). 
Poziom wskaźników jest zatem wyraźnie zdeterminowany charakterem prowa-
dzonej działalności. Kryzys roku 2009 wywołał spadki wskaźnika w dwunastu 
na osiemnaście badanych sektorów. Najsilniejsze spadki odnotowały sektory: de-
weloperski i lekki (–43%). Sześć sektorów odnotowało wtedy poprawę wskaźni-
ka obrotowości aktywów (hotele i restauracje, materiałów budowlanych, media, 
paliwowy, spożywczy i telekomunikacja).

Wykres 1. Wartości średnie wskaźników obrotowości aktywów  
dla wszystkich sektorów niefinansowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.rsg.pl [15.12.2011].

Współczynnik korelacji Pearsona jest miarą siły związku liniowego między 
badanymi cechami i przyjmuje wartości z przedziału [–1,1]5. W analizach statys-
tycznych przyjmuje się, że jeżeli wartość bezwzględna współczynnika korelacji 
wynosi:

– mniej niż 0,2 – oznacza brak związku liniowego między badanymi cechami,
– 0,2-0,4 – zależność liniowa wyraźna, ale niska,
– 0,4-0,7 – zależność umiarkowana,
– 0,7-0,9 – zależność znacząca,
– powyżej 0,9 – zależność bardzo silna6.
Bardzo silna dodatnia korelacja liniowa między wskaźnikiem WOA a WSP 

występowała w sektorze drzewnym, a zależność znacząca w sektorach: far-

4 D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer Polska, Kra-
ków 2006, s. 501.

5 S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. AE 
we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 275.

6 Ibidem, s. 276.
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ma ceutycznym, chemicznym i budowlanym. W przypadku wskaźników WOA 
i WRS zależność bardzo silna cechowała tylko sektor drzewny.

Wykres 1 przedstawia średnie arytmetyczne wartości wskaźników obroto-
wości aktywów wyliczone w kolejnych latach dla wszystkich sektorów niefinan-
sowych. Jak wynika z informacji zawartych na wykresie 1, kryzys finansowy 
zadziałał na wskaźniki rotacji z rocznym opóźnieniem, a niskie wartości wskaź-
nika utrzymały się również w roku 2010.

2. Wskaźnik operacyjności

Wskaźnik operacyjności pokazuje efektywność gospodarowania w przedsię-
biorstwie oraz zdolność do kontroli i obniżki kosztów. Może być wykorzystywa-
ny w porównaniach przestrzennych w ramach tej samej branży lub do porównań 
w kolejnych latach funkcjonowania ocenianego przedsiębiorstwa. Niższe war-
tości wskaźnika oznaczają bardziej korzystną sytuację przedsiębiorstwa7. Kon-
strukcję wskaźnika operacyjności (WO) przedstawia wzór 2:

  WO = koszty własne sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży (2)

Tabela 2 zawiera informacje o wartościach średnich tego wskaźnika w latach 
2006-2010, indeks zmiany wskaźnika między rokiem 2006 a 2009 oraz współ-
czynniki korelacji liniowej.

Najlepsze średnie w badanym pięcioletnim okresie wartości wskaźników ope-
racyności występowały w sektorze deweloperskim i metalowym. Najgorzej sytu-
acja przedstawiała się w sektorze lekkim, gdzie koszty przewyższały przychody. 
Między rokiem 2006 a 2009 nastąpiło pogorszenie wskaźników w jedenastu na 
osiemnaście ocenianych sektorów. Najsilniejszy spadek wskaźnika miał miejsce 
w sektorze farmaceutycznym (wzrost udziału kosztów w przychodach o 54%), a naj-
większą poprawę odnotował sektor energetyczny. Silna dodatnia korelacja  liniowa 
między wskaźnikami WO i WSP wystąpiła tylko w sektorze lekkim, a znacząca 
w telekomunikacji. W trzynastu na osiemnaś cie badanych sektorów zależność była 
ujemna, z czego w trzech znacząca (sektor spożywczy, medialny i materiałów bu-
dowlanych), a w jednym silna (sektor drzewny). W przypadku wskaźników WO 
i WRS w piętnastu na osiemnaście sektorów miała miejsce ujemna zależność linio-
wa. W czterech sektorach była to zależność znacząca (sektor paliwowy, materiałów 
budowlanych, informatyczny i chemiczny), a w czterech silna (sektor metalowy, 
hotele i restauracje, farmaceutyczny i drzewny). Wynikało to z faktu, że wyższe 
udziały kosztów w przychodach przekładały się na niższe marże zysku.

7 M. Sierpińska, T. Jachna, op. cit., s. 93.
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Tabela 2. Wskaźnik operacyjności w sektorach niefinansowych

Sektor

Średnia arytme-
tyczna wartość 

wskaźnika  
w latach  

2006-2010

Wskaźnik  
dynamiki 
między  
rokiem  

2006 a 2010

Współczyn-
niki korelacji 

liniowej 
między

WO a WSP

Współczyn-
niki korelacji 

liniowej 
między

WO a WRS

Budownictwo 0,95 0,95 0,24 –0,66

Chemiczny 0,94 1,06 –0,26 –0,88

Deweloperski 0,72 0,98 –0,59 –0,65

Drzewny 0,88 1,15 –0,91 –0,98

Elektromaszynowy 0,92 1,01 0,43 0,66

Energetyka 0,89 0,89 –0,12 –0,54

Farmaceutyczny 0,95 1,54 –0,59 –0,99

Handel 0,96 0,99 –0,24 0,17

Hotele i restauracje 0,95 1,01 –0,04 –0,94

Informatyka 0,91 0,96 –0,18 –0,84

Lekki 1,05 1,16 0,99 –0,54

Materiałów budowlanych 0,87 1,06 –0,77 –0,77

Media 0,82 1,01 –0,83 –0,62

Metalowy 0,79 1,02 –0,68 –0,93

Motoryzacyjny 0,93 0,98 0,05 0,57

Paliwowy 0,95 1,05 –0,67 –0,87

Spożywczy 0,91 0,96 –0,80 –0,47

Telekomunikacja 0,82 1,07 0,86 –0,67

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.rsg.pl [15.12.2011].

Wykres 2. Wartości średnie wskaźników operacyjności  
dla wszystkich sektorów niefinansowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.rsg.pl [15.12.2011].
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Na wykresie 2 zaprezentowano średnie arytmetyczne wartości wskaźników 
dla wszystkich sektorów niefinansowych wyliczone w kolejnych latach badanego 
okresu. Najtrudniejszym rokiem dla wszystkich sektorów okazał się rok 2009, 
w którym średni udział kosztów w przychodach przekroczył 93%. W roku 2010 
wartość wskaźnika wróciła do poziomu sprzed kryzysu.

3. Cykl konwersji gotówki netto

Najbardziej syntetyczną miarą sprawności zarządzania składnikami kapita-
łu obrotowego w przedsiębiorstwie jest cykl konwersji gotówki netto (CKGN). 
 Liczy się go według wzoru 3:

  CKGN = cykl należności + cykl zapasów – cykl zobowiązań bieżących    (3)

Wartość dodatnia cyklu konwersji gotówki netto oznacza zapotrzebowanie 
na dodatkowe kapitały służące finansowaniu aktywów obrotowych. Wartość 
ujemna oznacza finansowanie aktywów obrotowych kredytami dostawców. Zbyt 
wysokie wartości, zarówno dodatnie, jak i ujemne, nie są korzystne dla przedsię-
biorstwa i dlatego przedsiębiorstwa prowadzące racjonalną gospodarkę kapitałem 
obrotowym powinny dążyć do „wyzerowania” cyklu konwersji gotówki netto8. 
Tabela 3 zawiera informacje o wartościach średnich tego wskaźnika w latach 
2006-2010, przyrostach bezwzględnych między rokiem 2006 a 2009 oraz współ-
czynniki korelacji liniowej.

Zdecydowanie najdłuższy średni dodatni cykl konwersji gotówki cechował 
sektor deweloperski natomiast największą średnią ujemną wartość wskaźnika 
odnotował sektor telekomunikacyjny. Optymalne wartości wskaźnika wystę-
powały w sektorach: handlowym, spożywczym, paliwowym, informatycznym 
i chemicznym. Sektor deweloperski w największym stopniu odczuł skutki kry-
zysu, doszło w nim do wydłużenia cyklu konwersji gotówki aż o 381 dni. Nega-
tywne skutki kryzysu, choć na mniejszą skalę, odczuły również sektory: lekki, 
materiałów budowlanych i telekomunikacyjny. Największą poprawę w obsza-
rze sprawności zarządzania kapitałem obrotowym odnotowały sektory: farma-
ceutyczny (skrócenie cyklu o 356 dni) i drzewny (skrócenie cyklu o 109 dni). 
W czternastu sektorach zależność liniowa między wskaźnikami CKG i WSP była 
dodatnia, z czego w czterech silna (sektor lekki, farmaceutyczny, drzewny i che-
miczny) i w siedmiu znacząca (sektor telekomunikacyjny, spożywczy, paliwowy, 
motoryzacyjny, hotele i restauracje, energetyczny i elektromaszynowy). W przy-
padku wskaźników CKG i WRS znacząca i silnie ujemna korelacja wystąpiła

8 D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa…, op. cit., s. 335.
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Tabela 3. Cykl konwersji gotówki w sektorach niefinansowych

Sektor

Średnia arytme-
tyczna wartość 

wskaźnika  
w latach  

2006-2010

Różnica 
wartości 

wskaźników 
między  

2009 a 2006

Współczyn-
niki korelacji 

liniowej 
między

CKG a WSP

Współczyn-
niki korelacji 

liniowej 
między

CKG a WRS
Budownictwo –12 –7 –0,34 –0,76
Chemiczny –6 –37 0,92 –0,38
Deweloperski 340 381 –0,51 –0,36
Drzewny –10 –109 0,91 0,89
Elektromaszynowy 13 –5 0,80 0,80
Energetyka –69 –27 0,70 –0,07
Farmaceutyczny –86 –356 0,91 0,68
Handel 3 –6 –0,23 0,71
Hotele i restauracje –61 –75 0,86 0,45
Informatyka –5 –7 0,17 –0,94
Lekki 46 59 0,93 –0,09
Materiałów budowlanych 10 30 –0,16 –0,42
Media –20 7 0,19 –0,24
Metalowy 17 20 0,48 0,12
Motoryzacyjny 22 –1 0,72 –0,14
Paliwowy 5 0 0,75 0,67
Spożywczy 4 –9 0,86 0,86
Telekomunikacja –115 26 0,80 –0,001

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.rsg.pl [15.12.2011].

tylko w dwóch sektorach (informatycznym i budowlanym), natomiast znacząca 
dodatnia korelacja w czterech sektorach (spożywczym, handlowym, elektroma-
szynowym i drzewnym).

Wykres 3. Wartości średnie wskaźników cyklu konwersji gotówki  
dla wszystkich sektorów niefinansowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.rsg.pl [15.12.2011].
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Średnia arytmetyczna wartość wskaźnika cyklu konwersji gotówki, wyli-
czona dla wszystkich sektorów, osiągnęła najniższy poziom w pierwszym roku 
kryzysu (ponad –10 dni), by w roku 2010 wzrosnąć do poziomu dwukrotnie wyż-
szego niż w okresie najwyższej koniunktury (rok 2006).

Zakończenie

Wskaźnik obrotowości aktywów osiągnął najwyższą wartość w sektorze 
handlowym, a najniższą w sektorze deweloperskim, co potwierdza zależność 
poziomu wskaźnika od rodzaju prowadzonej działalności. Sektor deweloperski 
cechuje również najdłuższy dodatni cykl konwersji gotówki, oznaczający duże 
zapotrzebowanie na dodatkowe źródła finansowania aktywów obrotowych. Sek-
tor deweloperski mógł pochwalić się najkorzystniejszą wartością wskaźnika ope-
racyjności. Najwyższe, czyli najgorsze wskaźniki wystąpiły w sektorze lekkim, 
w którym koszty przewyższały przychody. 

Kryzys roku 2009 wywołał spadki wskaźnika obrotowości aktywów w dwu-
nastu na osiemnaście badanych sektorów, natomiast sześć sektorów odnotowało 
poprawę tego wskaźnika. Wskaźniki operacyjności na przestrzeni lat 2006-2009 
pogorszyły się w jedenastu sektorach, z czego najsilniej w sektorze farmaceu-
tycznym. Natomiast wskaźniki cyklu konwersji gotówki w jedenastu sektorach 
uległy skróceniu, co oznaczało spadek zapotrzebowania na kapitały finansujące 
aktywa obrotowe.

W większości sektorów nie zachodziła zależność liniowa między wskaźnika-
mi obrotowości aktywów a wskaźnikami szybkiej płynności oraz wskaźnikami 
rentowności sprzedaży. W przypadku wskaźników operacyjności i wskaźni-
ków szybkiej płynności w trzynastu, a w przypadku wskaźników operacyjności 
i rentowności sprzedaży aż w piętnastu na osiemnaście sektorów występowała 
ujemna zależność liniowa. W przypadku wskaźników cyklu konwersji gotów-
ki i wskaźników szybkiej płynności w czternastu sektorach zależność była do-
datnia, z czego w czterech silna, a w siedmiu znacząca. Między wskaźnikami 
cyklu konwersji gotówki oraz rentowności sprzedaży w większości sektorów nie 
stwierdzono zależności liniowej. 

Średnie dla wszystkich sektorów niefinansowych wskaźniki obrotowości 
 aktywów oraz operacyjności zareagowały negatywnie już w pierwszym roku 
kryzysu, ale najgorsze wartości osiągnęły w drugim roku kryzysu. Inaczej na 
skutki kryzysu zareagowały wskaźniki cyklu konwersji gotówki, które w pierw-
szym roku kryzysu uległy w większości sektorów skróceniu, co oznaczało spa-
dek zapotrzebowania na dodatkowe źródła finansowania aktywów. 

Interpretując zaprezentowany materiał statystyczny, należy mieć na uwa-
dze, że wyniki analiz i sformułowane wnioski mają charakter bardzo ogólny, 
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 ponieważ odnoszą się do sytuacji całych sektorów i nie identyfikują indywidual-
nej sytuacji poszczególnych spółek.
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Efficiency of non-financial sectors in Poland  
over the years 2006-2010

Summary. The paper aims at comparing selected efficiency ratios in non-financial sectors in 
Poland and at revealing the differentiation of the ratios in these sectors. As the research comprises 
years 2006-2010, the paper shows whether the financial crisis has had an impact on the efficiency 
of the researched sectors and what is its extent. The paper makes an attempt to establish a linear 
dependency between efficiency ratios and profitability and financial liquidity ratios by means of 
Pearson’s linear correlation coefficient.
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Streszczenie. Warunkiem zapewnienia trwałego funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospo-
darce rynkowej, obok sprawności bieżącego zarządzania, jest również podejmowanie trafnych 
decyzji dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa. Rozwój ten zasadniczo dokonuje się poprzez 
realizację inwestycji, w tym inwestycji rzeczowych. Istnieje wiele metod pozwalających ocenić 
efektywność realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Jedną z nich jest metoda wartości 
zaktualizowanej netto – NPV. Metoda ta posiadająca zarówno wady, jak i zalety uznawana jest 
za jedno z ważniejszych kryteriów wyboru projektu inwestycyjnego. Celem opracowania było 
przedstawienie metody NPV oraz jej odmian. 

Słowa kluczowe: inwestycje rzeczowe, ocena efektywności inwestycji, wartość zaktualizo-
wana netto 

Wstęp

Inwestycje są podstawą rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Umożliwiają 
przede wszystkim osiągnięcie głównego celu przedsiębiorstwa, jakim jest wzrost 
jego wartości rynkowej, ale również takich celów, jak przetrwanie na rynku, 
maksymalizację zysku czy podnoszenie efektywności jego działania. Często roz-
wój przedsiębiorstwa jest utożsamiany z jego wzrostem, w szerokim tego słowa 
znaczeniu, czyli ze wzrostem nieograniczającym się jedynie do zmiany wielkości 
podmiotu gospodarczego w ujęciu statystycznym, ale obejmującym całość pozy-
tywnych przeobrażeń przedsiębiorstwa, zarówno ilościowych, jak i jakościowych 
w dłuższym okresie1.

1 A. Michalak, Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, PWN, Warszawa 2007, s. 20-21.
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Rozwój, który prowadzi do osiągnięcia głównego celu przedsiębiorstwa, jest 
możliwy dzięki podejmowaniu działalności inwestycyjnej. Efektem tej działal-
ności są nowe inwestycje. Działalność inwestycyjna polega przede wszystkim 
na tworzeniu nowego i modernizacji istniejącego majątku. Inwestycje powodują 
w przedsiębiorstwie pozytywne zmiany i przekładają się na rozwój danej jednost-
ki gospodarczej, a tym samym zapewniają realizację głównego celu działalności 
przedsiębiorstwa, czyli wzrostu jego wartości. 

Istotne znaczenie w procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzu-
ceniu projektu inwestycyjnego mają metody ich oceny. Celem niniejszego opra-
cowania było przedstawienie jednej z metod oceny projektów inwestycyjnych 
– wartości zaktualizowanej netto oraz jej odmian. Zostało również wyjaśnione 
pojęcie inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji rzeczowych, oraz 
czynniki determinujące ich efektywność. W artykule dokonano analizy literatury 
z zakresu omawianej problematyki. Przedstawiono również przykłady liczbowe 
zastosowania prezentowanej metody oceny projektów inwestycyjnych. 

1. Pojęcie i rodzaje inwestycji

W literaturze przedmiotu można spotkać się z różnymi ujęciami pojęcia 
inwes tycji. Większość autorów definiuje inwestycje jako poświęcenie części bie-
żącej konsumpcji na rzecz zwiększenia konsumpcji w przyszłości. Jak podaje 
Leksykon PWN, inwestycje to nakłady gospodarcze, których celem jest stwo-
rzenie nowych lub powiększenie już istniejących środków trwałych2. Bardziej 
ogólne definicje podają, że inwestycje to zaangażowanie środków gospodarczych 
w przedsięwzięcie gospodarcze mające na celu pomnożenie majątku właściciela 
przez przysporzenie określonych dochodów3.

Warto podkreślić, że w finansach pojęcie inwestycji jest pojmowane szerzej 
niż w ustawie o rachunkowości4. Obowiązująca nowelizacja ustawy5 definiuje 
inwestycje jako „aktywa nabywane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych 
wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów 
w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków, w tym również z transakcji 
handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości 
niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały 
nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści”.

2 Leksykon PWN, PWN, Warszawa 2004, s. 466.
3 A. Michalak, op. cit., s. 13.
4 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września z 1994 r., Dz.U. nr 121, poz. 591.
5 Nowelizacja z dnia 1 stycznia 2002 r.
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W spotykanych w literaturze definicjach inwestycji można się doszukać pew-
nych elementów wspólnych. Są to nakład inwestycyjny, korzyść jako efekt po-
niesienia nakładów, czas, w jakim korzyść ta zostanie uzyskana, oraz ryzyko 
związane z realizacją inwestycji. Zatem można przyjąć, że inwestycja to taka 
alokacja zasobów finansowych (nakładów inwestycyjnych), która pozwala na 
osiągnięcie w przyszłości oczekiwanych korzyści i charakteryzuje się takimi 
 cechami6, jak: nakład, korzyść (efekt realizacji), czas, ryzyko (możliwość nie-
uzyskania planowanych przychodów).

Najczęściej wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje inwestycji:
a) inwestycje rzeczowe – tworzą majątek rzeczowy, do którego możemy zali-

czyć grunty, budynki, budowle, maszyny, urządzenia itp.,
b) inwestycje finansowe (kapitałowe) – obejmują kształtujące majątek finan-

sowy lokowanie kapitału w formie oszczędności na rachunkach bankowych, 
nabycie papierów wartościowych oraz innych terminowych lokat inwestycyj-
nych itp.,

c) inwestycje niematerialne i prawne – dotyczą zakupów takich aktywów, 
jak licencje czy znaki handlowe, programów komputerowych, wydatków na na-
bycie dóbr, służących prowadzeniu badań, rozwojowi i reklamie, a także zaspo-
kajaniu potrzeb społecznych, socjalnych oraz ochronie i poprawie środowiska 
naturalnego itp.

W warunkach gospodarki rynkowej większość przedsiębiorstw podejmuje 
głównie inwestycje rzeczowe7 (majątkowe), dlatego dalsze rozważania w tej pu-
blikacji będą dotyczyć jedynie inwestycji rzeczowych.  

Przyjmując za podstawę klasyfikacji cel podejmowanych inwestycji rzeczo-
wych, można wyróżnić: 

a) inwestycje nowe (rozwojowe), rezultatem wprowadzenia których ma być 
zwiększenie zdolności wytwórczych jednostki gospodarczej, poprawa jakoś-
ci wytwarzanych produktów czy udzielanych usług, czyli dodanie procesowi 
wytwórczemu jakiejś dodatkowej wartości (w ujęciu ilościowym lub jakościo-
wym), 

b) inwestycje odtworzeniowe (reinwestycje), gdy nas tępuje zastępowanie zu-
żytych lub przestarzałych urządzeń nowymi, co generalnie powoduje utrzymanie 
produkcji na tym samym poziomie (nie wyklucza jednak dodatkowego zwiększe-
nia potencjału czy poprawy jakości), 

c) inwestycje modernizacyjne, których celem jest zmniejszenie kosztów wy-
tworzenia wyrobów i ogólnie rozumianej działalności (poprawa efektywności 
ekonomicznej działania przedsiębiorstwa), 

6 W. Rogowski, Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008, 
s. 15-16.

7 Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Szczepański, L. Szyszko, PWE, Warszawa 2007, s. 404.



Joanna Wieprow88

d) inwestycje innowacyjne, które służą modyfikacji wytwarzanych dotych-
czas wyrobów (co z kolei poprawia siłę rynkową przedsiębiorstwa i pozwala 
umieścić na rynku bardziej konkurencyjne towary). 

Z pojęciem inwestycji związane jest pojęcie przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
W literaturze tematu8 przedsięwzięcie inwestycyjne określane jest jako inwes-
tycja o pełnym zakresie rzeczowym i czynnościowym (pod względem zakresu 
robót, usług, dostaw urządzeń niezbędnych do jej realizacji), zapewniającym jej 
prawidłowe przygotowanie, realizację i eksploatację, podjęta w określonym celu, 
miejscu i czasie. Zgodnie z zasadą kompleksowego ujmowania inwestycji poję-
ciem tym często określa się nie tylko inwestycję podstawową i obiekty wspól-
ne realizowane przez inwestora głównego, lecz także inwestycje towarzyszące 
i współzależne. Przedsięwzięcia inwestycyjne, w zależności od swego charakteru 
i wielkości, obejmują jedno lub więcej zadań inwestycyjnych. Kolejnym pojęciem, 
które wymaga wyjaśnienia, jest projekt inwestycyjny. Projekt inwes tycyjny sta-
nowi odzwierciedlenie przedsięwzięcia inwestycyjnego. Można go zdefiniować 
jako zbiór zadań inwestycyjnych, które są od siebie wzajemnie zależne i wspólnie 
dążą do osiągnięcia celu przedsięwzięcia inwestycyjnego. Projekt inwestycyjny 
powinien zawierać informacje na temat celu planowanej inwestycji, nakładów 
niezbędnych do jego realizacji, źródeł finansowania, kryteriów i metod oceny 
efektywności i ryzyka, uczestników procesu inwestycyjnego oraz efektów z in-
westycji9. 

2. Czynniki wpływające na opłacalność  
inwestycji rzeczowych

Zanim zastosuje się konkretne formuły w celu oceny efektywności projektu 
inwestycyjnego, podstawowymi wielkościami, które należy wyznaczyć, są10:

a) okres życia projektu,
b) nakłady inwestycyjne,
c) zysk netto z inwestycji,
d) nadwyżka finansowa,
e) stopa dyskontowa.
Rachunek efektywności inwestycji jest przeprowadzany dla ustalonego okre-

su obliczeniowego. Okres ten, zwany okresem życia projektu, jest wyznaczany 
na podstawie oceny technicznej środka trwałego. Najczęściej długość przewidy-

 8 A. Michalak, op. cit., s. 17-18.
 9 Ibidem, s. 18. 
10 J. Jaworski, Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 

2010, s. 301-302.
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wanego okresu eksploatacji obiektu inwestycji określana jest przez ekspertów. 
Warto tu wspomnieć, że wraz z wydłużającym się czasem realizacji i eksploatacji 
inwestycji wzrasta ryzyko dotyczące tej inwestycji. Jest to ryzyko związane m.in. 
z nieuzyskaniem planowanych przychodów, wzrostem cen czynników produkcji 
czy zmianą struktury popytu. 

Nakłady inwestycyjne to środki pieniężne wydatkowane w procesie realizacji 
projektu inwestycyjnego. Na ich wielkość mają wpływ11:

a) wydatki inwestycyjne bezpośrednie,
b) podatkowe ulgi inwestycyjne,
c) dotacje i publiczne środki pomocowe,
d) zapotrzebowanie na kapitał pracujący. 
Podstawą oceny opłacalności projektów inwestycyjnych jest wartość przepły-

wów pieniężnych netto z inwestycji (net cash flow – NCF). Stanowią one różnicę 
pomiędzy strumieniem nakładów inwestycyjnych a wpływami gotówkowymi 
z użytkowania inwestycji. Podstawowym źródłem tych ostatnich jest zysk netto 
z inwestycji. Drugim źródłem wolnych środków pieniężnych generowanych przez 
inwestycję jest amortyzacja środków trwałych. Suma zysków netto i amortyzacji 
stanowi nadwyżkę finansową. Jest ona podstawową miarą wpływów pieniężnych 
z użytkowania inwestycji12. 

Użytkowany środek trwały generuje nadwyżki finansowe w długim okre-
sie i w różnej wysokości. Dlatego w ostatecznej ocenie efektywności inwestycji 
należy wziąć pod uwagę to, że pieniądz zmienia swoją wartość w czasie. Istotne 
jest tu zatem ustalenie poziomu stopy dyskontowej, gdyż jej poziom wpływa bez-
pośrednio na wartość obecną przepływów pieniężnych. Najczęściej stopa dys-
kontowa ustalana jest na poziomie oczekiwanej przez inwestorów stopy zwrotu. 
Jest ona odzwierciedleniem granicznej stopy zysku z kapitału, przy akceptowa-
nym poziomie ryzyka. Oczekiwana stopa zwrotu jest wielkością indywidualną 
dla każdego projektu. Taką graniczną wielkością może być na przykład koszt 
pozyskania kapitału. 

W przypadku gdy rozważany projekt jest projektem odtworzeniowym, ozna-
cza to, że przedsiębiorstwo posiada środki trwałe, które mają zostać zastąpione. 
Jeżeli obecnie wykorzystywana technologia ma przed sobą wciąż okres efektyw-
nego funkcjonowania, to jej odsunięcie lub sprzedaż może oddziaływać na stru-
mienie pieniężne na trzy sposoby: 

a) utracone korzyści z tytułu amortyzacji,
b) utracona wartość likwidacyjna,
c) przychody ze sprzedaży wymienianego majątku.

11 Ibidem, s. 303.
12 Ibidem, s. 304.
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3. Wartość zaktualizowana netto

Wartość zaktualizowana netto (Net Present Value – NPV) jest zaliczana 
do podstawowych kryteriów wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji 
o przyjęciu bądź odrzuceniu projektu inwestycyjnego. Należy do metod dyskon-
towych oceny efektywności inwestycji. Oznacza to, że uwzględnia zmianę war-
tości pieniądza w czasie. 

Miernik ten ma zarówno zalety, jak i wady. Wadą z całą pewnością jest wy-
soki stopień subiektywności podczas ustalania poziomu stopy dyskontowej. Inną 
cechą negatywną NPV jest założenie, że wszystkie przepływy pieniężne w po-
szczególnych okresach objętych rachunkiem są dyskontowane za pomocą stałej 
stopy dyskontowej, oznacza to, że na wielkość współczynnika dyskontującego 
wpływa tylko liczba okresów. Założenie takie jest słuszne jedynie wtedy, gdy 
inwestycja jest finansowana kredytem o stałym oprocentowaniu lub gdy można 
przyjąć, że koszt kapitału własnego jest rzeczywiście niezmienny. Wadą jest tak-
że pomijanie w obliczeniach czynników jakościowych. 

Natomiast jeśli chodzi o zalety tego miernika, to przede wszystkim wyróż-
nia się uwzględnianie zmiany wartości pieniądza w czasie. Również jako zaletę 
postrzega się możliwość porównywania między sobą poszczególnych inwesty-
cji właśnie na podstawie NPV. Poza tym wartość zaktualizowana netto bierze 
pod uwagę wszystkie przepływy związane z inwestycją, a więc daje całościowy 
obraz jej efektywności13. Kryterium to jest ponadto w pełni zgodne z zasadą 
maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa. Jego zaletą jest również prosta for-
muła obliczeniowa. 

NPV definiuje się jako obecną wartość wszystkich wpływów i wydatków 
związanych z realizacją i eksploatacją projektu14. Matematycznie jest ona różni-
cą pomiędzy zdyskontowanymi wpływami z inwestycji a wartościami bieżącymi 
dokonywanych wydatków15. Jeżeli d będzie nominalną, roczną stopą procentową 
związaną z danym projektem (koszt kapitału, koszt alternatywny, oczekiwana stopa 
zwrotu), to wartość zaktualizowaną netto można opisać następującym wzorem: 

gdzie:
NPV – wartość zaktualizowana netto,
CFt – przepływy pieniężne w okresie t (Cash Flow – CF),

13 Na podstawie: www.monet.com.pl [20.02.2013].
14 Finanse przedsiębiorstwa, op. cit., s. 417.
15 J. Jaworski, op. cit., s. 315.

   n    CFtNPV = ∑      – I0
    t = 1  (1 + d)t

(1)
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I0 – nakłady inwestycyjne,
d – stopa dyskontowa,
t – 1, 2, 3… n.
Wzór 1 ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy całość koniecznych nakładów 

jest ponoszona na początku inwestycji. W sytuacji, gdy nakłady inwestycyjne są 
ponoszone w trakcie trwania przedsięwzięcia inwestycyjnego, NPV można obli-
czyć w następujący sposób: 

W przypadku zastosowania tego kryterium podjęcie właściwej decyzji zależy 
od wyniku NPV. Jeżeli: NPV < 0 – projekt należałoby odrzucić, NPV > 0 – pro-
jekt można zrealizować, NPV = 0 – inwestycja nie wpływa na wartość przedsię-
biorstwa.

W przypadku gdy miernik NPV jest równy zero, podjęcie decyzji o realizacji 
inwestycji zależy od innych informacji. Jeżeli projekty z dodatnim NPV wyklu-
czają się wzajemnie, należy przyjąć projekt z najwyższą wartością NPV. Warto 
zauważyć, że w praktyce gospodarczej zdarzają się sytuacje, w których pomi-
mo dodatniego lub ujemnego NPV decyzja dotycząca realizacji przedsięwzięcia 
jest zupełnie odwrotna od sugerowanej w modelu. Wpływ na to mają czynniki 
zewnętrzne i wewnętrzne, nie zawsze związane bezpośrednio z projektem, np. 
budowanie pozytywnych relacji z klientem. Na decyzję mogą wpływać również 
sytuacje wynikające z relacji pomiędzy projektami już realizowanymi a plano-
wanymi do realizacji. Przykładem takiego powiązania może być uwarunkowanie 
podjęcia jednego projektu rozpoczęciem lub realizacją innego. 

Przykład 1. Przedsiębiorstwo rozważa zakup nowej maszyny produkcyjnej. 
Ma do wyboru maszynę A oraz maszynę B. Spodziewane nakłady ponoszone 
jednorazowo na początku inwestycji.  Przepływy pieniężne netto związane z in-
westycją są następujące (w zł): 

Lata 0 1 2 3 4
Maszyna A –60 000 30 000 20 000 30 000 20 000
Maszyna B –65 000 25 000 22 000 20 000 25 000

Koszt kapitału wynosi 14%. Którą maszynę powinno wybrać przedsiębior-
stwo? 

     30 000  20 000   30 000   20 000
NPVA = –60 000 +   +   +  +   = 13 795,9 zł
        (1 + 0,14)   (1 + 0,14)2   (1 + 0,14)3   (1 + 0,14)4

(2)
                                    n     CFt                       ItNPV = ∑          – ∑

                       t = 1   (1 + d)t   
t = 0   (1 + d)t

n
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     25 000  22 000   20 000   25 000
NPVB = –65 000 +   +   +  +   = 2 159,5 zł
        (1 + 0,14)   (1 + 0,14)2   (1 + 0,14)3   (1 + 0,14)4

W związku z tym, że NPVA jest większe od NPVB, należy wybrać maszy-
nę A.

Poziom NPV zależy z jednej strony od wartości i rozłożenia w czasie prze-
pływów pieniężnych netto, z drugiej strony natomiast od przyjętej do obliczeń 
stopy dyskontowej. Podniesienie poziomu stopy procentowej prowadzi do ob-
niżenia zdyskontowanej wartości przepływów pieniężnych netto w kolejnych 
latach. W przypadku inwestycji o ujemnych przepływach pieniężnych netto 
w początkowych latach inwestycji, a dodatnich w dalszych, wraz ze wzrostem 
stopy dyskontowej NPV ulega obniżeniu. Przy stopie równej zero NPV jest  
równe sumie niezdyskontowanych przepływów pieniężnych netto. Zależność tę 
ilus truje wykres 1.

Wykres 1. Zależność pomiędzy poziomem stopy dyskontowej a poziomem NPV

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji 
finansowych, PWN, Warszawa 2007, s. 478.

Przykład 2. Rozważmy dwa projekty inwestycyjne, które mają identyczne 
strumienie pieniężne netto (w zł): 

Lata 0 1 2 3 4
Projekt A –10 000 6000 8000 10 000 10 000
Projekt B –10 000 6000 8000 10 000 10 000

Stopa dyskontowa przyjęta dla projektu A wynosi 8%, natomiast dla projek-
tu B 15%. 

NPV dla projektu A wynosi:
       6000    8000    10 000   10 000
NPVA = –10 000 +   +   +  +   = 17 702,9 zł
        (1 + 0,08)  (1 + 0,08)2  (1 + 0,08)3   (1 + 0,08)4

NPV (z³)

d (%)
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NPV dla projektu B wynosi:

      6 000    8 000   10 000   10 000
NPVB = –10 000 +   +   +  +   = 13 559,2 zł
        (1 + 0,15)   (1 + 0,15)2  (1 + 0,15)3   (1 + 0,15)4

Jak pokazuje powyższy przykład, wraz ze wzrostem stopy dyskontowej ma-
leje wartość zaktualizowana netto. 

Powyższe przykłady dotyczyły projektów, których okresy realizacji i eksplo-
atacji były takie same. W praktyce gospodarczej można spotkać się z sytuacją, gdy 
jest do wyboru kilka projektów inwestycyjnych o różnej długości okresów realiza-
cji i eksploatacji. Wówczas należy zastosować jedną z odmian metody NPV16:

– metoda łańcucha wymiany – polega na wyrównywaniu okresów życia 
porównywanych przedsięwzięć inwestycyjnych, poprzez ich powtarzanie 
w określo nym czasie, aż do momentu, w którym okresy życia porównywanych 
przedsięwzięć inwestycyjnych będą takie same; z kilku projektów należy wy-
brać ten, dla którego NPV obliczane tą metodą jest największe,

– metoda wymiany ciągłej – zakłada, że projekty będą ponawiane w nie-
skończoność:

gdzie:
NPV (n, ∞) – aktualna wartość nieskończonego łańcucha inwestycji,
NPV (n) – aktualna wartość inwestycji o długości n,
n – długość trwania inwestycji,

z kilku projektów wybierany jest ten, dla którego wartość NPV obliczana tą me-
todą jest najwyższa,

– metoda rocznego ekwiwalentu wartości – w tej metodzie obliczany jest 
roczny strumień pieniężny równy dla całego okresu trwania inwestycji:

gdzie:
ANCF – roczny strumień pieniężny,

z kilku projektów wybierany jest ten, dla którego roczny strumień pieniężny jest 
najwyższy. 

16 B. Kotowska, A. Uziębło, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Zbiór zadań z rozwią-
zaniami, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań – Gdańsk 2006, s. 55.

(3)
               (1 + d)n

NPV (n, ∞) = NPV (n) × 
               (1 + d)n – 1

(4)
             d(1 + d)n

ANCF = NPV (n) × 
             (1 + d)n – 1
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Przykład 3. Przedsiębiorstwo ma do wyboru dwa wzajemnie wykluczające 
się projekty inwestycyjne. Strumienie pieniężne netto związane z tymi projekta-
mi są następujące (w zł):

I CF1 CF2 CF3
Projekt A –6000 5200 3400 –
Projekt B –7000 5700 3600 1500

Stopa dyskontowa wynosi 12% dla projektu A i B. Należy dokonać wyboru 
projektu za pomocą NPV oszacowaną metodą łańcucha wymiany, metodą wy-
miany ciągłej i metodą rocznego ekwiwalentu: 

 

– metoda łańcucha wymiany:
Projekt A jest realizowany przez dwa lata, natomiast projekt B przez trzy lata. 

Chcąc doprowadzić do porównywalności obu projektów, należy je powtarzać aż 
do zrównania. Nastąpi to po sześciu latach, zatem projekt A zostanie powtórzony 
trzy razy, natomiast projekt B dwa razy. 

NPVA < NPVB

– metoda wymiany ciągłej:

NPVA < NPVB

   1353,31         1353,31   
Projekt A:   1353,31 +         +         = 3292,21

   (1 + 0,12)2    (1 + 0,12)4 

 2026,85       
Projekt B:             2026,85 +            = 3469,52

   (1 + 0,12)3 

     5200            3400   
NPVA = –6000 +         +         = 1353,31

    (1 + 0,12)     (1 + 0,12)2   

     5700            3600       1500
NPVB = –7000 +         +        +           = 2026,85

   (1 + 0,12)     (1 + 0,12)2  (1 + 0,12)3  

                  (1 + 0,12)2       
Projekt A:   NPV (2, ∞) = 1353,31 ×                 = 6672,92

                   (1 + 0,12)2 – 1 

                  (1 + 0,12)3       
Projekt B:   NPV (3, ∞) = 2026,85 ×                 = 7032,30

                   (1 + 0,12)3 – 1 
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– metoda rocznego ekwiwalentu:

ANCFA < ANCFB

Z powyższej analizy wynika, że do realizacji należy przyjąć projekt B. 
Wybór najbardziej opłacalnego projektu staje się trudniejszy, gdy nie tylko 

okresy realizacji i eksploatacji inwestycji są różne, ale również różne są wyso-
kości nakładów. Do oceny nie można wykorzystywać tylko NPV, gdyż wartość ta 
jest jedynie miernikiem realizowanych przepływów pieniężnych netto. Nie wy-
raża ona precyzyjnie różnic w poziomie rentowności alternatywnych sposobów 
wykorzystania kapitałów. Dlatego też do porównania różnych z punktu widzenia 
nakładów kapitałowych przedsięwzięć należy wykorzystać wskaźnik wartości 
bieżącej netto (Net Present Value Ratio – NPVR). Wskaźnik NPVR jest relacją 
NPV i wartości obecnej nakładów kapitałowych, wyraża się wzorem17:

gdzie: 
NPVR – wskaźnik wartości bieżącej netto,
NPV – wartość zaktualizowana netto,
PVI – suma zdyskontowanych wartości nakładów kapitałowych (Present Va-

lue of Investment).
Powyższy wskaźnik informuje, ile jednostek nadwyżki wygeneruje każda 

jednostka nakładów inwestycyjnych. Dlatego za kryterium wyboru należy przy-
jąć maksymalizację NPVR. 

Przykład 4. Rozważmy dwie inwestycje, które się wzajemnie wykluczają. 
Przepływy pieniężne związane z tymi inwestycjami są następujące (w zł): 

Lata 0 1 2 3 4 5
Projekt I –28 000 12 000 18 000 20 000 – –
Projekt II  –5000  3000  3000   4000 2000 1000

17 M. Sierpińska, T. Jachna, op. cit., s. 480-481.

                  0,12 × (1 + 0,12)2       
Projekt A:       ANCF = 1353,31 ×                       = 6672,92

                 (1 + 0,12)2 – 1 

                  0,12 × (1 + 0,12)3       
Projekt B:       ANCF = 2026,85 ×                       = 843,87

                 (1 + 0,12)3 – 1 

(5)
       NPV

APVR = 
        PVI
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Wymagana stopa zwrotu wynosi 18% dla obu projektów. Który z projektów 
należy przyjąć do realizacji, przyjmując kryterium NPVR? 

NPV dla projektu I:

NPV dla projektu II:

NPVR dla projektu I wynosi:

NPVR dla projektu II wynosi: 

Kierując się wyłącznie kryterium NPV, należałoby przyjąć do realizacji pro-
jekt I, gdyż NPV dla tego projektu jest wyższe. Jednak wskaźnik NPVR wskazuje 
na projekt II, ponieważ wartość ta jest wyższa niż dla projektu I. Oznacza to, że 
projekt II przedstawia względnie wyższą rentowność z punktu widzenia ponie-
sionych nakładów inwestycyjnych niż projekt I. 

Podsumowanie

Inwestycje stanowią niezbędny warunek rozwoju każdego przedsiębiorstwa. 
Większość przedsiębiorstw podejmuje głównie inwestycje rzeczowe. Istnieje wie-
le czynników, które wpływają na efektywność inwestycji. Należą do nich m.in.: 
czas trwania z uwzględnieniem ryzyka projektu, poziom nadwyżki finansowej 
przedsiębiorstwa, zakres czy koszt kapitału niezbędnego do realizacji inwestycji. 
Istotnym elementem przy planowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego jest osza-
cowanie wysokości nakładów oraz przepływów pieniężnych z uwzględnieniem 
zmiany wartości pieniądza w czasie. 

    7269,43
     NPVRI =                = 0,26

   28 000

    3600,13
     NPVRII =                = 0,72

    5000

        12 000  18 000   20 000 
NPVI = –28 000 +   +   +   = 7269,43 
        (1 + 0,18)  (1 + 0,18)2  (1 + 0,18)3 

      3000      3000        4000      2000          1000
NPVI =  –5 000 +                  +                  +                  +                  +                  = 3600,13 

             (1 + 0,18)    (1 + 0,18)2   (1 + 0,18)3   (1 + 0,18)4   (1 + 0,18)5



97Ocena efektywności inwestycji rzeczowych za pomocą metody NVP

Metoda wartości zaktualizowanej netto, choć ma nie tylko zalety, ale i wady, 
jest zaliczana do podstawowych kryteriów wykorzystywanych przy podejmo-
waniu decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu projektu inwestycyjnego. Logika tej 
metody oparta jest na fundamentalnej zasadzie, że projekt godny jest realizacji, 
jeżeli generuje wpływy warte co najmniej tyle, ile wynosi początkowy nakład 
inwestycyjny. Jeżeli NPV jest większe lub równe zero, należy projekt przyjąć do 
realizacji. Natomiast jeżeli projekty wzajemnie się wykluczają, należy kierować 
się kryterium maksymalizacji NPV. Ze względu na to, że projekty mogą różnić 
się czasem realizacji i eksploatacji oraz wysokością nakładów inwestycyjnych, 
można w ocenie efektywności inwestycji zastosować odmiany miernika NPV. 
Choć wartość zaktualizowana netto jest jedną z popularniejszych i bardziej wia-
rygodnych metod, to decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu projektu powinna za-
wsze być poparta szerszą analizą, obejmującą również czynniki pozafinansowe.  
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Effectiveness of physical   
investment with the NPV method

Summary. A condition to ensure a sustainable activity of enterprises in the market economy, 
in addition to the efficiency of the operating management, is also making the right decisions for 
the company’s development. This development is generally done through the implementation of 
investments, including physical investments. There are several methods to assess the effectiveness 
of ongoing investment projects. One of the most commonly used method is the net present value – 
NPV. The purpose of article is to present the NPV method and its variants.

Key words: physical investment, methods of investment projects, net present value
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Streszczenie. W niniejszym artykule skoncentrowano się na wskazaniu roli funduszy celo-
wych w finansowaniu inwestycji ekologicznych. Opisano liczne przedsięwzięcia zrealizowane przez 
WFOŚiGW w Katowicach w latach 2009-2012. Zawarto szczegółowe informacje środowiskowe 
o Śląskim Regionie, podkreślono rolę przemysłu, gospodarki komunalnej i rolnictwa na środowisko, 
a tym samym charakter i specyfikę działalności WFOŚiGW w Katowicach. Zaprezentowano także 
strukturę wpływów i wydatków Funduszu, strukturę pomocy finansowej udzielanej przez Fundusz, 
w tym instrumenty stosowane przez ten podmiot. Nadto pokazano uzyskane efekty ekologiczne 
i rzeczowe oraz możliwości finansowe Funduszu realizacji przyszłych przedsięwzięć. 

Słowa kluczowe: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach, fundusze celowe, inwestycje ekologiczne, środowisko – Region Śląski

1. Informacja środowiskowa o regionie

Województwo śląskie jest jednym z najmniejszych województw w skali kra-
ju. Powierzchnia regionu wynosi 12 333 km2, co stanowi 3,9% powierzchni kra-
ju. Z uwagi na swoją specyfikę, tj. największe uprzemysłowienie, dużą gęstość 
zaludnienia oraz urbanizację, należy do regionów o największej antropopresji. 
Specyfika regionu związana jest także z występowaniem surowców mineralnych, 
głównie węgla kamiennego, które przez kilka wieków napędzały rozwój przemys-
łu. Negatywnym skutkiem tego rozwoju była znaczna  degradacja  środowiska. 
Stan ten jednak ulega znacznym zmianom dzięki licznym działaniom, takim jak1: 

1 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach na lata 2013-2016, wrzesień 2012.
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– wdrażanie Programu ochrony powietrza – jako pierwsze województwo 
w Polsce w 2004 r., 

– wdrażanie Programu ograniczania niskiej emisji – największa liczba PONE 
w Polsce, 

– sukcesywne zagospodarowywanie terenów poprzemysłowych, 
– wdrażanie Programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), 
– inwentaryzacja terenów poprzemysłowych w ramach Regionalnego Syste-

mu Informacji Przestrzennej (RISP), 
– wprowadzanie lokalnych programów rewitalizacji terenów poprzemysło-

wych przywracających ich wartość rekreacyjną. 
W województwie śląskim występuje znaczne przekroczenie całkowitej emisji 

zanieczyszczeń powietrza na 1 km2 w stosunku do poziomu krajowego. 
Województwo śląskie należy do regionów o największej w Polsce emisji 

zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych. 
Jednak ich liczba z roku na rok się zmniejsza – z 356 w 2007 r. do 343 w 2010. 
W 2010 r. wystąpił spadek emisji zanieczyszczeń pyłowych o 38,7%, a gazo-
wych o 6,2% w porównaniu do 2007 r. Problem jednak stanowi głównie emi-
sja powierzchniowa. Udział jej w kształtowaniu stężeń średniorocznych pyłu 
zawieszonego oraz benzo(a)pirenu w strefach, gdzie wystąpiły przekrocze-
nia dopuszczalnych poziomów emisji, wynosił odpowiednio ok. 64-78% i ok.  
77-96%. Stan taki powoduje przekroczenie dopuszczalnych i docelowych po-
ziomów substancji w powietrzu atmosferycznym. Wymusza więc to podej-
mowanie działań zmierzających do uzyskania polskich i unijnych standardów 
jakości powietrza. W województwie śląskim wytwarza się największą w Pol-
sce ilość ścieków przemysłowych i komunalnych, tj. 16,9% emisji krajowej. 
W 2010 r. z ogólnej ilości ścieków przemysłowych i komunalnych wymaga-
jących oczyszczenia 86,4% zostało oczyszczonych. Odprowadzane do wód 
powierzchniowych powodują znaczne ich obciążenie. Ścieki przemysłowe sta-
nowią ok. 57% ogólnej emisji, a ścieki komunalne 43% emisji. Wielkości te 
są najwyższe w kraju. Z oczyszczalni ścieków na wsiach w 2010 r. korzystało 
28,3% ludności, natomiast w miastach udział ten wyniósł 84,3%. Trzeba za-
znaczyć, że województwo śląskie ma niewielkie zasoby wodne. Średnioroczne 
zasoby wód powierzchniowych na jednego mieszkańca województwa są czte-
rokrotnie niższe od średniej europejskiej i niższe od średniej krajowej. Z kolei 
ma ono największe, z racji specyfiki, zapotrzebowanie na wodę. Tak więc pro-
blem racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej staje się priorytetem w działaniu 
wszystkich służb odpowiedzialnych za zarządzanie jakością środowiska i ko-
rzystanie z jego zasobów.

Ten najbardziej przekształcony przez człowieka obszar Polski charakteryzuje 
się lesistością przekraczającą 31% powierzchni regionu. Ze względu na walory 
przyrodnicze i krajobrazowe, w obrębie województwa śląskiego wyznaczono 
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osiem parków krajobrazowych o powierzchni stanowiącej około 20% powierzch-
ni województwa, 64 rezerwaty zajmujące powierzchnię ponad 4076,7 ha, a także 
wyodrębniono obszary Natura 2000 o powierzchni ponad 1479 km2. 

Prowadzone od wielu lat działania doprowadziły już do znaczącej poprawy 
stanu środowiska województwa śląskiego. Jednakże nie zostały jeszcze spełnione 
wszystkie wymagania określone polskimi i unijnymi standardami jakości.

Województwo śląskie, wytwarzając ponad 13% polskiego PKB, należy do 
najsilniejszych gospodarczo regionów Polski. Na obszarze województwa znaj-
dują się liczne zasoby naturalne. Przede wszystkim węgiel kamienny, złoża cyn-
ku i ołowiu, pokłady metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapni i kruszywa 
naturalnego. Posiada też wody mineralne, termalne i lecznicze. Opierając się 
na istniejącej bazie surowcowej, powstał tu największy w kraju okręg prze-
mysłowy. Województwo śląskie jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych 
regionów w Europie. Największy udział w tworzeniu wartości dodanej brutto 
województwa osiągają jednostki prowadzące działalność w przemyśle. W roku 
2009 jednostki przemysłowe w województwie śląskim wytworzyły 33,6% war-
tości dodanej brutto województwa. W regionie zlokalizowanych jest 38 czynnych 
kopalń węgla kamiennego, 25 hut i zakładów hutniczych, 21 elektrowni i elektro-
ciepłowni przemysłowych oraz 22 elektrownie zawodowe. Aktualnie górnictwo 
węgla kamiennego oraz hutnictwo żelaza i stali poddawane są głębokim pro-
cesom restrukturyzacji. Efektem przemian zachodzących w górnictwie jest nie 
tylko zmniejszenie zatrudnienia i poprawa efektywności, ale również zasadni-
cze zmiany formy własności i struktury zarządzania. Procesy restrukturyzacji 
w hutnictwie przebiegały szybciej niż w górnictwie. Ich wynikiem jest już niemal 
całkowita prywatyzacja branży. Równolegle do zmian zachodzących w górnic-
twie i hutnictwie restrukturyzowany został cały kompleks paliwowo-energetycz-
ny. Z uwagi na dużą koncentrację przemysłu, województwo śląskie jest drugim 
w kraju producentem energii elektrycznej – 19,7% produkcji krajowej, a zarazem 
jej największym odbiorcą.

Na bazie restrukturyzowanych tradycyjnych w województwie śląskim gałęzi 
przemysłu rozwinęły się branże związane z ich obsługą. Przede wszystkim pow-
stał nowoczesny przemysł maszynowy, który dysponuje odpowiednim parkiem 
oraz doświadczoną kadrą pracowniczą. Po trudnościach transformacji na początku 
lat 90. przemysł ten zaistniał też na wielu rynkach zagranicznych i stanowi dziś 
ważny element gospodarczego krajobrazu województwa. Wzrasta również rola 
przemysłu informatycznego, spożywczego, energetyki, a najszybciej przemysłu 
motoryzacyjnego. Region bowiem staje się największym w kraju producentem 
samochodów.

Na terenie województwa śląskiego znajduje się 13,2% potencjału badaw-
czo-rozwojowego kraju. Powoduje to, że jest ono drugim ośrodkiem w Polsce. 
Działalność instytucji badawczo-rozwojowych ukierunkowana jest przede 
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wszystkim na ochronę środowiska, energetykę, automatykę i elektronikę oraz 
budownictwo. 

Skutkiem największego w kraju uprzemysłowienia jest także największa 
ilość terenów poprzemysłowych, które w wyniku pełnienia różnych funkcji 
użytkowych uległy degradacji. Rewitalizacja takich terenów to jeden z najtrud-
niejszych problemów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Główną 
barierą w skutecznym podejmowaniu działań w tym zakresie jest brak uregulo-
wań ustawowych, które obejmowałyby bezpośrednio i w sposób kompleksowy, 
z instrumentami finansowymi włącznie, problematykę terenów poprzemysło-
wych. Dotyczy to szczególnie rekultywacji i ponownego zagospodarowania te-
renów, które przestały pełnić funkcje gospodarcze. Paradoksalnie jednak stały 
się one atutem regionu. Znacząca część tych obszarów, z racji swojego umiejsco-
wienia i uzbrojenia, stała się ostatnio bardzo atrakcyjna dla inwestorów w wie-
lu dziedzinach. Potwierdzają to dane rankingu województw przeprowadzonego 
przez różne instytuty badawcze. O atrakcyjności inwestycyjnej regionu decyduje 
przede wszystkim położenie w centrum Europy oraz dobrze rozwinięta sieć in-
frastruktury transportowej i łączności. Jest też duża koncentracja ośrodków aka-
demickich, wysoka podaż wykwalifikowanej siły roboczej, miejscowy chłonny 
rynek zbytu oraz duże możliwości współpracy kooperacyjnej i handlowej z dzia-
łającymi w regionie firmami. 

Poniżej przedstawiony został wpływ charakterystycznych dla województwa 
śląskiego dziedzin gospodarki narodowej na stan środowiska2.

1.1. Oddziaływanie przemysłu na środowisko

Ze względu na silne uprzemysłowienie województwo śląskie należy do re-
gionów o największej liczbie źródeł punktowych zanieczyszczających powietrze 
w Polsce. Na jego terenie znajduje się 21%, w skali kraju, zakładów uciążliwych 
dla czystości powietrza. Bardzo rozwinięta na terenie województwa śląskiego 
działalność przemysłowa ma znaczący wpływ na stan oraz jakość wód powierzch-
niowych i podziemnych. Ścieki przemysłowe odprowadzane z województwa śląs-
kiego pochodzą z energetyki oraz przetwórstwa przemysłowego, a szczególnie 
z produkcji metali, koksownictwa i produkcji wyrobów chemicznych. Jednak 
najważniejszą branżą jest górnictwo węgla kamiennego, które odprowadza dużą 
ilość wód zasolonych. Poza wpływem na jakość wód, działalność przemysłowa 
skutkuje również przeobrażeniem naturalnego systemu przepływu wód. Do-
tyczy to zarówno wód podziemnych, gdzie powoduje obniżenie bazy drenażu, 
zmiany natężenia i kierunków przepływów, jak i powierzchniowych, wpływając 

2 Ibidem.
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na zmianę charakteru z drenującego na zasilający i zrzuty wód kopalnianych. 
Problemem, który jednak zbyt często nie występuje, jest zanieczyszczenie gleb 
w pobliżu zakładów przemysłowych metalami ciężkimi. Ponadto ze względu na 
powierzchniową i podziemną eksploatację górniczą na terenie województwa śląs-
kiego istnieje zagrożenie wystąpienia ruchów masowych, tzw. osuwisk, powsta-
jących na skutek eksploatacji kopalin. Spośród najczęstszych szkód górniczych 
należy wymienić zapadanie się gruntu, deformacje powierzchni terenu, leje de-
presyjne oraz niecki osiadania. 

Odpady przemysłowe powstające w sektorze gospodarczym stanowią domi-
nujący strumień odpadów wytwarzanych w województwie śląskim. W skali ma-
sowej wytwarzane są one w dużych zakładach, do których zalicza się kopalnie, 
huty, elektrownie, koksownie i zakłady branży metalowej. Jednak znacząca ilość, 
w ogólnym bilansie odpadów przemysłowych, powstaje również w sektorze śred-
nich i małych przedsiębiorstw. Należą do nich odpady z procesów termicznych, 
z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni 
ścieków oraz z procesu uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych. 
W grupie odpadów przemysłowych szczególne miejsce zajmują odpady niebez-
pieczne.

Jeśli chodzi o hałas instalacyjny, to głównymi jego źródłami na terenie wo-
jewództwa śląskiego są przedsiębiorstwa związane z przemysłem górniczym, 
energetycznym, metalurgicznym i budowlanym. Większość obiektów posiada 
instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego. Te branże przemysłu cha-
rakteryzują się dużą koncentracją urządzeń i instalacji, które są źródłami ha-
łasu. Stanowią je tzw. źródła punktowe, np. wentylatory, urządzenia ochrony 
powietrza – cyklony, odpylnie, liniowe źródła, taśmociągi, instalacje przesyłowe 
oraz źródła powierzchniowe, jakimi są np. place manewrowe. Należy jednak 
zaznaczyć, że w ostatnich latach obserwuje się poprawę klimatu akustycznego 
w pobliżu zakładów przemysłowych, która jest skutkiem podejmowania dzia-
łań mających na celu ograniczenie emisji hałasu do środowiska. Między inny-
mi stosuje się wytłumianie ścian, obudowy dźwiękochłonne czy tłumiki. Teren 
województwa śląskiego został w okresie ostatnich kilkunastu lat objęty prze-
kształceniami strukturalnymi, wynikającymi głównie z uwarunkowań ekono-
micznych. Doprowadziły one do likwidacji wielu podmiotów gospodarczych. 
Konsekwencją było powstanie znacznych obszarów zdegradowanych terenów 
poprzemysłowych w postaci składowisk, zwałowisk, hałd i stawów osadowych. 
Zajmowały one ogromne powierzchnie, niszczyły walory krajobrazowe i były za-
grożeniem dla wód podziemnych, powierzchniowych oraz dla gleb. W ostatnich 
latach możemy jednak  zaobserwować powolne, ale pozytywne zmiany w tym 
zakresie. Dzieje się tak poprzez wymuszanie radykalnych zmian w gospodarce 
odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadzona jest likwidacja 
istniejących składowisk, wykorzystywanie odpadów z nich wydobywanych oraz 
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rekultywacja terenów zdegradowanych. Wymaga to zaangażowania znacznych 
środków finansowych, ponieważ są to procesy długotrwałe. Nie bez znaczenia 
jest też ogromna skala problemu. Wiele nieczynnych, nawet uprzednio zrekulty-
wowanych składowisk już wyłączonych z eksploatacji, podlega systematycznej 
likwidacji poprzez pozyskiwanie i wydobywanie nagromadzonych odpadów. 
Przeznacza się je do wykorzystania w celach przemysłowych i nieprzemysło-
wych, np. dla potrzeb budownictwa lub do produkcji kruszyw drogowych. Prace 
te umożliwiają przywrócenie wartości przyrodniczych i użytkowych zniszczo-
nym gruntom. Doprowadzają tereny po tych obiektach do stanu umożliwiające-
go ich ponowne zagospodarowanie.

Przemysł i energetyka również negatywnie wpływają na walory przyrod-
nicze województwa wskutek niszczenia siedlisk przyrodniczych, przerwania 
korytarzy ekologicznych, zaburzenia stosunków wodnych, pogorszenia ja kości 
wód powierzchniowych oraz zanieczyszczenia powietrza. Istotne znaczenie 
ma szkodliwe oddziaływanie przemysłu na lasy województwa śląskiego. Kon-
sekwencją zlokalizowania uciążliwych gałęzi przemysłu w zasięgu działania 
wielu nadleśnictw jest występowanie różnego typu szkód na obszarach leśnych. 
Najpowszechniejszym rodzajem zniszczeń w drzewostanach jest częściowa de-
foliacja i przebarwienie aparatu asymilacyjnego. Zaburzenia w procesach życio-
wych drzew są spowodowane docierającymi do lasu emisjami przemysłowymi. 
Poważnym problemem są też skutki prowadzenia działalności górniczej pod 
obszarami leśnymi. Powoduje ona odkształcanie powierzchni gruntu, a w efek-
cie nadmierne uwilgotnienie do wystąpienia otwartego lustra wody włącznie. 
Występuje również zjawisko obniżania się poziomu wód gruntowych dużo poni-
żej zasięgu systemów korzeniowych drzew. Innym rodzajem szkód powodowa-
nych przez przemysł wydobywczy jest osuszanie rozległych obszarów leśnych, 
w wyniku oddziaływania lejów depresyjnych wokół dużych, przemysłowych 
piaskowni.

1.2. Oddziaływanie gospodarki komunalnej na środowisko 

W województwie śląskim zamieszkuje ok. 12,3% ludności Polski. Pod wzglę-
dem liczby ludności region zajmuje drugie miejsce w kraju. Jest województwem 
z najwyższą w kraju gęstością zaludnienia – ok. 377 osób/km2. Sytuacja ta powo-
duje znaczny wpływ sektora bytowego na środowisko. Niewątpliwe oddziały-
wanie na powietrze mają mieszkalnictwo i usługi. Są one źródłem emisji tlenku 
węgla, pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu. Bardzo 
istotny wpływ na zanieczyszczenie powietrza w województwie mają lokalne ko-
tłownie pracujące dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz piece węglowe uży-
wane w gospodarstwach domowych. W związku z powyższym w wielu gminach 
opracowane zostały programy ograniczenia niskiej emisji.
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Województwo śląskie odprowadza do wód powierzchniowych ścieki komunal-
ne, z których większość, czyli 93%, jest oczyszczona. Na terenie województwa ślą-
skiego obecnie funkcjonuje ponad 220 komunalnych oczyszczalni ścieków. Ponad 
90% ścieków nieoczyszczonych odprowadzono siecią kanalizacyjną z terenu miast. 
Źródłem wytwarzania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe i obiekty 
infrastruktury, tj. usługi, rzemiosło, handel, szkolnictwo, obiekty turystyczne, biu-
ra, instytucje.

1.3. Oddziaływanie transportu na środowisko

Województwo śląskie położone jest na przecięciu transeuropejskich kory-
tarzy transportowych. Charakteryzuje się największą w kraju gęstością dróg 
i linii kolejowych. Na terenie województwa zlokalizowanych jest sześć lotnisk. 
Środki transportu drogowego i kolejowego są jednym ze źródeł zanieczysz-
czenia powietrza tlenkami azotu, tlenkiem węgla oraz pyłem zawieszonym. 
Z przeprowadzonej na potrzeby Programu ochrony powietrza dla stref woje-
wództwa śląskiego inwentaryzacji źródeł emisji pyłu benzo(a) pirenu wynika, 
że udział emisji pyłu ze źródeł liniowych, czyli transportu samochodowego, 
w obszarach przekroczeń wyniósł 9%, natomiast benzo(a)pirenu – 0,1%. Ze 
źródeł liniowych pochodzi także część ładunku zanieczyszczeń odprowadza-
nych do wód. Zaliczyć do nich można zanieczyszczenia komunikacyjne, w tym 
węglowodory aromatyczne, które są wytwarzane przez środki transportu dro-
gowego i kolejowego. Ładunek zanieczyszczeń wprowadzany przez te źródła 
zależy od stopnia zurbanizowania i intensywności ruchu komunikacyjnego. 
Ponadto komunikacja, czyli ruch samochodowy, kolejowy oraz lotniczy, należą 
do głównych źródeł hałasu. 

Bardzo rozwinięta sieć komunikacyjna na terenie województwa zwiększa 
prawdopodobieństwo wystąpienia awarii podczas transportu. Tego typu zda-
rzenia mogą wystąpić szczególnie w transporcie drogowym oraz kolejowym, 
np. przy transporcie substancji niebezpiecznych. W ramach infrastruktury 
transportowo-łącznościowej istnieje dużo źródeł pola elektromagnetycznego 
(PEM), m.in. stacje bazowe i telefony komórkowe, stacje radiowe i telewizyj-
ne, systemy radarowe. Szczególnie rozwój telekomunikacji bezprzewodowej, 
nabierający w ostatnich latach sporego tempa, spowodował znaczny wzrost 
liczby sztucznych źródeł emisji PEM do środowiska. Szacuje się, że na terenie 
województwa śląskiego pracuje około dwóch tysięcy stacji bazowych telefonii 
komórkowych. Oprócz radiokomunikacji istotnym z punktu widzenia środo-
wiska sztucznym źródłem promieniowania PEM są przesyłowe linie elektro-
energetyczne wysokiego  napięcia. Województwo śląskie charakteryzuje się 
największą w kraju gęstością sieci elektroenergetycznych linii przesyłowych 
o napięciach od 110 kV do 400 kV. 
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1.4. Oddziaływanie rolnictwa na środowisko

Wpływ rolnictwa na jakość powietrza związany jest z chowem i hodowlą 
zwierząt. Problem stanowi uciążliwość zapachowa oraz wydzielanie metanu, któ-
ry jest gazem cieplarnianym. Jednak w największym stopniu gospodarka rolna 
wpływa na wody. Oddziaływanie rolnictwa poprzez spływy powierzchniowe 
wiąże się m.in. z zastosowaniem nawozów sztucznych oraz chemicznych środ-
ków ochrony roślin, odpływem nieczystości płynnych z hodowli oraz z niewłaś-
ciwym przechowywaniem nieczystości stałych. Wysokie stężenia związków 
azotowych w wodzie mogą spowodować jej niezdatność do picia i niejednokrotnie 
konieczność kosztownego i skomplikowanego jej uzdatniania. Wysoka koncen-
tracja wymienionych związków ma również bardzo niekorzystne oddziaływanie 
na samo środowisko wodne. Duże zużycie związków biogennych, tj. nawozów, 
działa na eutrofizację wód powierzchniowych. Konsekwencją tego są zakwity 
glonów, w tym sinic, w rzekach i jeziorach. Jest to szczególnie istotne na ob-
szarach o szczególnych walorach przyrodniczych. Bowiem stawką jest nie tylko 
jakość wód, ale również cały sektor turystyczny.

1.5. Oddziaływanie budownictwa na środowisko

Budownictwo i urbanizacja oddziałują na środowisko głównie poprzez prze-
kształcanie powierzchni ziemi. Chodzi tu o wyłączanie gruntów z produkcji 
rolnej, wylesianie, zwiększanie poziomu hałasu komunikacyjnego, zmianę sto-
sunków wodnych i produkcję odpadów budowlanych. Presja inwestycyjna i bu-
dowlana jest jednym z głównych zagrożeń dla obszarów cennych przyrodniczo. 
Zarówno wskutek bezpośredniego zniszczenia lub zmniejszenia siedlisk przy-
rodniczych, jak i ich fragmentacji. Tereny zabudowane tworzą także bariery na 
szlakach wędrówek zwierząt, przerywając tym samym korytarze ekologiczne 
pełniące kluczową funkcję w spójnym systemie obszarów chronionych. 

1.6. Oddziaływanie leśnictwa na środowisko

W ramach promowanego w Polsce i na świecie bardziej proekologicznego 
podejścia do gospodarki leśnej obecnie zwraca się coraz większą uwagę w le-
śnictwie na kwestie ochrony przyrody. W województwie śląskim od wielu lat 
realizowana jest stopniowa przebudowa drzewostanów. Nie tylko tych uszkodzo-
nych w wyniku zanieczyszczenia środowiska, ale również tych, których składy 
gatunkowe nie były i nie są w pełni zgodne z warunkami siedliskowymi. Dzia-
łania te mają na celu odtwarzanie stabilnych ekosystemów leśnych. Uwzględnia 
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się przy tym zasady ochrony różnorodności biologicznej i pozaprodukcyjnych 
funkcji  lasów, np. ochrony przeciwpowodziowej. 

Jednym z zadań z zakresu gospodarki leśnej jest również rewitalizacja tere-
nów poprzemysłowych w kierunku leśnym. Przy czym należy uwzględnić fakt, że 
niektóre z tych obszarów uległy już naturalnej sukcesji ekologicznej, a powstałe 
wskutek tego procesu zbiorowiska roślinne nie powinny być już przez człowieka 
przekształcane. Zagrożeniem dla przyrody mogą być niektóre zmiany w sposo-
bie użytkowania gruntów, jak choćby działania w zakresie zalesiania cennych 
ekosystemów nieleśnych. W ich wyniku znikają siedliska wielu gatunków roślin 
i zwierząt. Zmienia się też ogólna struktura krajobrazu w sposób niekorzystny 
dla gatunków terenów otwartych3.

2. Struktura wpływów i wydatków Funduszu 

Fundusz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z po-
siadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań 
określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz kosztów działalności. 

Tabela 1. Struktura wpływów Funduszu w latach 2009-2012 (w tys. zł)

Lp. Wpływy 2009 2010 2011 2012
1. Wpływy z opłat za korzystanie ze 

środowiska i z administracyjnych kar 
pieniężnych

147 806 156 226 132 491 125 781

2. Nadwyżka dochodów gmin i powiatów 3632 3771 3768 0
3. Przychody z tytułu dotacji z budżetu 

państwa (pomoc techniczna) 
790 1140 2732 2179

4. Wpływy finansowe (z działalności 
Funduszu) 

40 880 36 677 39 292 40 516

5. Zwroty rat pożyczek 168 042 181 105 201 057 226 792
6. Pozostałe wpływy (m.in. zwroty dotacji 

i umorzeń) 
1060 2175 4298 1119

Razem 362 210 381 094 383 638 396 387

Źródło: www.wfosigw.katowice.pl [30.09.2013].

Dotychczasowe tendencje w zakresie stanu funduszu własnego charakteryzują się  
stopniowym wzrostem, co świadczy o profesjonalnym zarządzaniu majątkiem.  
Zwiększenie funduszu własnego następowało w wyniku corocznego wypraco-
wywania zysku, który był przeznaczany na zwiększenie funduszu statutowego. 

3 Ibidem.
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W strukturze wpływów środków finansowych od wielu lat znaczące pozycje 
 stanowiły zwroty rat pożyczek i kredytów, wpływy z tytułu opłat i kar za korzys-
tanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu odsetek od pożyczek i oprocentowania 
środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Szczegółowa struktura wpły-
wów przedstawiona została w tabeli 1.

Tabela 2. Wpływy, łączna udzielona pomoc finansowa,  
koszty działalności Funduszu (w tys. zł)

Lp. Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012
1. Wpływy ogółem (źródło: przepływy 

pieniężne), w tym: 
– zwroty rat pożyczek, 
– wpływy z tytułu opłat i kar

362 910 
 

168 042 
147 806

381 094 
 

181 105 
156 226

383 638 
 

201 057 
132 491

396 387 
 

226 792 
125 781

2. Łączna kwota udzielonej  
przez Fundusz pomocy

395 978 465 114 493 729 374 756

3. Koszty działalności organów i biura, 
w tym: 
– koszty obsługi POIiŚ

11 990 
 

  1389

11 942 
 

  1755

13 022 
 

  2400

15 902 
 

  2881
4. Udział procentowy kosztów działal-

ności (bez kosztów obsługi POIiŚ) do 
udzielonej pomocy ogółem

 2,7%  2,2%  2,2%  3,4%

Źródło: www.wfosigw.katowice [30.09.2013].

Największą część wpływów Funduszu w analizowanym okresie stanowi-
ły zwroty rat pożyczek i kredytów. Sytuacja ta wynikała m.in. z systematycz-
nie wzrastającej kwoty udzielanej przez Fundusz zwrotnej pomocy finansowej. 
W strukturze wpływów spłaty rat pożyczek i kredytów stanowią od 46% do 
57,2%, a wartościowo od 168 042 tys. zł do 226 792 tys. zł. Kwota wpływów z ty-
tułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w okresie 2009-2012 po wzroście 
w 2010 r. wyraźnie spada. Zmniejszenie się wysokości wpływów z tytułu tych opłat 
spowodowane jest zakończeniem procesu ściągania zaległości we wpłatach od du-
żych zakładów działających na terenie województwa śląskiego. Wpływy finansowe 
z odsetek od udzielonych pożyczek i od środków zgromadzonych na rachunkach 
bankowych w latach 2009-2012 kształtowały się na zbliżonym poziomie. Pozwoli-
ło to na pokrycie, z poważną nadwyżką, kosztów funkcjonowania organów i biu-
ra Funduszu. Wpływy uzyskiwane z oprocentowania pożyczek zdeterminowane 
były z jednej strony zmiennością stopy redyskonta weksli, ogłaszaną przez Preze-
sa Narodowego Banku Polskiego, z którą związane jest oprocentowanie pożyczek 
udzielanych przez Fundusz (wahała się ona w tym czasie od 5,25% do 3,75%), 
a z drugiej strony wzrastającą w kolejnych latach wysokością środków zaanga-
żowanych w pożyczki. Wpływy z tytułu przekazywanych nadwyżek dochodów 
gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych 
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kar pieniężnych w latach 2009-2012 wyniosły 11 171 tys. zł. Przychody z tytułu 
dotacji z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej POIiŚ dla WFOŚiGW 
w Katowicach jako Instytucji Wdrażającej wyniosły w latach 2009-2012 – 6841 
tys. zł. Dotacja stanowiła częściową, bo do 85%, refundację poniesionych przez 
Fundusz kosztów kwalifikowanych, które są zgodne z trybem i terminami skła-
dania wniosków o płatność w ramach Rocznych Planów Działania Pomocy Tech-
nicznej POIiŚ.

W analizowanym okresie główną pozycję w strukturze wydatków stanowiła 
pomoc finansowa na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. Udziela-
ne przez Fundusz pożyczki i kredyty zwiększały stan należności, a tym samym 
w znacznym stopniu determinowały możliwości finansowania zadań z zakresu 
ochrony środowiska w kolejnych latach. Koszty działalności organów i biura 
Funduszu stanowiły 2,9% łącznej pomocy udzielonej przez Funduszu w latach 
2009-2012. Wskaźnik ten nie oddaje właściwie relacji kosztów działalności do 
rozmiaru prowadzonej działalności, ponieważ nie uwzględnia istotnego obsza-
ru, jakim jest obsługa POIiŚ. Skorygowany o koszty obsługi POIiŚ wskaźnik 
ukształtował się na poziomie 2,3%. 

Tabela 3. Struktura wydatków Funduszu w latach 2009-2012 (w tys. zł)

Lp. Wydatki 2009 2010 2011 2012
1. Dotacje i dopłaty do oprocentowania 

kredytów
60 848 56 856 66 597 41 415

2. Środki przekazywane państwowym 
jednostkom budżetowym  
za pośrednictwem rezerwy celowej 
budżetu państwa

 20 903 19 561 12 489

3. Pożyczki i linie kredytowe 281 704 321 197 342 970 276 292
4. Koszty działalności organów i biura 11 993 11 435 12 518 13 119
5. Pozostałe koszty operacyjne i finan-

sowe
0 5 47 0

6. Wydatki majątkowe własne 247 318 131 465
7. Pozostałe wydatki na ochronę środo-

wiska, w tym nagrody za działalność 
na rzecz ochrony środowiska

1516 724 250 541

Razem 356 308 411 438 442 074 344 321

Źródło: www.wfosigw.katowice [30.09.2013].

W tabeli 2 przedstawione zostały rzeczywiste koszty działalności biura i or-
ganów wydatkowane w Funduszu na obsługę udzielanej beneficjentom  pomocy 
oraz zaprezentowana została efektywność systemu finansowania z udziałem 
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 finansowania zwrotnego, czyli tzw. dźwignia finansowa, w rezultacie której po-
moc udzielana beneficjentom jest znacząco wyższa od wpływów z tytułu opłat za 
korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych4.

W tabeli 3 przedstawiono ogólną strukturę wydatków, które poniósł Fundusz 
w latach 2009-2012.

3. Struktura pomocy finansowej Funduszu 

Pomoc finansowa Funduszu udzielana była w formie:
– pożyczek,
– dotacji,
– środków przekazywanych państwowym jednostkom budżetowym,
– umorzeń,
– dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych,
– linii kredytowych,
– innego wykorzystania o charakterze bezzwrotnym.
W latach 2009-2012 wysokość udzielonej pomocy finansowej Funduszu 

na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosła 1 729 576 tys. zł. 
Największy udział w ogólnej kwocie udzielonego dofinansowania stanowiły 
pożyczki i wynosiły 1 184 826 tys. zł, dotacje i dopłaty do oprocentowania 
preferencyjnych kredytów bankowych wynosiły 224 853 tys. zł, częściowe 
umorzenia pożyczek – 225 803 tys. zł, przekazanie środków państwowym 
jednostkom budżetowym – 52 953 tys. zł oraz linie kredytowe – 38 200 tys. 
zł. Pozostała pomoc o charakterze bezzwrotnym to nagrody za działalność na 
rzecz ochrony środowiska oraz zwrot gminom utraconych dochodów z tytułu 
zwolnienia z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, 
gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód po-
wierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne w łącz-
nej wysokości 2941 tys. zł.

O kierunkach dofinansowania poszczególnych dziedzin w latach 2009-2012 
zadecydowały potrzeby regionu. Największa pomoc finansowa Funduszu była 
kierowana na realizację zadań związanych z ochroną atmosfery i ochroną za-
sobów wodnych. W dalszej kolejności na gospodarkę odpadami i ochronę po-
wierzchni ziemi, a także na zapobieganie poważnym awariom. Znaczna część 
pomocy aktywizowała również profilaktykę zdrowotną, ochronę przyrody, edu-
kację ekologiczną i monitoring stanu środowiska. 

4 Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Katowicach za 2009 r. z marca 2010 r., za 2010 r. 
z marca 2011 r., za 2011 r. z marca 2012 r., za 2012 r. z kwietnia 2013 r.
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Najwyższą pomoc, w wysokości 815 836 tys. zł, udzielono na zadania 
z zakresu ochrony atmosfery, co stanowi 48,7% udzielonej przez Fundusz po-
mocy. Dofinansowano przedsięwzięcia polegające na poprawie efektywności  
wytwa rzania, przesyłu i użytkowania energii, kompleksowej termomoder-
nizacji  obiektów oraz na zadania z zakresu odnawialnych źródeł energii. 
W szerokim zakresie udzielano także dofinansowania gminom województwa 
śląskiego wdrażającym na swoim terenie obszarowe programy ograniczenia 
emisji i zwiększenia efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawial-
nych źródeł energii.

Na inwestycje z zakresu ochrony zasobów wodnych wydatkowano 611 178 tys. zł, 
czyli 36% pomocy udzielonej przez Fundusz. Środki te przeznaczone zostały 
m.in. na wspieranie przedsięwzięć wynikających z realizacji Krajowego pro-
gramu oczyszczania ścieków komunalnych oraz na dofinansowanie zamierzeń 
z zakresu gospodarki ściekowej. Zadania te były na liście rezerwowej Regional-
nego programu operacyjnego województwa śląskiego. Na mocy porozumienia 
podpisanego z Marszałkiem Województwa Śląskiego możliwe było dofinan-
sowanie ze środków Funduszu projektów, które z powodu braku środków nie 
otrzymały dofinansowania unijnego w konkursie ogłoszonym w ramach RPO  
WSL. Zadania w dziedzinie gospodarki wodnej otrzymały pomoc przezna-
czoną przede wszystkim na usuwanie szkód, które wystąpiły po powodzi 
w 2010 r. Dotyczyły one głównie budowy i modernizacji urządzeń ochrony 
przeciwpowodziowej oraz inwestycji związanych z zaopatrzeniem ludności 
w wodę pitną. 

Na projekty z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi 
wypłacono 112 592 tys. zł, co stanowi 7,2% kwoty udzielonej pomocy. Środki 
Funduszu przeznaczone zostały głównie na prace związane z wykorzystaniem 
odpadów przemysłowych i komunalnych oraz na unieszkodliwianiu odpadów 
niebezpiecznych. Głównie chodziło tu o likwidację mogilników oraz usuwanie 
wyrobów zawierających azbest. Na przedsięwzięcia związane z zapobieganiem 
poważnym awariom wydatkowano 47 008 tys. zł, co stanowi 2,9% kwoty udzie-
lonej pomocy. Pozostałe kierunki wydatkowania środków dotyczyły profilaktyki 
zdrowotnej dzieci – 26 209 tys. zł, ochrony przyrody – 19 444 tys. zł, edukacji 
ekologicznej – 7 550 tys. zł, badań oraz opracowań i ekspertyz. Nie bez znacze-
nia jest finansowanie badań stanu środowiska, prowadzone w ramach monito-
ringu środowiska oraz poprzez wspomaganie systemu kontroli wnoszenia opłat 
za korzystanie ze środowiska (23 753 tys. zł). Udział dofinansowania w ramach 
tych dziedzin wyniósł 5,2% kwoty pomocy udzielonej przez Fundusz w latach 
2009-2012. Na wykresie 1 przedstawiono szczegółowo wydatkowanie środków 
Funduszu na poszczególne dziedziny priorytetów, uwzględniając najwyższą oraz 
najniższą pomoc finansową.



Ryszard Ćwik, Łukasz Makowski114

Wykres 1. Beneficjenci pomocy udzielonej przez Fundusz w latach 2009-2012 

Źródło: www.wfosigw.katowice [30.09.2013].

Z pomocy Funduszu korzystały samorządy i jednostki organizacyjne o charak-
terze publicznym, przedsiębiorcy – niezależnie od formy własności, a także osoby 
fizyczne posiadające bankowe linie kredytowe. W latach 2009-2012 wydatki Fun-
duszu w ponad 56% dotyczyły jednostek sektora finansów publicznych, co przed-
stawia wykres 1.

4. Instrumenty finansowe stosowane przez Fundusz

Podstawową formą pomocy finansowej realizowanej przez Fundusz były po-
życzki udzielane na preferencyjnych warunkach, częściowo umarzalne. Udzielane 
były także pożyczki pomostowe w całości zwrotne oraz jako uzupełnienie współ-
finansowania inwestycji ekologicznych realizowanych ze środków unijnych. Pożycz-
ki w ostatnich latach stanowiły średnio 67% wartości udzielanej pomocy finansowej. 
Od roku 2009 łączna kwota udzielanych pożyczek sukcesywnie wzrastała, aż do 
2012 r., kiedy to nastąpił spadek wypłaconych pożyczek. Jednak spodziewany i sys-
tematyczny wzrost zapotrzebowania na pomoc ze środków Funduszu wymusi pew-
ną zmianę zasad udzielania pożyczek. Będzie częstsze oferowanie częściowego lub 
całościowego zastąpienia pomocy pożyczkowej Funduszu przez kredyty bankowe. 
Jednakże nie wyklucza się dopłat ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Pomoc Funduszu w postaci finansowania zwrotnego realizowana była także 
poprzez bankowe linie kredytowe, z których głównie skorzystały osoby fizyczne, 
realizujące przedsięwzięcia proekologiczne. Główne kierunki wsparcia realizo-
wane w latach 2009-2012 w ramach tych linii to:

– polepszenie jakości powietrza – dla systemów grzewczych i obiektów o za-
potrzebowaniu mocy cieplnej do 200 kW, 

– budowa systemów oczyszczających lub odprowadzających ścieki – budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 10 m3/d i systemów 
odprowadzających ścieki,

– demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych.
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W 2011 r. uruchomiona została także pilotażowa linia kredytowa „Dom ener-
gooszczędny”. Była ona przeznaczona na budowę obiektów energooszczędnych 
w zakresie obejmującym m.in. zakup i montaż urządzeń niekonwencjonalnych 
źródeł ciepła, takich jak: pompy ciepła, kolektory słoneczne. 

W strukturze pomocy finansowej udzielanej przez Fundusz w ostatnich la-
tach dotacje stanowiły średnio około 13% ogółu wydatków. Wykorzystuje się je 
głównie do współfinansowania zadań z zakresu gospodarki wodnej (np. mała re-
tencja wodna), ochrony przeciwpowodziowej, ochrony atmosfery i ochrony wód 
realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, edukacji ekologicz-
nej i profilaktyki zdrowotnej dzieci, zarządzania środowiskowego oraz zapobie-
gania i likwidacji skutków zagrożeń środowiska. Przewiduje się, że te obszary 
nadal będą w sposób racjonalny wspierane ze środków statutowych Funduszu. Na 
podkreślenie zasługuje fakt zaangażowania się Funduszu w finansowanie progra-
mów środowiskowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju regionu. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach zakłada coroczną weryfikację zasad udzielania pomocy dotacyjnej. Odnosi 
się to do podmiotów uprawnionych do takiej pomocy, rodzajów przedsięwzięć, 
które mogą być wspierane oraz dopuszczalnych poziomów dofinansowania 
w stosunku do nakładów ogółem. Struktura pomocy, w zależności od rodzajów 
przedsięwzięć i kierunków ochrony środowiska, jest w miarę możliwości dosto-
sowywana do zgłaszanego zapotrzebowania.

5. Przekazanie środków państwowym  
jednostkom budżetowym 

Instrument finansowy w postaci przekazania środków jest skierowany do 
państwowych jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. Środki finansowe przekazywane są za pośred-
nictwem rezerwy celowej budżetu państwa. Z tej formy dofinansowania sko-
rzystały w głównej mierze: Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska, inne jednostki podległe Wojewodzie Śląskiemu, Regional-
na Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej oraz 
Komenda Wojewódzka Policji.

Istotną formą finansowania ochrony środowiska przez Fundusz są częścio-
we umorzenia pożyczek. Jednakże istnieją szczególne warunki, które  ubiegający 
się o nie beneficjenci muszą spełnić. Należą do nich: terminowość realizacji za-
planowanych inwestycji, osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego oraz 
terminowość spłat kapitału i odsetek. System warunkowych umorzeń spełnia 
ważną funkcję, bowiem stymuluje realizację kolejnych przedsięwzięć związa-
nych z ochroną środowiska na terenie województwa śląskiego. 
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Wykres 2. Umorzenia pożyczek udzielone przez Fundusz  
w latach 2009-2012 (w tys. zł) 

Źródło: www.wfosigw.katowice [30.09.2013].

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych zajmowały w działalności 
Funduszu marginalne miejsce i miały charakter uzupełniający. W latach 2009- 
-2012 ich udział w pomocy finansowej udzielonej beneficjentom nie przekraczał 
0,2% ogółu pomocy udzielonej w tym okresie przez Fundusz. 

Wykres 3. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielone  
w latach 2009-2012 (w tys. zł) 

Źródło: www.wfosigw.katowice [30.09.2013].

6. Uzyskane efekty ekologiczne i rzeczowe

Ustawowym celem pomocy finansowej realizowanej przez Fundusz jest 
wspieranie działań mających za zadanie poprawę stanu środowiska naturalnego. 
Bezpośrednią miarą takiej poprawy są efekty ekologiczne i rzeczowe związane 
z realizacją inwestycji5.

5 Ibidem.
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Tabela 4. Efekty ekologiczne osiągnięte w latach 2009-2012 dla zadań inwestycyjnych

L.p. Nazwa efektu Jednostka 
miary Wartość Liczba 

zadań
1. Ochrona wód

1.1. Odprowadzanie ścieków z podłączeń do 
budynków

szt.    39 754 215

1.2. Stworzenie warunków do oczyszczenia  
ścieków do parametrów określonych  
w pozwoleniu wodnoprawnym

m3/d  105 769 33

2. Gospodarka wodna
2.1. Stworzenie warunków prawidłowego  

przepływu wód w potokach i rzekach
– – 73

2.2. Wykonanie zbiornika retencyjnego  
o pojemności

m3 185 436 121 5

2.3. Stworzenie możliwości dostawy wody do picia 
o odpowiedniej jakości

– – 95

3. Gospodarka odpadami
3.1. Unieszkodliwianie odpadów – składowanie Mg 9913,80 170
3.2. Termiczne unieszkodliwienie odpadów Mg 5,64 2
3.3. Składowisko odpadów – pojemność m3 2 056 940,00 7
3.4. Selektywne zebranie i przekazanie do  

odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia
Mg/a 17 365,00 7

3.5. Powierzchnia zrekultywowanego terenu ha 34,30 9
3.6. Unieszkodliwienie odpadów Mg/a 214 856,00 6

4. Ochrona powietrza
4.1. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych kg/a 493 851 177,51 1046
4.2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych 

– SO2

kg/a 14 489 983,05 1034

4.3. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych 
– NOx

kg/a 3 314 935,45 1140

4.4. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych 
– CO

kg/a 4 427 404,21 1145

4.5. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych 
– CO2

kg/a 1 294 827 793   1154

4.6. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych 
– b-a-p

kg/a 1146,11   570

4.7. Oszczędność energii cieplnej GJ/a 914 846,57 822
4.8. Oszczędność energii elektrycznej kWh/a 11 767 403,75 11
4.9. Produkcja energii cieplnej z biomasy GJ/a   492 800 3

4.10. Produkcja energii cieplnej z instalacji solarnej GJ/a 32 253,20 174
4.11. Produkcja energii cieplnej z pomp ciepła GJ/a      2813,8 10
4.12. Produkcja energii elektrycznej ze źródeł  

energii odnawialnej
kWh/a  15 595 321 11

4.13. Produkcja energii elektrycznej ze źródeł  
konwencjonalnych

MWh/a 103 111,04 6

Źródło: www.wfosigw.katowice [30.09.2013].
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Tabela 5. Efekty rzeczowe osiągnięte w latach 2009-2012 dla zadań inwestycyjnych

Lp. Nazwa efektu Jednostka 
miary Wartość Liczba 

zadań
 1. Ochrona wód
1.1. Podłączenia budynków do kanalizacji szt.   39 754   215
1.2. Kanalizacja deszczowa o długości mb. 150 061,73 27
1.3. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 

komunalnych
m3/d 170 632,00 36

1.4. Kanalizacja sanitarna o długości mb. 2 099 984,88 227
1.5. Przydomowe oczyszczalnie ścieków szt. 199,00 11
1.6. Przepompownie szt. 1041,00 128
1.7. Separatory szt. 21,00 7

2. Gospodarka wodna
2.1. Budowa i modernizacja zbiorników  

retencyjnych o pojemności użytkowej
 m3  6 140 062 4

2.2. Regulacja rzeki na długości mb. 47 966,00 44
2.3. Długość obwałowań przeciwpowodziowych mb. 10 231,00 13
2.4. Przyłącza wodociągowe szt. 4538,00 69
2.5. Stacja uzdatniania wody o wydajności m3/d 16 718,00 9
2.6. Sieć wodociągowa o długości mb. 389 323,50 101

3. Gospodarka odpadami
3.1. Składowisko odpadów – powierzchnia ha  16,715 7
3.2. Składowisko odpadów – pojemność m3 2 056 940,00 7
3.3. Zakup urządzenia do utylizacji  

lub unieszkodliwienia odpadów
szt. 2929,00 8

3.4. Powierzchnia zrekultywowanego terenu ha 34,30 9
3.5. Stacja demontażu pojazdów wycofanych  

z eksploatacji
szt/a   1000 1

3.6. Linia technologiczna do kompostowania  
odpadów o wydajności

Mg/a   18 600 2

4. Ochrona powietrza
4.1. Zlikwidowane dotychczasowe źródło ciepła kpl. 7013,00 386
4.2. Źródło ciepła opalane biomasą kpl 6,00 6
4.3. Źródło ciepła opalane energią elektryczną kpl. 5,00 5
4.4. Źródło ciepła opalane gazem kpl. 867,00 152
4.5. Źródło ciepła opalane olejem kpl. 6,00 6
4.6. Źródło ciepła opalane paliwem stałym kpl. 1936,00 167
4.7. Węzeł cieplny kpl. 314,00 139
4.8. Kolektory słoneczne m2 6161,58 100
4.9. Pompa ciepła kpl. 21,00 17

4.10. Instalacja solarna kpl. 3011,00 99
4.11. Sieci cieplne wraz z przyłączami kpl. 2359,00 66
4.12. Termoizolacja obiektów kpl. 1897,00 682
4.13. Instalacja odpylania spalin kpl. 6,00 5

Źródło: www.wfosigw.katowice [30.09.2013].
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Do ważniejszych zadań inwestycyjnych zakończonych w latach 2009-2012, 
a dofinansowanych ze środków Funduszu, możemy zaliczyć6:

a) z zakresu ochrony wód:
– budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Rudzie  Śląs kiej 

(przepustowość 10 000 m3/d), Kłobucku (przepustowość 2100 m3/d), Bestwinie 
(przepustowość 720 m3/d), Chorzowie (przepustowość 45 000 m3/d), Raciborzu 
(przepustowość 15 000 m3/d), Zbrosławicach (przepustowość 1140 m3/d), Chybiu 
(przepustowość 550 m3/d), 

– rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminach: Częstochowa (74,9 km), 
Ruda Śląska (31,0 km), Miedźna (21,2 km), Kamienica Polska (35,1 km), 
Brenna (24,9 km), Pawłowice (11,8 km), Imielin (35,9 km), Bieruń (27,1 km), 
Świerklaniec (4,5 km), Rybnik (372,3 km), Gliwice (78,6 km), Chełm Śląski 
(24,7 km), Ogrodzieniec (19,2 km), Jejkowice (15,1 km), Cieszyn (11,5 km), 
Chybie (2,13 km), Tarnowskie Góry (3,27 km), Wręczyca Wielka (15,06 km), 
Poraj (7,62 km), Cias na (21,29 km), Miedźno (10,72 km), Krzepice (8,17 km), 
Pszczyna (130,0 km),

b) z zakresu gospodarki wodnej:
– wykonanie sieci wodociągowej, w gminach: Ciasna (20,1 km), Dąbro-

wa Zielona (10,2 km), Goleszów (9,7 km), Pilchowice (4,6 km), Ornontowice 
(6,3 km), Poraj (2,9 km), Goleszów (7,5 km), Bestwina (7 km), Psary (5,6 km), 
Goczałkowice – Zdrój (2,8 km), Przyrów (2,1 km), Drogomyśl (8,7 km), Jasie-
nica (21,0 km),

– modernizacja stacji uzdatniania wody w: Woźnikach o wydajności 576 m3/d, 
Słotwinie o wydajności 300 m3/d, Koziegłowach o wydajności 407,2 m3/d, Pstrąż-
nej w Gminie Lyski o wydajności 240 m3/d,

– regulacja rzeki Puńcówki w powiecie Cieszyńskim na długości 1,8 km, rze-
ki Pisarzówki w Wilamowicach na długości 1,5 km, rzeki Wapienicy w Czecho-
wicach Dziedzicach na długości 1,1 km, cieku Szeroki w Jasienicy na długości 
7,4 km, regulacja rzeki Bobrówki w Goleszowie na długości 1,15 km, 

– odbudowa wałów rzeki Białej w Bielsku-Białej na długości 2 km, nadbu-
dowa obwałowań rzeki Wapienicy w Czechowicach-Dziedzicach na długości 
0,9 km, budowa lewostronnego obwałowania rzeki Odry wraz z budowlami na 
długości 2,2 km w gminie Rudnik, przebudowa wałów przeciwpowodziowych 
rzeki Gostynki w miejscowości Bijasowice, gmina Bieruń i miejscowości Jedli-
na, gmina Bojszowy na długości 1,2 km,

c) z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi:
– usunięto i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest m.in. w gminach: 

Jeleśnia (192,2 Mg), Węgierska Górka (162,9 Mg), Milówka (113,2 Mg),  Kroczyce 

6 Ibidem.
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(87,7 Mg), Kłomnice (78,7 Mg), Ujsoły (48,7 Mg), Bieruń (31,2 Mg), Pilica 
(129,1 Mg), Czechowice Dziedzice (94,9 Mg), Zebrzydowice (85,1 Mg), Olsztyn 
(84,7 Mg), Gliwice (83,7 Mg),

– rozbudowano składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
w Wojkowicach do pojemności 100 000 m3, wybudowano kwaterę nr IV na 
terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gliwicach 
o pojemności 300 000 m3, budowa II etapu składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w Bytomiu o pojemności 390 000 m3, rozbudowano 
istniejące składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pysko-
wicach – Zaolszanach należące do EKOFOL-II SA do pojemności 250 000 m3, 
rozbudowano składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
w Świętochłowicach – budowa kwatery nr VI (powierzchnia 0,596 ha, pojem-
ność 108 400 m3),

– zamknięto oraz zrekultywowano składowisko odpadów innych niż nie-
bezpieczne i obojętne we Włodowicach na powierzchni 0,3 ha, zamknięto oraz 
zrekultywowano kwaterę składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwiro-
wej w Katowicach (powierzchnia zrekultywowanego terenu 2,4 ha), zamknięto 
i zrekultywowano część kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne w Wojkowicach (powierzchnia zrekultywowana – 1,9105 ha).

– usunięto i unieszkodliwiono odpady szkodliwie oddziałujących na środo-
wisko stanowiące pozostałości po działalności produkcyjnej Kaletańskich Za-
kładów Celulozowo-Papierniczych (usunięto i przekazano do unieszkodliwienia 
ok. 2250 Mg odpadów).

– rozbudowano system odzysku odpadów biodegradowalnych z odpadów 
komunalnych zmieszanych oraz odzysku surowców wtórnych poprzez zakup 
mobilnego przesiewacza o wydajności min. 110 m3/h (tj. ok. 22 Mg/h) dla Mię-
dzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej 
„Master” Sp. z o.o. w Tychach,

– zlikwidowano zagrożenie środowiskowe spowodowane zaleganiem odpa-
dów zawierających azbest na terenie gminy Ogrodzieniec – w wyniku realizacji 
zadania unieszkodliwiono 19 425,74 Mg odpadów niebezpiecznych, a także zre-
kultywowano obiekt niebędący legalnym składowiskiem odpadów zawierających 
azbest o powierzchni 5,75 ha,

– wybudowano kompleksowy system gospodarki odpadami dla miasta   
Bielsko-Białej i gmin powiatu bielskiego wraz z osprzętem i infrastrukturą, 
obejmującą sortownię odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych o wy-
dajności 70 000 Mg/a oraz kompostownię odpadów biodegradowalnych o wy-
dajności 15 000 Mg/a, a także zamknięto i zrekultywowano składowiska 
odpadów w Bielsku-Białej – Lipniku (powierzchnia zrekultywowanego terenu 
94 209 m2),
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d) z zakresu ochrony atmosfery:
– inwestycje realizowane w ramach lokalnych programów obniżenia niskiej 

emisji w zasobach mieszkaniowych w gminie: Tarnowskie Góry (zmniejszenie 
emisji pyłu – 50 180 kg/a, SO2 – 28 060 kg/a), Świerklaniec (zmniejszenie emi-
sji pyłu – 32 421 kg/a, SO2 – 12 202 kg/a), Kalety (zmniejszenie emisji: pyłu – 
32181 kg/a, SO2 – 22 650 kg/a), Lubliniec (zmniejszenie emisji pyłu – 30 666 kg/a, 
SO2 – 19826 kg/a), Piekary Śląskie (zmniejszenie emisji pyłu – 39 702 kg/a, SO2 
– 22 014 kg/a), Częstochowa (zmniejszenie emisji pyłu – 23 587 kg/a, SO2 – 
20 877 kg/a), Lędziny (zmniejszenie emisji pyłu – 18 281 kg/a, SO2 – 13 656 kg/a), 
Bielsko Biała (zmniejszenie emisji pyłu – 33 622 kg/a, SO2 – 17 162 kg/a), Chełm 
Śląski (zmniejszenie emisji pyłu – 31 530 kg/a, SO2 – 12 612 kg/a), Chybie 
(zmniejszenie emisji pyłu – 5 128 kg/a, SO2 – 902 kg/a), Częstochowa (zmniejsze-
nie emisji pyłu – 34 038 kg/a, SO2 – 19 043 kg/a), Janów (zmniejszenie emisji pyłu 
– 4819 kg/a, SO2 – 2748 kg/a), Jeleśnia (zmniejszenie emisji pyłu – 5377 kg/a, SO2 
– 4052 kg/a), Lubliniec (zmniejszenie emisji pyłu – 16 119 kg/a, SO2 – 8837 kg/a), 
Opatów (zmniejszenie emisji pyłu – 10 080 kg/a, SO2 – 7872 kg/a), Świerklaniec 
(zmniejszenie emisji pyłu – 20 840 kg/a, SO2 – 9202 kg/a), Wodzisław Śląski 
(zmniejszenie emisji pyłu – 6178 kg/a, SO2 – 2903 kg/a), Zabrze (zmniejszenie 
emisji pyłu – 11 953 kg/a, SO2 – 8500 kg/a),

– budowa bloku energetycznego o mocy 460 MW w Elektrowni Łagisza 
(zmniejszenie emisji pyłu – 778 000 kg/a, SO2 – 8 144 000 kg/a),

– modernizacja kotłowni „Grażyński” należącej do Zakładu Inżynierii 
Miejskiej Sp. z o.o. z Mikołowa (zmniejszenie emisji pyłu – 70 074 kg/a, SO2 – 
31 172 kg/a),

– modernizacja kotła WP-120/1 w EC Zabrze SA, który zmniejszył emisję 
pyłu z 70 074 kg/a, SO2 na 9900 kg/a,

– budowa i uruchomienie kotłowni parowej Conbelts Bytom S.A. w Bytomiu 
– zmniejszenie emisji pyłu z 10 928 kg/a, SO2 na 117 495 kg/a,

– budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkal-
nych przy ulicy Łącznej i Patriotów w Sosnowcu – zmniejszenie emisji pyłu – 
21 122 kg/a, SO2 – 14 484 kg/a.

– budowa silników gazowych z generatorami energii elektrycznej na terenie 
Wydziału 9 – Wesoła zasilanych gazem z odmetanowania KWK Mysłowice – 
Wesoła zadanie zostało zrealizowane przez Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. 
w Katowicach (zmniejszenie emisji SO2 – 52 788 kg/a),

– optymalizacja procesu spalania w kotle OP 140 nr 3 w EC „Zofiówka” 
w celu poprawy jego sprawności, zadanie zrealizowała Spółka Energetyczna 
„Jas trzębie” S.A. (zmniejszenie emisji SO2 – 43 353 kg/a), 

– wykonanie instalacji przygotowania i podawania biomasy do kotłów paro-
wych Skoda OP-130 w Elektrociepłowni Zabrze S.A. (zmniejszenie emisji SO2 
– 23 303 kg/a).
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– zabudowa agregatu prądotwórczego zasilanego gazem z odmetanowania 
 kopalń w EEG „PNIÓWEK” Elektrociepłownia Pniówek w Pawłowicach  Śląskich, 
zadanie zostało zrealizowane przez Spółkę Energetyczną  „Jastrzębie” S.A. z Jas-
trzębia Zdroju (zmniejszenie emisji pyłu – 2 870 kg/a, SO2 – 31 094 kg/a),

– budowa instalacji spalania biomasy w Elektrociepłowni Zakładu Elektro-
energetycznego H.Cz. ELSEN S.A. (zmniejszenie emisji pyłu z 15 640 kg/a, SO2 
na 112 567 kg/a),

– budowa instalacji kolektorów słonecznych w budynku Hotelu Alpex w Zab-
rzu należącego do Przedsiębiorstwa Budownictwa Górniczego ALPEX Spółka 
z o.o. (produkcja energii ze źródeł odnawialnych 102 GJ/a),

– budowa jednostki wytwórczej OZE w PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III 
– Elektrowni II (produkcja energii elektrycznej ze źródeł energii odnawialnej 
360 000 MWh/a),

– budowa instalacji zasilania biomasą oraz modernizacja kotła fluidalnego 
OF-135 w Elektrociepłowni Tychy S.A. (produkcja energii elektrycznej ze źródeł 
energii odnawialnej 242 000 MWh/a).

Do ważniejszych zadań pozainwestycyjnych zakończonych w latach 2009- 
-2012, a dofinansowanych ze środków Funduszu możemy zaliczyć7:

a) w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu:
– w parkach zabytkowych i miejskich o charakterze międzygminnym w Stru-

mieniu, Pszczynie, Hałcnowie, Chorzowie, Borownie, Łochyni, Tarnowskich 
Górach, Rybniku, Ornontowicach, Kochcicach, Grodźcu, Jaworzu w ramach 
prac pielęgnacyjnych: wykonano cięcia i zabiegi pielęgnacyjne 1148 szt. drzew, 
przeprowadzono wycinkę 381 szt. drzew, samosiewów, dokonano nasadzeń 
2095 szt. drzew, 1700 szt. krzewów, 270 szt. krzewów iglastych, posadzono 
255 szt. róż, 14 536 szt. roślin cebulowych, wykoszono trawniki, odmłodzono 
żywopłoty,

– na terenie powiatu żywieckiego obejmującego grunty niestanowiące włas-
ności Skarbu Państwa nasadzono ok. 115 000 szt. drzew na 31 ha powierzchni 
leśnej,

– w parku w Reptach wykonano cięcia pielęgnacyjne 159 szt. drzew, 
oczyszczono 5 ha powierzchni parku z podrostów i rdestowca, objęto ochroną 
drzewa kasztanowców przed szrotówkiem, wycięto 40 szt. drzew świerkowych 
zaatakowanych przez kornika drukarza, dokonano wycinki 216 szt. drzew su-
chych, wiatrołomów i wiatrowałów, wykoszono łąki i trawniki na powierzchni 
8,60 ha, 

– w lesie sanatoryjnym w Rajczy posadzono 11 000 szt. sadzonek buka, 
3000 szt. sadzonek jodły, 8000 szt. sadzonek sosny, oczyszczono las z 416,77 m3 

drewna zasiedlonego przez kornika, 

7 Ibidem.
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– na terenie Rezerwatów Góra Chełm i Cisy w Hucie Starej na gruntach 
zarządzanych przez Nadleśnictwo Siewierz dokonano przerzedzenia podrostu 
bukowego w celu poprawy warunków świetlnych na stanowisku storczyków na 
powierzchni 1 ha, zamontowano 1 tablicę informacyjno-edukacyjną, ogrodzo-
no grupy nalotu cisowego siatką leśną o długości 80 mb. Zamontowano 200 szt. 
skrzynek lęgowych dla ptaków, oczyszczono 700 szt. skrzynek lęgowych dla pta-
ków, zakupiono 900 kg karmy dla ptaków,

– w „Zaczarowanym ogrodzie” w Arboretum Bramy Morawskiej w Racibo-
rzu zasadzono 6500 szt. drzew i krzewów oraz obsadzono 1700 m2 kwietników 
bylinami,

– w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie oraz Górno-
śląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie przeprowadzono prace polegające 
na likwidacji nadmiernego zagęszczenia zadrzewienia na powierzchni 64,05 ha 
w celu ochrony drzew i krzewów z gatunków szlachetnych, dokonano wycinki 
6244 szt. drzew, prześwietlono 215 szt. koron drzew, zasadzono 280 szt. drzew 
i 15 000 szt. krzewów,

– w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie oczyszczono 
i wykonano hydroizolację zbiornika wodnego Staw Hutniczy,

– w ramach ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych przeprowadzono pa-
trolowanie lotnicze lasów województwa śląskiego na terenie nadleśnictw: Bry-
nek, Gidle, Herby, Katowice, Kłobuck, Kobiór, Koniecpol, Koszęcin, Lubliniec, 
Rudy Raciborskie, Rudziniec, Rybnik, Siewierz, Świerklaniec, Złoty Potok; sa-
moloty patrolowo-gaśnicze i śmigłowce przelatały nad województwem śląskim 
260 godzin.

– w ramach akcji ,,Posadź swoje drzewko” posadzono 35 000 szt. sadzonek 
drzew i krzewów na terenie placówek oświatowych – szkoły wszystkich szcze-
bli, przedszkola, organizacje społeczne, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki 
zdrowia.

b) w ramach edukacji ekologicznej:
– doposażono w pomoce dydaktyczne służące realizacji edukacji ekologicz-

nej w Leśnej Sali Edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice,
– doposażono Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie w sprzęt niezbędny do 

prowadzenia programów z zakresu edukacji ekologicznej,
– oznakowano i doposażono istniejącą „Leśną ścieżkę poznawczą” w Nadleś-

nictwie Brynek poprzez zakup 4 tablic edukacyjnych i 13 tablic dydaktycznych,
– w miejscowości Przegędza – oznakowano w terenie ścieżkę przyrodniczo-

-edukacyjną na Kanetowcu o długości ok. 1,5 km, zamontowano 15 tablic eduka-
cyjno-informacyjnych oraz 6 tabliczek kierunkowych, wybudowano zadaszony 
przystanek turystyczny, ławki oraz stoły, 

– w Leszczynach oznakowano przyrodniczo-historyczną ścieżkę edukacyj-
ną pn. „Wśród leszczyn i śladów Bartela” o długości ok. 2 km, zamontowano 
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10 tablic edukacyjno-informacyjnych, wydano 1000 szt. ulotek, wydano 500 szt. 
folderów oraz zamontowano 20 drogowskazów,

– w ramach promocji ochrony środowiska w mediach wyemitowano: 238 
audycji radiowych, 71 programów telewizyjnych, wydano 609 kolumn druku 
w prasie o zasięgu wojewódzkim, ponadlokalnym i lokalnym oraz wykonano 
140 stron, tj. 28 bloków aktualizacji serwisu ekologicznego,

– zorganizowano warsztaty ekologiczne w ośrodkach edukacji ekologicznej, 
w których wzięło udział 12 181 dzieci i młodzieży,

– zorganizowano imprezy związane z obchodami Dnia Lasu, Dnia Ziemi 
oraz Światowym Dniem Ochrony Środowiska,

– zorganizowano i przeprowadzono 72 konkursy ekologiczne o zasięgu po-
nadlokalnym i ogólnopolskim oraz olimpiady adresowane do placówek oświato-
wych i uczestników indywidualnych,

– zorganizowano i przeprowadzono festiwale ekologiczne – V Festiwal Kul-
tury Ekologicznej „Zielono mi” – Katowice 2011 i X Jubileuszowy Raciborski 
Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej o za-
sięgu ogólnopolskim,

– uruchomiono Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej, zakupiono pomo-
ce dydaktyczne i przeprowadzono kampanie promocyjno-edukacyjne w śląskich 
szkołach,

c) w ramach profilaktyki zdrowotnej:
– profilaktyką zdrowotną objęte zostały dzieci z obszarów, na których wystę-

pują przekroczenia standardów jakości środowiska; z wyjazdów zrealizowanych 
w trakcie roku szkolnego z akcji „Zielone szkoły” – skorzystało 84 847 dzieci, 
w okresie wakacji i ferii zimowych – wyjechało 26 799 dzieci, w ramach profi-
laktyki specjalistycznej z wyjazdów skorzystało 3 998 dzieci8.

Reasumując, Fundusze Ochrony Środowiska jako instytucje ochrony środo-
wiska naturalnego stanowią element systemu finansowania ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej w Polsce. Ustawa Prawo ochrony środowiska określa, że 
strategie poszczególnych funduszy wynikać mają ze Wspólnej Strategii oraz 
z uwarunkowań regionalnych. Obok takich instytucji, jak: Wojewódzka Ins-
pekcja Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czy 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, WFOŚiGW są podmiotami mający-
mi ogromny wpływ na kształtowanie polityki ekologicznej państwa i regionu. 
Chodzi tu bowiem głównie o finansowanie i kontrolę projektów. Warto zazna-
czyć, że w 2013 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach obchodził jubileusz 20-lecia istnienia. Oznacza to po-
ważne doświadczenie w finansowaniu ochrony środowiska w regionie. Bez 

8 Ibidem.
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jego wsparcia kapitałowego, wiele samorządów nie byłoby w stanie sprostać 
obowiązkom i wymogom, które wynikają z prawa krajowego i unijnego, oraz 
zo bowiązań nałożonych na Polskę w Traktacie akcesyjnym. W konsekwencji 
– stan środowiska nie uległby odczuwalnej i zauważalnej poprawie. Na począt-
ku lat 90. ubiegłego wieku, pomysł finansowania ochrony środowiska poprzez 
Fundusze Ochrony Środowiska był systemem nowatorskim. Chociaż już w la-
tach 20. XX w. w Ustawie wodnej można się doszukać możliwości przekazy-
wania środków do funduszy samorządów wojewódzkich. Był tam zapis o tym, 
że „zanieczyszczający płaci” oraz o nakładaniu kar za naruszenie norm gospo-
darowania środowiskiem. Celem zaś tych rozwiązań było popieranie projektów 
budowli wodnych. 

Tak więc przez lata, w których głównym celem gospodarki było produkowa-
nie, wydobywanie i przetwarzanie, środowisko naturalne poniosło duże straty. 
Głównym problemem było jednak to, że formułowane deklaracje czy opracowy-
wane programy w zakresie ochrony środowiska nie były poparte środkami finan-
sowymi. 

Od 1991 r. sytuacja zmieniła się na korzyść, a to po podpisaniu Układu Sto-
warzyszeniowego z Unią Europejską. Zdecydowanie wówczas wzrosła wysokość 
odprowadzanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Samorządy teryto-
rialne oraz podmioty gospodarcze podjęły właściwe działania w zakresie ochro-
ny  środowiska i ochrony wód. Działo się tak dzięki pełnej kontroli WFOŚiGW 
w Katowicach nad należytym wykorzystaniem środków finansowych i założo-
nym w projektach efektom ekologicznym w województwie śląskim. 

Podkreślić należy, że w istotny sposób została ograniczona emisja zanie-
czyszczeń pyłowych i gazowych. Dofinansowując nowoczesne rozwiązania 
technologiczne, zmniejszeniu uległo zagrożenie hałasem, wtedy kiedy równo-
cześnie wzrosła liczba środków transportowych. Również poważnemu ograni-
czeniu uległa ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych i komunalnych 
do wód, przy czym równocześnie wzrosła jakość wód powierzchniowych 
i podziemnych. W gospodarce odpadami obserwuje się systematyczny wzrost 
surowców poddawanych odzyskowi. Notuje się też spadek ilości odpadów kie-
rowanych na składowiska.

Uzyskane efekty ekologiczne, prawie natychmiast, przekładają się na osią-
gane wyniki ekonomiczne. Chodzi tu głównie o niższe koszty prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także o zmniejszenie wydatków na leczenie cho-
rób. Zauważalne są działania w dziedzinie ochrony powietrza, wody i ziemi, 
których rezultatem jest rozszerzenie bazy turystyczno-wypoczynkowej. Ważne 
jest dofinansowanie projektów mających na celu ograniczenie zagrożenia po-
wodziowego i przeciwdziałanie poważnym awariom. Są to efekty niejednokrot-
nie niewymierne i trudne do oszacowania, ale jakże istotne dla życia naszego 
i przyszłych pokoleń.
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Można stwierdzić, że system funduszy sprawdził się w dwudziestoleciu 
działalności WFOŚiGW w Katowicach jako skuteczne narzędzie finansowania 
ochrony środowiska w Polsce. W ostatnich latach udział funduszy ekologicz-
nych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w bilansie ogólnych wydat-
ków naszego kraju utrzymuje się na średnim poziomie, ok. 20%. Stało się tak 
głównie dzięki napływowi kapitału zagranicznego, a w tym środków pomo-
cowych z Unii Europejskiej. W poprzednich latach, tj. 1990-2007, udział ten 
wynosił ok. 30%. 

Obecnie nadrzędnym celem działalności Funduszu na terenie województwa 
śląskiego jest jak najbardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych 
oraz skuteczna absorpcja środków unijnych. Zauważyć tu należy, że Fundusz 
posiada nie tylko znaczące środki finansowe, ale również sprawną strukturę 
organizacyjną i wystarczające zasoby ludzkie. Czynniki te sprawiają, że jest 
poważnym i rzetelnym partnerem dla inwestorów realizujących zadania z za-
kresu ochrony środowiska. Dotyczy to także beneficjentów dotacji pochodzą-
cych z Unii Europejskiej. Priorytetowo traktowane są te działania, które służą 
wypełnianiu zobowiązań krajowych i unijnych. Głównym obszarem zaintere-
sowania jest ochrona zasobów wodnych, gospodarka odpadami oraz ochrona 
powierzchni ziemi i atmosfery. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach ściśle współpracuje z samorządem teryto-
rialnym. Celem kooperacji jest jak najlepsze i najbardziej efektywne wykorzys-
tanie środków Funduszu. 

Należy podkreślić, że samorządy są głównym beneficjentem katowickiego 
funduszu. Ostatnim przykładem na elastyczność Funduszu w ramach współdzia-
łania z gminami jest decyzja o utrzymanie w 2013 r. zwiększonego o 5 punktów 
procentu pułapu umorzenia pożyczek dla samorządów, oczywiście przy spełnie-
niu określonych kryteriów. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce. Postanowie-
nie bowiem dotyczy uboższych samorządów, czyli takich, które korzystają z tzw. 
subwencji wyrównawczej. Mogą one liczyć na umorzenie 45% pożyczki, wobec 
40% umorzenia dla innych podmiotów. Warunkiem jednak jest przeznaczenie 
umorzonej kwoty na nowe zadanie ekologiczne. W przypadku gdy umorzona 
część nie jest inwestowana w nowe przedsięwzięcie, umorzenie wynosi 20% po-
życzki. 

Konstatując powyższe rozważania, nasuwa się wniosek, że nareszcie w świa-
domości człowieka utrwala się przekonanie, że należy zadbać o własne środo-
wisko naturalne. W przypadku zaś jego już wcześniejszego zdegradowania 
i zniszczenia w wyniku rabunkowej działalności gospodarczej należy uruchomić 
możliwie wszelkie środki finansowe i działania, by nam oraz przyszłym poko-
leniom zdrowiej i przyjemniej było egzystować na co dzień. Przecież my sami, 
mieszkańcy województwa śląskiego, porównując warunki życia choćby sprzed 
20 lat, możemy zauważyć, jak poważne zmiany na korzyść zaszły w naszym 
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otoczeniu. Zmiany technologiczne, ograniczenie zanieczyszczeń przemysłu cięż-
kiego, zadbane i zielone osiedla mieszkaniowe, czyste niebo i powietrze. Nie da 
się więc przeceniać czynników, które pozwalają nam zdrowo żyć, pracować i od-
poczywać. 

Tak istotne i widoczne efekty działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w sensie finansowania 
i kontroli przedsięwzięć proekologicznych, znajdują pełne uzasadnienie swojego 
funkcjonowania w naszej społeczności.

7. Możliwości finansowe Funduszu

Pamiętać należy, że zapotrzebowanie na pomoc z Funduszu jest ogromne, 
a możliwości finansowania są ograniczone. Ramy pomocy finansowej wyznacza-
ją przede wszystkim:

a) stan majątkowy Funduszu, zwłaszcza skumulowane środki finansowe,
b) wysokość wpływów z tytułu:
– opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 
– zwrotu rat pożyczek i kredytów,
– wpływów finansowych, w tym oprocentowania udzielonych pożyczek i kre-

dytów, oprocentowania wolnych środków oraz pozostałych wpływów,
c) zobowiązania z zawartych umów o dofinansowanie.
Niemniej przewiduje się, że w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 

2016 r. stan funduszu zwiększy się o 71 386 tys. zł. Wzrost stanu funduszu, 
w przeważającej części przełoży się na wzrost stanu należności z tytułu udzielo-
nych pożyczek i kredytów o 59 000 tys. zł (z kwoty 1 100 571 tys. zł na początku 
2013 r. do kwoty 1 159 571 tys. zł na koniec 2016 r.). Środki pochodzące z opłat 
i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska są podstawowym źródłem przy-
chodów zasilających fundusz statutowy Funduszu. Różnica pomiędzy przycho-
dami z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska a wysokością 
bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez Fundusz stanowi o wielkości aku-
mulacji środków zewnętrznych umożliwiającej inne formy finansowania zadań 
ochrony środowiska. Prognoza wysokości wpływów z tytułu administracyjnych 
kar  pieniężnych oszacowana została na podstawie wykonania z lat poprzednich. 
Poziom wpływów z tytułu zwrotów rat pożyczek wynika z wielkości pożyczek 
udzielonych przez Fundusz w latach poprzednich i planowanych do wypłaty 
w latach 2013-2016. Przewiduje się, że w latach 2013-2016 środki dyspozycyjne 
Funduszu wyniosą 1 431 828 tys. zł (skumulowane środki finansowe na początek 
okresu w wysokości 836 tys. zł plus wpływy w wysokości 1 430 992 tys. zł). 
W omawianym okresie przewiduje się wykorzystanie środków finansowych Fun-
duszu w wysokości 1 430 322 tys. zł.
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Tabela 6. Możliwości finansowania zadań przez Fundusz  
w latach 2013-2016 (w tys. zł) 

Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 Razem 
2013-2016

I Stan środków finansowych  
na początku roku

836 701 1 042 1567 836

II Wpływy razem, z tego: 356 053 357 279 358 410 359 250 1 430 992

1. Wpływy z tytułu opłat  
za korzystanie ze środowiska

120 000 120 000 120 000 120 000 480 000

2. Wpływy z tytułu administracyjnych 
kar pieniężnych 

150 150 150 150 600

3. Zwroty rat pożyczek 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000

4. Wpływy finansowe z działalności 
Funduszu

33 000 34 000 35 000 36 000 138 000

5. Przychody z tytułu dotacji z budżetu 
państwa (dotacja na obsługę  
środków europejskich)

2603 2829 2960 2800 11 192

6. Inne (zwroty z rozliczeń dotacji  
i umorzeń)

300 300 300 300 1200

III Rozchody razem, z tego: 356 188 356 838 357 885 359 311 1 430 322

1. Pożyczki i linie kredytowe 256 000 269 000 269 000 269 000 1 063 000

2. Dotacje i dopłaty do oprocentowania 
kredytów bankowych

51 500 58 700 59 000 59 500 228 700

3. Środki przekazywane jednostkom  
budżetowym za pośrednictwem  
rezerwy celowej budżetu państwa 

11 410 11 500 11 500 11 500 45 910

4. Nagrody za działalność na rzecz 
ochrony środowiska

500 500 500 500 2000

5. Środki na wydatki majątkowe 20 610 310 160 160 21 240

6. Koszty działalności organów i biura 
(bez amortyzacji)

16 023 16 782 17 579 18 505 68 889

7. Pozostałe koszty operacyjne 10 11 11 11 43

8. Inne wydatki na ochronę środowiska 35 35 35 35 140

9. Pozostałe koszty finansowe 100 100 100 100 400

IV Stan środków finansowych na koniec 
roku (I, II, III) 

701 1042 1567 1506 1506

Źródło: www.wfosigw.katowice.pl [30.09.2013].
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kredytowych, dotacji, dopłat do oprocentowania kredytów, środków przeka-
zywanych państwowym jednostkom budżetowym, umorzeń pożyczek oraz 
nagród i innych wydatków na ochronę środowiska w okresie obowiązywania 
Strategii wyniesie 1 539 750 tys. zł i przedstawiać się będzie tak, jak pokazano 
w tabeli 7.

Tabela 7. Pomoc finansowa Funduszu na ochronę środowiska  
w latach 2013-2016 (w tys. zł)

Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 Razem  
2013-2016

1. Pożyczki i bankowe linie  
kredytowe 356 000 269 000 269 000 269 000 1 163 000

2. Dotacje i dopłaty  
do oprocentowania kredytów 51 500 58 700 59 000 59 500 228 700

3. Umorzenie pożyczek 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

4. Przekazanie środków państwowym 
jednostkom budżetowym 11 410 11 500 11 500 11 500 45 910

5. Pozostałe (nagrody, inne wydatki  
na ochronę środowiska) 535 535 535 535 2140

6. Łączna pomoc 469 445 389 735 390 035 390 535 1 639 750

Źródło: www.wfosigw.katowice.pl [30.09.2013].

O maksymalnych kwotach pomocy finansowej w formie dofinansowania 
bezzwrotnego i zwrotnego, w tym podział na: dotacje, przekazanie środków, 
umorzenia, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych oraz pożyczki de-
cydował będzie każdorazowo coroczny plan działalności WFOŚiGW w Katowi-
cach, uwzględniający rozmiary planowanych na dany rok przychodów. 

Szczegółowe zasady dofinansowania zadań proekologicznych przez Fundusz 
w poszczególnych latach określane będą w Zasadach udzielania dofinansowania 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach. Prognoza planowanej do udzielenia przez Fundusz pomocy na 
dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przed-
stawia tabela 89. 

W latach 2013-2016 pomoc Funduszu na zadania z zakresu ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej wynosić będzie 1 537 610 tys. zł, z tego główne po-
zycje będą stanowić: ochrona atmosfery – 751 169 tys. zł (48,9% środków) oraz 
ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi – 561 994 tys. zł 
(36,5% środków). 

9 Ibidem.
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Tabela 8. Struktura finansowania zadań ochrony środowiska  
w latach 2013-2016 (w tys. zł) 

Lp. Obszar priorytetowy 2013 2014 2015 2016 Razem
2013-2016

1. Ochrona i zrównoważone 
gospodarowanie zasobami 
wodnymi

138 794 142 250 140 400 140 550 561 994

2. Gospodarka odpadami  
i ochrona powierzchni ziemi

25 600 26 650 27 700 27 750 107 700

3. Ochrona atmosfery 176 869 190 600 191 700 192 000 751 169

4. Ochrona różnorodności biolo-
gicznej i funkcji ekosystemów

4380 5200 5200 5200 19 980

5. Edukacja ekologiczna 4312 4700 4700 4700 18 412

6. Zapobieganie poważnym 
awariom

6772 7000 7000 7000 27 772

7. Zarządzanie środowiskowe  
w regionie

6183 6300 6300 6300 25 083

8. Profilaktyka zdrowotna 6000 6500 6500 6500 25 500

Razem 368 910 389 200 389 500 390 000 1 537 610

Źródło: www.wfosigw.katowice.pl [30.09.2013].

Struktura planowanej pomocy w podziale na poszczególne obszary prioryte-
towe w latach 2013-2016 nie odbiega w znacznym stopniu od struktury wypłat 
w latach ubiegłych. Taka prognoza pomocy planowanej do udzielenia przez Fun-
dusz jest ściśle powiązana z potrzebami i uwarunkowaniami niniejszego regionu.
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The role of special purpose funds  
in financing environmental investments as exemplified  

by the Regional Environmental Protection  
and Water Management Fund in Katowice,  

Poland (the years 2009-2012)

Summary. The paper highlights the role of special purpose funds in financing environmen-
tal investments by describing some of the projects undertaken by the Regional Environmental 
Protection and Water Management Fund in Katowice, Poland [Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – WFOŚiGW] between 2009 and 2012. The 
paper offers detailed environmental information on the region of Silesia [Śląskie], emphasizes 
the impact of industry, municipal services and agriculture on its environment, while delivering 
an overview of the Fund’s activities. Further, it depicts the structure of the Fund’s revenues and 
 expenditures and presents the structure of financial support provided by the WFOŚiGW as well as 
the support instruments it employs. Finally, the environmental effects of the Fund’s initiatives and 
the funding available for future ventures are discussed. 

Key words: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
special purpose funds, environmental investments, environment – Śląski region
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Streszczenie. W pracy zaprezentowano wyniki badań nad porównaniem poziomu wydatków 
inwestycyjnych powiatów Opolszczyzny. W pierwszej kolejności przeprowadzono rozważania 
nad znaczeniem wydatków inwestycyjnych w rozwoju lokalnym i regionalnym.  Następnie skon-
centrowano się na diagnozie poziomu wydatków inwestycyjnych w poszczególnych powiatach 
województwa opolskiego w relacji do wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych ogółem 
i przeprowadzono analizę kierunków ich wydatkowania z uwzględnieniem działów klasyfikacji 
budżetowej. Szczególny nacisk położono również na badanie podobieństwa poziomu wydatków 
inwestycyjnych między powiatami Opolszczyzny. W tym obszarze posłużono się  metodą takso-
nomii wrocławskiej, za pomocą której stworzono macierz odległości taksonomicznych. Zakres 
badań dotyczył lat 2001-2011.

Słowa kluczowe: wydatki inwestycyjne, powiaty województwa opolskiego

Wstęp

Wydatki inwestycyjne pełnią kluczową rolę w rozwoju lokalnym, a w kon-
sekwencji w rozwoju regionu. Z tego też względu zalicza się je do najbardziej 
efektywnych narzędzi wpływania na rozwój regionalny. W swej istocie wydat-
ki inwestycyjne umożliwiają oddziaływanie na skuteczność wypełniania zadań 
publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Istotne zatem wydaje 
się zidentyfikowanie stopnia udziału wydatków inwestycyjnych we wszystkich 
 wydatkach ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także prze-
prowadzenie analizy kierunków ich wydatkowania.

Podstawowym celem artykułu jest analiza poziomu wydatków inwes-
tycyjnych w poszczególnych powiatach Opolszczyzny (w przekroju działów 
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 klasyfikacji  budżetowej) oraz ich porównanie między powiatami. W bada-
niach wykorzystano dane finansowe powiatów województwa opolskiego za lata  
2001-2011 pozyskane z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statys-
tycznego.

1. Znaczenie wydatków inwestycyjnych  
w rozwoju lokalnym i regionalnym

Rozwój lokalny i regionalny uwarunkowany jest wieloma determinantami, 
które charakteryzują się różną siłą oddziaływania. Jako zasadnicze czynniki 
wskazuje się zazwyczaj determinanty endogeniczne, wśród których istotną rolę 
odgrywa kapitał o charakterze inwestycyjnym oraz zainwestowanie infrastruk-
turalne1. Czynniki te wyrażają się głównie w formie wydatków inwestycyjnych, 
które powinny przynieść rezultaty w postaci przyciągnięcia inwestycji o charak-
terze produkcyjnym lub usługowym, ograniczenia regionalnego bezrobocia, jak 
również zmniejszania odpływu ludności z danego regionu2.

Wydatki inwestycyjne stanowią znaczną część wydatków majątkowych 
ogółem jednostek samorządu terytorialnego. Ich wpływ na rozwój lokalny oraz 
regionalny widoczny jest zwłaszcza w kierunkach wydatkowania, do których za-
liczyć można m.in. wydatki na budowę i utrzymanie dróg, budowę oraz utrzy-
manie sieci wodociągowych, inwestycje w szkolnictwo, inwestycje związane 
z transportem zbiorowym, a także budowę oraz utrzymanie obiektów związa-
nych z kulturą fizyczną3. Kierunki wydatkowania widoczne są w szczególności 
w przekroju działów klasyfikacji budżetowej wyodrębnionych rozporządzeniem 
Ministra Finansów w dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
źródeł europejskich (Dz.U. nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

1 Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, red. Z. Strzelecki, Oficyna 
Wyd. SGH, Warszawa 2011, s. 50; L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. UE 
we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 44-45; J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region 
i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 85; J. Zygmunt, Finansowe 
aspekty realizacji inwestycji infrastrukturalnych przez samorząd gminy, w: Projekty regionalne 
i lokalne – uwarunkowania społecznie i gospodarcze, red. H. Brandenburg, Wyd. UE w Katowi-
cach, Katowice 2012, s. 298.

2 Atrakcyjność inwestycyjna regionu, red. A. Kopczuk, M. Proniewski, Wyd. WSFiZ w Bia-
łymstoku, Białystok 2005, s. 143; T. Dziurbejko, Planowanie rozwoju gminy jako instrument po-
zyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2006, s. 31-32.

3 M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju 
gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 106.
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2. Charakterystyka województwa opolskiego

Województwo opolskie zajmuje obszar4 9412 km2 i obejmuje 12 powiatów: 
brzes ki, kluczborski, namysłowski, nyski, prudnicki, głubczycki, kędzierzyń-
sko-kozielski, krapkowicki, oleski, opolski, strzelecki, miasto na prawach po-
wiatu – Opole.

Spośród powiatów Opolszczyzny największy obszar zajmuje powiat opolski: 
1586 km2. Powiat ten zamieszkany był w 2011 r. przez 133 196 mieszkańców, 
z których 66,89% stanowiły osoby w wieku produkcyjnym5. Na tle pozostałych 
powiatów powiat opolski wyróżnia się również największym poziomem infra-
struktury komunalnej (wodociągi i kanalizacja)6. Z kolei najmniejszym powiatem 
województwa opolskiego jest miasto na prawach powiatu – Opole. Zajmuje ono 
obszar 97 km2. W porównaniu z pozostałymi powiatami Opolszczyzny miasto 
na prawach powiatu – Opole cechuje największa liczba mieszkańców na 1 km2 

(1268 osób). Ponadto miasto Opole charakteryzuje się także najwyższym pozio-
mem dochodów budżetowych. Wynosiły one w 2011 r. 552 827,7 tys. zł7. Należy 
 zaznaczyć, że na terenie miasta na prawach powiatu – Opola prowadzi działal-
ność gospodarczą najwięcej podmiotów pośród wszystkich powiatów wojewódz-
twa opolskiego. Ich liczba w 2011 r. szacowana była na 20 0228.

3. Metodologia przeprowadzonych badań

Realizowane badania dotyczyły analizy porównawczej poziomu wydatków 
inwestycyjnych powiatów województwa opolskiego. Zakres podjętych prac skut-
kował koniecznością ich podziału na części. W pierwszej kolejności przepro-
wadzono badania nad poziomem wydatków inwestycyjnych w poszczególnych 
powiatach województwa opolskiego w relacji do ich wydatków ogółem oraz wy-
datków majątkowych ogółem. Szczególną uwagę skoncentrowano na analizie kie-
runków ich wydatkowania, z uwzględnieniem następujących działów klasyfikacji 
budżetowej:

– dział 600 – Transport i łączność,
– dział 750 – Administracja publiczna,

4 Województwo opolskie 2012. Podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Opolu, Opo-
le 2012, s. 96.

5 Portrety powiatów województwa opolskiego w 2011 r., Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 
2012, s. 49; Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2011 r., Opolski Ośro-
dek Badań Regionalnych, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2012, s. 39.

6 Województwo opolskie…, op. cit., 147.
7 Ibidem, s. 200.
8 Portrety powiatów województwa…, op. cit., s. 163.
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– dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
– dział 801 – Oświata i wychowanie,
– dział 851 – Ochrona zdrowia.
Badaniami objęto lata 2001-2011. W dalszej kolejności przeprowadzono ba-

dania nad porównaniem poziomu wydatków inwestycyjnych między powiatami 
województwa opolskiego. W tym zakresie posłużono się metodą taksonomii 
wrocławskiej. Metoda ta należy do tzw. niehierarchicznych procedur taksono-
micznych, które wyniki grupowania przedstawiają w postaci dendrytu9. Zgodnie 
z przyjętym w powyższej metodzie sposobem postępowania, w pierwszym kroku 
zdefiniowano macierz danych, która stanowiła podstawę do porównania poziomu 
wydatków inwestycyjnych między powiatami Opolszczyzny za okres 2001-2011. 
W badaniach posłużono się następującymi zmiennymi:

x1 – średni udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem powiatu 
w dziale 600 – Transport i łączność,

x2 – średni udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem powiatu 
w dziale 750 – Administracja publiczna,

x3 – średni udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem powiatu 
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

x4 – średni udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem powiatu 
w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

x5 – średni udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem powiatu 
w dziale 851 – Ochrona zdrowia.

Następnie przeprowadzono badania zależności korelacyjnej występującej 
między przyjętymi zmiennymi (zob. tabela 1).

Tabela 1. Macierz korelacji zmiennych przyjętych do badań w obszarze analizy  
porównawczej poziomu wydatków inwestycyjnych powiatów województwa opolskiego  

(za lata 2001-2011)

x1 x2 x3 x4 x5

x1 1 – – – – 
x2 –0,032 1 – – –
x3  0,203 –0,316 1 – –
x4  0,667  0,192  0,108 1 – 
x5  0,027 –0,237 –0,086  0,180 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Wyniki badań wskazują na prawidłową zależność korelacyjną między przy-
jętymi do badań zmiennymi.

9 M. Szewczyk, Segmentacja z wykorzystaniem metody taksonomii wrocławskiej, w: Pod-
stawy statystyczne badań marketingowych, red. M. Szewczyk, M. Ciesielska, Oficyna Wyd. PO, 
Opole 2011, s. 193.
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W dalszej kolejności przeprowadzono standaryzację zmiennych zgodnie ze 
wzorem10:

lub

gdzie:
zij – zestandaryzowane wielkości cech diagnostycznych xij,

Z kolei identyfikacji macierzy odległości taksonomicznych między obiektami 
dokonano za pomocą następującej miary podobieństwa11:

 

gdzie:
dij – odległość taksonomiczna rozumiana jako odległość euklidesowa w przes-

trzeni n-wymiarowej między dwoma obiektami badania,
m – liczba cech,
i = 1, … , n,
 j =1, …, n,
n – liczba obiektów,
zik, zjk – zestandaryzowane wielkości cech diagnostycznych.

Postępowanie to służyło znalezieniu dla każdego elementu macierzy elemen-
tu najbliższego, co pozwoliło na stworzenie macierzy odległości taksonomicz-
nych umożliwiającej dokonanie porównania wydatków inwestycyjnych między 
powiatami Opolszczyzny.

10 K. Kukuła, Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa 2000, s. 82.
11 A. Młodak, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006, s. 48.
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W badaniach posłużono się danymi o powiatach województwa opolskiego 
pozyskanymi z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego12.

4. Rezultaty badań nad poziomem  
wydatków inwestycyjnych w poszczególnych powiatach  

województwa opolskiego

Wyniki badań wskazują na zróżnicowanie poziomu wydatków inwestycyj-
nych między powiatami województwa opolskiego (zob. wykresy 1-5).

Wykres 1. Prezentacja średniego udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach  
ogółem ponoszonych w dziale 600 – Transport i łączność przez poszczególne powiaty  

województwa opolskiego (za lata 2001-2011)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

12 Na podstawie http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=245104&p_to-
ken=0.1032021 3461732719 [7.02.2013]; http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id 
=245104&p_token=0.028681486548507662 [7.02.2013]; http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_pod-
grup.display?p_id=245104&p_token=0.10260279200366484 [7.02.2013]; http://www.stat.gov.pl/
bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=245104&p_token=0.8785329017335853 [7.02.2013]; http://
www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=245104&p_token=0.25872445990904835 
[7.02.2013]. Na leży zaznaczyć, że dane o wydatkach inwestycyjnych dla miasta na prawach po-
wiatu – Opola dotyczą okresu 2007-2011.
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Wykres 2. Prezentacja średniego udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach  
ogółem ponoszonych w dziale 750 – Administracja publiczna przez poszczególne powiaty 

województwa opolskiego (za lata 2001-2011)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Wykres 3. Prezentacja średniego udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach  
ogółem ponoszonych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

przez poszczególne powiaty województwa opolskiego (za lata 2001-2011)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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Zrealizowane badania prowadzą do wniosku, że w okresie 2001-2011 więk-
szość powiatów Opolszczyzny w największym stopniu przeznaczała wydatki in-
westycyjne na działania podejmowane w ramach działu 600 – Transport i łączność 
(wyjątek odnotowano jedynie dla powiatów głubczyckiego, kędzierzyńsko-ko-
zielskiego oraz krapkowickiego, które główną część wydatków inwestycyjnych 
przeznaczały na dział 851 – Ochrona zdrowia). Wyniki badań wskazują, że 
w trzech czwartych badanych powiatów średni udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach ogółem w dziale 600 był wyższy niż 24,88%. W toku analiz stwier-
dzono, że w rozpatrywanym okresie spośród powiatów województwa opolskie-
go najwyższym poziomem wydatków inwestycyjnych w dziale 600 – Transport 
i łączność wyróżniał się powiat strzelecki (średnio 60,80%) oraz miasto na pra-
wach powiatu – Opole (średnio 54,19%). 

Wykres 4. Prezentacja średniego udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach  
ogółem ponoszonych w dziale 801 – Oświata i wychowanie przez poszczególne powiaty 

województwa opolskiego (za lata 2001-2011)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Rezultaty badań wskazują, że w dalszej kolejności większość powiatów 
Opolszczyzny przeznaczała wydatki inwestycyjne na działania w dziale 851 – 
Ochrona zdrowia. Stwierdzono, że w okresie 2001-2011 jedna czwarta powiatów 
charakteryzowała się udziałem wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 
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w powyższym dziale na poziomie przekraczającym średnio 29,48%, a kolejna 
jedna czwarta – nie wyższym średnio niż 9,41%. W toku badań zidentyfikowa-
no, że w następnej kolejności większość powiatów województwa opolskiego 
w rozpatrywanych latach przeznaczała wydatki inwestycyjne na działania w ob-
szarze działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wy-
niki badań wskazują, że w połowie badanych powiatów wydatki inwestycyjne 
w powyższym zakresie stanowiły średnio więcej niż 4,52% wydatków ogółem 
ponoszonych w dziale 754. Natomiast dla wydatków inwestycyjnych z działu 
750 – Administracja publiczna oraz działu 801 – Oświata i wychowanie prze-
prowadzone analizy wskazują na najmniejszy ich udział w wydatkach ogółem 
w większości powiatów województwa opolskiego. Dla lat 2001-2011 średni udział 
wydatków inwestycyjnych w dziale 750 oraz dziale 801 nie był wyższy niż 8% 
wydatków ogółem.

Wykres 5. Prezentacja średniego udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach  
ogółem ponoszonych w dziale 851 – Ochrona zdrowia przez poszczególne  

powiaty województwa opolskiego (za lata 2001-2011)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Warto zaznaczyć, że w okresie 2001-2011 wydatki inwestycyjne stanowiły 
100% (lub były zbliżone do 100%) wydatków majątkowych ogółem powiatów 
Opolszczyzny. Zjawisko to należy traktować jako pozytywne.
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5. Wyniki badań nad porównaniem poziomu  
wydatków inwestycyjnych powiatów  

województwa opolskiego

Rezultaty przeprowadzonych badań wskazują na występowanie największe-
go podobieństwa w obszarze poziomu wydatków inwestycyjnych między powia-
tem kluczborskim (2) a powiatem prudnickim (5) (zob. tabela 2). 

Tabela 2. Macierz odległości taksonomicznych między poziomem  
wydatków inwestycyjnych poszczególnych powiatów województwa opolskiego  

(za lata 2001-2011)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 0,00 4,69 3,41 2,84 4,18 3,28 1,83 2,02 3,28 1,95 3,41 3,90

2 4,69 0,00 4,55 3,09 0,79 4,36 3,73 4,09 2,59 3,79 4,42 3,06

3 3,41 4,55 0,00 3,78 4,33 3,42 3,14 3,63 4,66 4,18 3,25 3,08

4 2,84 3,09 3,78 0,00 2,57 3,32 1,55 1,39 2,02 2,78 2,77 2,63

5 4,18 0,79 4,33 2,57 0,00 4,29 3,20 3,62 2,30 3,20 3,79 2,52

6 3,28 4,36 3,42 3,32 4,29 0,00 3,49 3,07 3,03 3,77 4,52 4,48

7 1,83 3,73 3,14 1,55 3,20 3,49 0,00 1,05 2,88 2,58 2,86 2,92

8 2,02 4,09 3,63 1,39 3,62 3,07 1,05 0,00 2,65 2,86 3,26 3,51

9 3,28 2,59 4,66 2,02 2,30 3,03 2,88 2,65 0,00 2,44 4,08 3,67

10 1,95 3,79 4,18 2,78 3,20 3,77 2,58 2,86 2,44 0,00 3,24 3,41

11 3,41 4,42 3,25 2,77 3,79 4,52 2,86 3,26 4,08 3,24 0,00 1,69

12 3,90 3,06 3,08 2,63 2,52 4,48 2,92 3,51 3,67 3,41 1,69 0,00

Legenda:
 1 – poziom wydatków inwestycyjnych w powiecie brzeskim,
 2 – poziom wydatków inwestycyjnych w powiecie kluczborskim,
 3 – poziom wydatków inwestycyjnych w powiecie namysłowskim,
 4 – poziom wydatków inwestycyjnych w powiecie nyskim,
 5 – poziom wydatków inwestycyjnych w powiecie prudnickim,
 6 – poziom wydatków inwestycyjnych w powiecie głubczyckim,
 7 – poziom wydatków inwestycyjnych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim,
 8 – poziom wydatków inwestycyjnych w powiecie krapkowickim,
 9 – poziom wydatków inwestycyjnych w powiecie oleskim,
10 – poziom wydatków inwestycyjnych w powiecie opolskim,
11 – poziom wydatków inwestycyjnych w powiecie strzelecki,
12 – poziom wydatków inwestycyjnych w mieście na prawach powiatu – Opolu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Rezultaty przeprowadzonych badań wskazują na występowanie największego 
podobieństwa w obszarze poziomu wydatków inwestycyjnych między powia-

tem kluczborskim (2) a powiatem prudnickim (5) (zob. tabela 2)
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Wyniki badań wskazują, że stosunkowo wysokie podobieństwo w zakresie 
wydatków inwestycyjnych w latach 2001-2011 występowało również między po-
wiatem opolskim (10), powiatem brzeskim (1) i powiatem kędzierzyńsko-koziel-
skim (7), a także między powiatem nyskim (4) a powiatem oleskim (9). Natomiast 
największe zróżnicowanie poziomu wydatków inwestycyjnych odnotowano mię-
dzy powiatami głubczyckim (6) a powiatem oleskim (9) oraz między powiatem 
namysłowskim (3) a miastem na prawach powiatu – Opolem (12).

Zakończenie

Przeprowadzone badania nad porównaniem poziomu wydatków inwesty-
cyjnych powiatów województwa opolskiego pozwoliły na sformułowanie wielu 
wniosków. Stwierdzono, że w latach 2001-2011 dziewięć z dwunastu badanych 
powiatów przeznaczało przeważającą część wydatków inwestycyjnych na dzia-
łania podejmowane w ramach działu 600. Zjawisko to wskazuje, że większość 
powiatów Opolszczyzny zaangażowała większość wydatków inwestycyjnych 
w transport i łączność, a w dalszej kolejności w ochronę zdrowia, bezpieczeń-
stwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, oświatę i wychowanie oraz admi-
nistrację publiczną. W toku badań zwrócono również uwagę na zróżnicowanie 
poziomu wydatków inwestycyjnych między powiatami województwa opolskie-
go. Świadczyć to może o różnym stopniu uwzględniania czynników rozwoju 
lokalnego i regionalnego w decyzjach jednostek samorządu terytorialnego, co 
przejawia się wyraźnie w kierunkach przeznaczania i dywersyfikacji wydatków 
inwestycyjnych. Wyniki analiz wskazują ponadto, że mimo zróżnicowania po-
ziomu wydatków inwestycyjnych, występują w województwie opolskim powiaty 
o stosunkowo zbliżonych kierunkach i poziomie wydatków inwestycyjnych. Zja-
wisko to świadczyć może o podobnym postrzeganiu czynników rozwoju lokalne-
go i regionalnego przez jednostki samorządu terytorialnego.

Podjęte rozważania skłaniają do przeprowadzenia dalszych badań. Dotyczyć 
one będą przede wszystkim identyfikacji czynników, które wpływają na wybór 
kierunków oraz ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych przez jednostki 
 samorządu terytorialnego.
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Expenditure investment of Opolskie  
voivodship districts. A comparative analysis 

Summary. The article deals with the comparison of the results of the expenditure investment 
between the districts of Opolskie voivodship. At first, it considers the significance of expenditure 
investment in the local and regional development. Next, it analyses the expenditure investment 
 level in relation to the total expenditure and property expenditure in particular districts of Opol-
skie voivodship as well as the examination of investment expenditure directions with particular 
emphasis put to budgetary classification sections. Special attention is also brought to the estimation 
of similarity of expenditure investment level between Opolskie voivodship districts. In that area 
the research is based on cluster analysis. The scope of examinations concerns the years 2001-2011. 

Key words: expenditure investment, Opolskie voivodship districts
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Kształtowanie się wydatków inwestycyjnych  
w gminach powiatu strzeleckiego

Streszczenie. W pracy podjęta została problematyka wydatków inwestycyjnych ponoszonych 
przez gminy. Głównym celem było przeprowadzenie badań nad istotą wydatków inwestycyjnych 
w strukturze wydatków gmin, na podstawie gmin powiatu strzeleckiego. Konstrukcję pracy two-
rzą dwie części. Pierwsza z nich obejmuje rozważania dotyczące znaczenia wydatków inwestycyj-
nych w gminie. Natomiast w drugiej części zaprezentowane zostały wyniki badań empirycznych 
dotyczących kształtowania się wydatków inwestycyjnych w badanych gminach.

Słowa kluczowe: wydatki inwestycyjne, gmina, struktura wydatków gminy

Wstęp

Realizacja inwestycji przez gminę stanowi podstawowe narzędzie jej rozwo-
ju, który wyraża się przede wszystkim we wzroście konkurencyjności  i zaspo-
kajaniu potrzeb społeczności. Zasadnicze znaczenie w tym kontekście mają 
wydatki inwestycyjne, które w istotny sposób determinują zarówno skalę, jak 
i rodzaj podejmowanych działań inwestycyjnych. W tym kontekście wniosko-
wać można, że niezbędność realizacji inwestycji przez gminę w kluczowy spo-
sób wpływa na strukturę ponoszonych przez nią wydatków. Zaznaczyć należy 
przy tym, że poziom ponoszonych wydatków inwestycyjnych może być zróż-
nicowany zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Stąd też głównym celem tego 
artykułu jest przeprowadzenie analizy wydatków inwestycyjnych w strukturze 
wydatków gmin, na przykładzie gmin należących do powiatu strzeleckiego. 
Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej z nich podjęte zastały roz-
ważania teoretyczne nad istotą wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez 
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gminy. Natomiast drugą część artykułu poświęcono charakterystyce wyników 
badań empirycznych dotyczących kształtowania się wydatków inwestycyjnych 
w badanych gminach.

1. Wydatki inwestycyjne gmin – ujęcie teoretyczne

Zgodnie z poglądem Marka Ziółkowskiego rozwój lokalny to „proces pozy-
tywnych przemian o charakterze ilościowym i jakościowym w poziomie życia 
społeczności lokalnej oraz w warunkach funkcjonowania podmiotów gospodar-
czych, uwzględniający potrzeby, priorytety i preferencje oraz uznawane systemy 
wartości mieszkańców i przedsiębiorców”1. Realizacja wspomnianego procesu 
jest na ogół niemożliwa bez podejmowania przez gminę określonych decyzji 
inwestycyjnych. Stwierdzenie to potwierdzają obserwacje Marka Dylewskiego, 
Beaty Filipiak oraz Małgorzaty Gorzałczyńskiej-Koczkodaj, którzy uważają, że 
decyzje inwestycyjne gminy „obejmują decyzje o alokacji środków finansowych 
w inwestycje służące zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa w sposób bezpośredni 
oraz przyczyniające się do ich zaspokojenia w przyszłości”2. Podkreślić należy 
jednocześnie, że inwestycje podejmowane przez gminy ukierunkowane są nie 
tylko na zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej, lecz także na wspieranie 
podmiotów gospodarczych funkcjonujących na obszarze gminy. Co więcej, reali-
zacja inwestycji może zwiększać atrakcyjność gminy jako miejsca prowadzenia 
działalności przez podmioty spoza gminy (np. poprzez tworzenie infrastruktury 
okołobiznesowej). Można wobec powyższego konkludować, że inwestycje mają 
fundamentalne znaczenie w rozwoju gminy. W tym kontekście Marek Smoleń 
?zauważa, że „inwestycje podejmowane przez samorządy są podstawowym 
czynnikiem rozbudowy lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej, a w re-
zultacie powiększenia majątku gminy”3.

Inwestycje realizowane przez gminę mają specyficzny charakter. Wyraża się 
on przede wszystkim w akcentowaniu korzyści społecznych jako rezultatów po-
dejmowania określonych inwestycji. Aspekty ekonomiczne natomiast są nierzad-
ko trudne do jednoznacznego zidentyfikowania oraz zmierzenia. W rezultacie 
podejmowaniu inwestycji przez gminy towarzyszyć może relatywnie wysokie 
ryzyko nieosiągnięcia wszystkich planowanych efektów. Na problematykę tę 

1 M. Ziółkowski, M. Goleń, Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, w: Zarządzanie 
gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2006, 
s. 59.

2 M. Dylewski, B. Filipek, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia, 
decyzje, procesy, PWN, Warszawa 2006, s. 105.

3 M. Smoleń, Procesy zmian rozwojowych w gospodarce regionu Podkarpacia, Difin, War-
szawa 2009, s. 336.
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zwraca uwagę m.in. Krystyna Brzozowska, która podkreśla, że „podejmowanie 
decyzji inwestycyjnych, nie zawsze uzasadnionych rachunkiem ekonomicznym, 
potęguje trudności w ocenie efektywności inwestycji i, dodatkowo, zwiększa ry-
zyko inwestycyjne”4.

Realizacja inwestycji wiąże się nieodzownie z ponoszeniem określonych 
wydatków. W literaturze przedmiotu zidentyfikować można występowanie 
różnorodnych typologii wydatków gminy. Na przykład Tomasz Dziurbejko, 
opierając się na poglądzie Paula M. Gaudemeta, klasyfikuje wydatki na neu-
tralne oraz aktywne5, biorąc pod uwagę oddziaływanie określonych wydatków 
na poziom rozwoju lokalnego. Twierdzi on, że wydatki neutralne cechują się 
tym, że ich ponoszenie jest niezbędne, natomiast nie wpływają one na rozwój 
lokalny6. Grupę tych wydatków tworzą m.in. wydatki na administrację czy też 
bezpieczeństwo publiczne. Natomiast wydatki aktywne „są efektem zamierzo-
nej ingerencji władz gminy w lokalny system społeczno-gospodarczy”7. Wpły-
wają one zatem istotnie na kształtowanie rozwoju lokalnego i mają głównie 
inwestycyjny charakter.

Z punktu widzenia zakresu przedmiotowego wyodrębnić można, na podstawie 
ustawy o finansach publicznych, następujące rodzaje wydatków gminy: bieżące 
oraz majątkowe. Należy przy tym pokreślić, że we wspomnianej ustawie wydatki 
bieżące nie są zdefiniowane w sposób bezpośredni. Wskazuje się jedynie, że są 
one tymi wydatkami, które nie mają charakteru wydatków majątkowych8. Zali-
cza się do nich przede wszystkim wydatki gminy w postaci wynagrodzeń wraz 
ze związanymi z nimi narzutami, wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych 
gminy, a także dotacje na zadania bieżące (np. udzielane organizacjom sektora po-
zarządowego), jak również na świadczenia dla osób fizycznych (np. w postaci 
zasiłków), a także wydatki na programy finansowane z udziałem środków, po-
chodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków 
z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu czy też innych niepodlegających zwrotowi środków ze źró-
deł zagranicznych9. Katalog wydatków bieżących obejmuje ponadto wydatki 
dotyczące obsługi długu zaciągniętego przez gminę oraz przypadające do spła-
ty w danym roku budżetowym wypłaty związane z   poręczeniami/gwarancjami 

 4 K. Brzozowska, Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na 
zasadach Project finance, CeDeWu, Warszawa 2005, s. 66.

 5 T. Dziurbejko, Planowanie rozwoju gminy jako instrumentu pozyskiwania funduszy po-
mocowych UE, Difin, Warszawa 2006, s. 31-32, za: P.M. Gaudemet, Finanse publiczne, PWN, 
Warszawa 1990, s. 68-72.

 6 Ibidem, s. 31.
 7 Ibidem, s. 31-31, za: P.M. Gaudemet, Finanse…, op. cit., s. 68-72.
 8 Art. 236 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, op. cit.
 9 Art. 236 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, op. cit.
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udzielonymi przez gminę10. Drugim rodzajem wydatków gminy, oprócz wydat-
ków bieżących, są wydatki majątkowe. Podobnie jak w przypadku  wydatków 
bieżących, w ustawie o finansach publicznych wydatki te  zdefiniowane są   
w pośredni sposób11. Obejmują one wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyj-
ne, zakup i objęcie akcji/udziałów, a także wniesienie wkładów do spółek prawa 
handlowego12.

W świetle powyższych rozważań zauważyć można, że istotne znaczenie 
w wydatkach majątkowych mają wydatki inwestycyjne13. Biorąc pod uwagę 
wspomniane wydatki, a także ich miejsce w strukturze wydatków ogółem, moż-
na stwierdzić, że realizacja inwestycji przez gminę stanowi rezultat swoistego 
kompromisu, który zachodzi między wydatkami bieżącymi, wydatkami inwes-
tycyjnymi a pozostałymi wydatkami majątkowymi. Konstatacja ta jest spójna 
z poglądem Jana Czempasa, który zauważa, że „poziom oraz struktura wydatków 
– także inwestycyjnych – terminowe są w głównej mierze przez zadania stawiane 
gminom oraz wielkość dochodów”14. Podobnie wypowiada się M. Smoleń, który 
wskazuje, że „wydatki inwestycyjne gmin oraz ich struktura działowa i rodzajowa 
są w decydującej mierze wypadkową sytuacji dochodowej gminy, jej dynamiki 
oraz przyjętej przez gminy strategii rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, 
a znaczenie poszczególnych funkcji inwestycji w gminach jest zmienne w czasie 
i uwarunkowane sytuacją gospodarczą kraju oraz ustawodawstwem dotyczącym 
samorządów lokalnych”15.

Specyfika inwestycji podejmowanych przez gminę implikuje określone ce-
chy, jakimi powinny się charakteryzować wydatki inwestycyjne. Opierając się 
na art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stwierdzić można, że wydatki 
inwestycyjne powinny być ponoszone przez gminy w sposób celowy i oszczędny 
przy jednoczesnym dążeniu do osiągania najlepszych efektów z danych nakła-
dów oraz przy optymalnym doborze „metod i środków służących osiągnięciu 
założonych celów”16. Ponadto istotne jest, żeby wydatki te były ponoszone 
„w sposób umożliwiający terminową realizację zadań [oraz] w wysokości i ter-
minach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań”17.

10 Ibidem.
11 Zobacz: art. 236 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, op. cit.
12 Ibidem.
13 A. Zygmunt, Wydatki inwestycyjne jako wyznacznik rozwoju regionalnego na podstawie 

powiatu brzeskiego, w: Projekty regionalne i lokalne – uwarunkowania społeczne i gospodarcze, 
red. H. Brandenburg, Katowice 2012, s. 284.

14 J. Czempas, Inwestowanie w infrastrukturę szkolnictwa wyższego – aspekt społeczno-
-ekonomiczny (na przykładzie Zespołu Szkół Zawodowych w Rybniku), w: Współczesne kierunki 
inwestowania – formy i efekty, red. H. Henzel, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2005, s. 151.

15 M. Smoleń, op. cit., s. 337.
16 Art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, op. cit.
17 Ibidem.
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Poziom ponoszonych wydatków inwestycyjnych stanowi na ogół odzwiercie-
dlenie działań gminy w obszarze rozwoju lokalnego. Można zatem skonstatować, 
że wysoki udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem gminy może 
być rozpatrywany jako stymulanta rozwoju. Zwrócić należy przy tym jednocześ-
nie uwagę na to, że wysokość ponoszonych wydatków inwestycyjnych jest naj-
częściej pochodną nie tylko sytuacji finansowej gminy, czy też przyjętej przez nią 
strategii rozwoju, ale także determinowana jest w zasadniczym stopniu wcześ-
niejszymi działaniami inwestycyjnymi podejmowanymi przez gminę, a także 
innymi czynnikami zarówno endo-, jak i egzogenicznymi. W tym kontekście, 
w procesie analizy kształtowania się wydatków inwestycyjnych należy wziąć 
pod uwagę, że skala ponoszonych wydatków inwestycyjnych przez poszczególne 
gminy jest na ogół zróżnicowana czasowo i przestrzennie.

2. Wydatki inwestycyjne gmin  
w świetle badań empirycznych

Analiza wydatków inwestycyjnych gmin przeprowadzona została dla gmin 
należących do powiatu strzeleckiego stanowiącego jeden z dwunastu powiatów 
województwa opolskiego. Powiat ten położony we wschodniej części wojewódz-
twa i zajmuje powierzchnię 744 km2 zamieszkaną przez około 77 tysięcy ludzi18. 
Do powiatu należy pięć gmin miejsko-wiejskich: Kolonowskie, Leśnica, Strzelce 
Opolskie, Ujazd i Zawadzkie oraz dwie gminy wiejskie: Izbicko i Jemielnica.

Badania empiryczne przeprowadzone zostały dla okresu 2000-2011. Do ana-
lizy wydatków inwestycyjnych w strukturze wydatków gmin wykorzystano mia-
ry położenia oraz analizę szeregów czasowych.

Przeprowadzone badania pozwalają wnioskować o występowaniu dominu-
jącego znaczenia wydatków inwestycyjnych w wydatkach majątkowych bada-
nych gmin w całym okresie badawczym. Uzyskane wyniki badań prowadzą 
do konstatacji o stosunkowo niewielkim znaczeniu wydatków badanych gmin 
na zakup i objęcie akcji i udziałów, jak również na wniesienie wkładów do 
spółek prawa handlowego, szczególnie w okresie 2000-2007. W okresie tym 
w wydatkach majątkowych przeważały wydatki inwestycyjne, przy czym na-
leży podkreślić, że w przypadku takich gmin, jak: Jemielnica, Kolonowskie, 
Strzelce Opolskie oraz Zawadzkie wydatki inwestycyjne stanowiły całość 
 ponoszonych przez te  gminy wydatków majątkowych. Zwrócić należy także 

18 Dane dotyczące powierzchni i zaludnienia powiatu strzeleckiego pochodzą z Banku Da-
nych Lokalnych, GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=439508&p_
token=0.28768787182325495 [08.09.2012] oraz http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.
display?p_id=439508&p_token=0.6672200486407288 [08.09.2012].
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uwagę, że w ostatnich  latach okresu badawczego (lata 2008-2011) zauważalna 
jest tendencja zmniejszania się udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach 
majątkowych. Jest to przede wszystkim widoczne w przypadku takich gmin, 
jak: Jemielnica, Kolonowskie, Leśnica i Ujazd. Podkreślić należy, że mimo tych 
zmian, w dalszym ciągu konstatować można o fundamentalnym znaczeniu wy-
datków inwestycyjnych w strukturze wydatków majątkowych ogółem w gmi-
nach powiatu strze leckiego. 

W świetle powyższych rozważań stwierdzić można zatem, że analiza udzia-
łu wydatków inwestycyjnych w wydatkach majątkowych prowadzi do konklu-
zji o podobieństwie badanych gmin w zakresie rodzaju ponoszonych wydatków 
majątkowych. Jednocześnie zauważyć należy występowanie stosunkowo duże-
go zróżnicowania gmin powiatu strzeleckiego w kontekście udziału wydatków 
 inwestycyjnych w strukturze wydatków ogółem badanych gmin (wykres 1).

Wykres 1. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem  
ponoszonych w gminach powiatu strzeleckiego  
w poszczególnych latach okresu badawczego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych, GUS, 
http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=437653&p_token=0.6527492019388744# 
[08.09.2012].

Na podstawie miar położenia zaobserwować można, że udział wydatków 
inwestycyjnych w wydatkach ogółem w gminach powiatu strzeleckiego w la-
tach 2000-2011 charakteryzował się dużą zmiennością, zarówno w czasie, jak 
i w przestrzeni. Zauważyć należy przy tym, że na ogół w badanych gminach 
udział wydatków inwestycyjnych w strukturze wydatków ogółem kształto-
wał się na relatywnie niskim poziomie. Widoczne jest równocześnie stopniowe 
zwiększanie się rangi wydatków inwestycyjnych we wspomnianej strukturze, 
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zwłaszcza w okresie 2004-2010. Zaznaczyć należy również, że w roku 2008 r. 
jako jedynym w całym okresie badawczym zróżnicowanie badanych gmin było 
najmniejsze. Zauważalne jest także zmniejszanie się udziału wydatków inwesty-
cyjnych w wydatkach ogółem w 2011 r. Szczegółowa analiza pozwala stwierdzić, 
że jedynie w dwóch gminach: Strzelce Opolskie oraz Zawadzkie wspomniany 
udział kształtował się na wyższym poziomie niż rok wcześniej.

Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych stwierdzić można 
ponadto, że w całym okresie badawczym jedynie dla gminy Strzelce Opolskie 
zauważalne było utrzymywanie się udziału wydatków inwestycyjnych w wydat-
kach ogółem na relatywnie stabilnym poziomie (wykres 2).

Wykres 2. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem  
w poszczególnych gminach powiatu strzeleckiego  

w latach 2000-2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych, GUS, 
http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=437653&p_token=0.6527492019388744# 
[08.09.2012].

W pozostałych gminach powiatu strzeleckiego udział wydatków inwes-
tycyjnych w strukturze wydatków ogółem charakteryzował się w okresie 
badawczym stosunkowo dużą zmiennością, która jest widoczna zwłaszcza 
w przypadku takich gmin, jak Izbicko oraz Ujazd. Zaznaczyć należy także, że 
obserwacja wspomnianego udziału wydatków pozwala stwierdzić, że stosun-
kowo wysoki poziom ponoszonych wydatków inwestycyjnych (w odniesieniu 
do wydatków ogółem) miał miejsce w gminie Ujazd oraz Jemielnica, natomiast 
wśród wszystkich gmin powiatu strzeleckiego jedynie gmina Zawadzkie cha-
rakteryzowała się relatywnie niskim poziomem ponoszonych wydatków inwes-
tycyjnych.
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Zakończenie

Na podstawie przeprowadzonych rozważań teoretycznych stwierdzić moż-
na, że ponoszenie wydatków inwestycyjnych stanowi nieodłączny aspekt rozwo-
ju gminy. Z kolei przeprowadzone badania empiryczne prowadzą do konstatacji 
o występowaniu czasowego i przestrzennego zróżnicowania wydatków inwes-
tycyjnych w poszczególnych gminach powiatu strzeleckiego w latach 2000- 
-2011. Wyniki badań w zakresie udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach 
majątkowych pozwalają zaobserwować dominujące znaczenie tych wydatków 
w strukturze wydatków majątkowych. Podkreślić należy jednocześnie, że poziom 
wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w gminach powiatu strzeleckie-
go w okresie 2000-2011 był stosunkowo niewielki. Wydaje się zatem, że dalsze 
badania w tym zakresie powinny koncentrować się na próbie zidentyfikowania 
czynników zarówno endo-, jak i egzogenicznych, które determinują ponoszenie 
wydatków inwestycyjnych przez gminy, jak również określenie stopnia oddzia-
ływania wspomnianych czynników na decyzje inwestycyjne gmin. Istotne także 
wydaje się ustalenie przyczyn zmian w kształtowaniu się struktury wydatków 
majątkowych (w tym wydatków inwestycyjnych) w badanych gminach. Ważne 
również jest empiryczne zweryfikowanie, w jakim stopniu ponoszenie wydatków 
inwestycyjnych przyczyniło się do rozwoju badanych gmin. 
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The shaping of expenditure investments  
in communities of Strzelecki district 

Summary. The paper focuses on the issue of community investment expenditures. The main 
point of this paper is to study the essence of investment expenditures in community expenditures 
structure as based on the communities of Strzelecki district. The structure of the paper is as fol-
lows: the first part contains the considerations over the significance of investment expenditures in 
community whereas the second part includes the results of empirical research in the expenditures 
in communities in question.

Key words: investment expenditures, community, community expenditures structure
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Streszczenie. Niniejszy artykuł poświęcono niezwykle ważnej problematyce, a mianowicie 
naturze prawnej bankowego tytułu egzekucyjnego. Analizie poddano zarówno znamiona czyn-
ności procesowej, jak i czynności materialnoprawnej. W efekcie poczynionych rozważań uzna-
no, że nie jest możliwe zakwalifikowanie bankowego tytułu egzekucyjnego do żadnej z kategorii 
znanych prawu cywilnemu, czy też prawu procesowemu cywilnemu. Rozważania na temat natury 
bankowego tytułu egzekucyjnego doprowadziły do konkluzji, że wystawienie tego tytułu egzeku-
cyjnego jest czynnością służącą zaspokojeniu roszczeń wierzyciela, jakim jest bank.  

Słowa kluczowe: tytuł egzekucyjny, bank, egzekucja, dłużnik, wierzyciel

1. Konceptualizacja problemu badawczego

Problematyka bankowego tytułu egzekucyjnego budzi zainteresowanie nie 
tylko doktryny prawa procesowego cywilnego1, ale także przedstawicieli nauki 

1 Wiąże się to przede wszystkim z okolicznością, że bankowy tytuł egzekucyjny ma status 
tytułu egzekucyjnego w świetle przepisów prawa procesowego cywilnego. Tym samym zagadnie-
nie to staje się niezwykle aktualne również na gruncie postępowania cywilnego i dla tych przed-
stawicieli doktryny, którzy swoje badania naukowe koncentrują na postępowaniu egzekucyjnym. 
Zob. m.in. I. Gil, P. Gil, Postępowanie klauzulowe, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, 
s. 140; M. Muliński, Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egze-
kucyjnemu, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 156; idem, Nadawanie klauzuli wykonalności 
bankowemu tytułowi egzekucyjnemu po nowelizacji prawa bankowego i k.p.c., „Prawo Bankowe” 
2004, nr 12; M. Machnij, Nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym, „Biu-
letyn Bankowy” 1999, nr 7, s. 4; A. Marciniak, Bankowy tytuł egzekucyjny (wybrane zagadnienia), 
„Prawo Bankowe” 2000, nr 6, s. 35. 
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prawa bankowego (prawa materialnego)2. W dużej mierze problematyka banko-
wego tytułu egzekucyjnego sprowadza się do kwestii jego natury prawnej, któ-
ra nie jest w sposób jednoznaczny przesądzona. Ze swej istoty zagadnienie to 
jest dość skomplikowane, ponieważ wymaga podjęcia analizy nie tylko z punktu 
widzenia założeń dotyczących czynności materialnoprawnych, lecz także czyn-
ności procesowych. Poczynienie z kolei właściwych ustaleń w tym zakresie 
ma znaczenie dla zastosowania określonej regulacji dla tej czynności prawnej, 
jako czynności bankowego tytułu egzekucyjnego. Zanim jednak przejdziemy 
do szczegółowych rozważań w przedmiocie natury prawnej bankowego tytułu 
 egzekucyjnego właściwe staje się przybliżenie przynajmniej w założeniu ogól-
nym samej istoty tej instytucji prawnej. 

Podstawowym źródłem bankowego tytułu egzekucyjnego są przepisy prawa 
bankowego, które jednak są niewystarczające dla przeprowadzenia skutecznej 
egzekucji, albowiem konieczne jest dodatkowo nadanie klauzuli bankowemu 
tytułowi egzekucyjnemu, co odbywa się już nie na podstawie przepisów pra-
wa bankowego, lecz przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Dopiero po 
przeprowadzeniu postępowania klauzulowego i nadaniu klauzuli wykonalności 
bankowy tytuł egzekucyjny staje się tytułem wykonawczym zdatnym do wy-
konania w postępowaniu egzekucyjnym w myśl przepisów prawa procesowego 
cywilnego. Możliwość wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego wiąże się 
z księgami bankowymi i innymi dokumentami, które dotyczą czynności banko-
wych. Zgodnie bowiem z art. 96 ust. 1 prawa bankowego (dalej jako: pr. bank.) 
na podstawie ksiąg bankowych lub innych dokumentów związanych z doko-
nywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły egze-
kucyjne. Bankowy tytuł egzekucyjny powinien zawierać oznaczenie banku, 
który go wystawił i na rzecz którego egzekucja ma być prowadzona, określenie 
dłużnika, na którym ciąży zobowiązanie do zapłaty, a ponadto wysokość zobo-
wiązań dłużnika wraz z odsetkami i terminami ich płatności, datę wystawienia 
bankowego tytułu egzekucyjnego, jak również oznaczenie czynności bankowej, 
z której wynikają dochodzone roszczenia, oraz wzmiankę o wymagalności do-
chodzonego roszczenia. Niezbędnym elementem bankowego tytułu egzekucyj-
nego jest pieczęć banku wystawiającego tytuł oraz podpisy osób uprawnionych 

2 Zob. m.in. R. Sura, Bankowy tytuł egzekucyjny, Wyd. KUL, Lublin 2008, s. 123 i n.; J. Pi-
suliński, Bankowy tytuł egzekucyjny, „Prawo Bankowe” 1998, nr 1, s. 89; idem, Wystawienie 
bankowych tytułów egzekucyjnych przeciwko osobom ustanawiającym zabezpieczenia na rzecz 
banku, „Prawo Bankowe” 2000, nr 2, s. 23 i n.; E. Kryński, Bankowy tytuł egzekucyjny w orzecz-
nictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, „Prawo bankowe” 2007, nr 3, s. 96 i n.; 
M. Krzysztofek, Bankowy tytuł wykonawczy. Sposoby dochodzenia należności przez banki, Wyd. 
KUL, Kraków 1996, s. 52; A. Stangret, Przesłanki wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, 
„Przegląd Sądowy” 2000, nr 11-12, s. 76; J. Mojak, E. Niezbecka, Kontrowersje wokół bankowego 
tytułu egzekucyjnego, „Monitor Prawniczy” 2000, nr 4, s. 224 i n.; D. Pawłyszcze, Bankowe tytuły 
egzekucyjne, „Przegląd Prawa Handlowego” 1998, nr 3, s. 20 i n.  
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do działania w imieniu banku (art. 96 ust. 2 pr. bank.). W myśl zaś art. 97 ust. 1 
pr. bank. bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzo-
nej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez 
sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio 
z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z ty-
tułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej 
i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie 
objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabez-
pieczenia. Z kolei oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno określać 
kwotę zadłużenia, do której bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny, 
oraz termin, do którego bank może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzu-
li wykonalności. Dłużnik może się również poddać egzekucji wydania rzeczy, 
w przypadku gdy ustanowiono zastaw rejestrowy lub dokonano przeniesienia 
własności w celu zabezpieczenia roszczenia (art 97 ust. 2 pr. bank)3. Wniosek 
banku o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie póź-
niej jednak niż w terminie trzech dni od dnia jego złożenia (art. 97 ust. 3 pr. 
bank.). Jednocześnie należy zauważyć, że bankowy tytuł egzekucyjny może być 
także podstawą egzekucji przeciwko osobie trzeciej na zasadach określonych 
w art. 98 ust. 1 i 2 pr. bank.

Powyższa regulacja, poza wskazaniem samego źródła i podstawowych kwe-
stii w przedmiocie istoty i składników bankowego tytułu egzekucyjnego, nie roz-
wiązuje w żadnym razie problemu natury prawnej tego tytułu egzekucyjnego. 
Sposób skonstruowania tej instytucji, cechy i funkcje, jakie spełnia, pozwalają 
uznać ją za przywilej określonej kategorii uczestników obrotu, którego skutki 
prawne można porównać z uzyskaniem przez wierzyciela wyroku sądowego4. 
Przepisy prawa bankowego, podobnie jak przepisy prawa procesowego, nie dają 
odpowiedzi na pytanie, czy bankowy tytuł egzekucyjny należy zaliczyć do ka-
tegorii czynności materialnoprawnych, czy też czynności procesowych. Uzasad-
nione staje się więc ustalenie desygnatów każdej z tych czynności, aby następnie 
móc podporządkować bankowy tytuł egzekucyjny do jednej ze wskazanych ka-
tegorii. Kwalifikacja bankowego tytułu egzekucyjnego, czy to do czynności ma-
terialnoprawnych, czy też procesowych, nastąpi według kryteriów, które uznaję 
za istotne z punktu widzenia badanej kwestii. Cała trudność sprowadza się do 
tego, że charakter prawny tej właśnie czynności prawnej nie znajduje odzwier-
ciedlenia w żadnej normie prawnej, co pozwala na pewną swobodę interpretacyj-
ną w tym zakresie.

3 Więcej zob. A. Nowak, Przedmiotowe elementy treści bankowego tytułu egzekucyjnego, 
„Prawo Bankowe” 2002, nr 11, s. 86; idem, M. Muliński, Postępowanie…, op. cit., s. 156 i n.

4 Por. R. Sura, Bankowy…, op. cit., s. 172; A. Hrycaj, Bankowy tytuł egzekucyjny, Wyd. BODiE, 
Poznań 2002, s. 36 i n. 
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2. Bankowy tytuł egzekucyjny jako czynność  
materialnoprawna

Analizując naturę prawną bankowego tytułu egzekucyjnego z perspektywy 
czynności materialnoprawnej, nie sposób tego dokonać bez przedstawienia sa-
mej definicji czynności materialnoprawnej w znaczeniu cywilistycznym. Otóż, 
już w okresie międzywojennym pojęcie czynności prawnej było identyfikowane 
z oświadczeniem woli. Potwierdzają to definicje podane przez Fryderyka Zolla 
oraz Stanisława Wróblewskiego. Według F. Zolla czynnościami prawnymi lub 
aktami prawnymi nazywa się przejawy (przeważnie oświadczenia) woli jednej 
lub kilku osób, mające wprost na celu – same lub łącznie z innymi dodatkowymi 
faktami lub stanami – wywołanie takich skutków prawnych, jakie według usta-
wy są normalnym następstwem takich przejawów. Natomiast zdaniem S. Wró-
blewskiego czynnością prawną lub aktem prawnym jest objaw woli człowieka, 
zmierzający do wywołania pewnych skutków prawnych i wskazany jako środek 
do tego celu przez prawo obiektywne5. W dawnej nauce prawa cywilnego wska-
zywano także, że „Niektóre działania ludzkie są pod względem prawnym obojętne, 
z innemi natomiast łączy porządek prawny skutki prawne i te nazywają się czyn-
nościami prawnemi”6. Jan Gwiazdomorski, odnosząc się sceptycznie do owych 
poglądów (F. Zolla i S. Wróblewskiego) przedstawia własną definicję czynności 
prawnej prawa materialnego, zgodnie z którą czynność prawna jest to stan fak-
tyczny, obejmujący co najmniej jedno oświadczenie woli, które przez prawo przed-
miotowe uznane jest za przyczynę powstania i za środek prowadzący do powstania 
skutków prawnych, uważanych przez prawo przedmiotowe za zamierzone przez 
osobę podejmującą czynność prawną. Oświadczenie woli jest zatem koniecznym 
składnikiem czynności prawnej, aczkolwiek nie jedynym. Dalszymi składnikami 
bowiem mogą być: inne oświadczenia woli, składane przez strony czynności praw-
nej; oświadczenia woli składane nie przez strony czynności; wywołanie pewnego 
wyniku w świecie zewnętrznym, który może mieć także doniosłość prawną i któ-
ry wraz z oświadczeniem lub oświadczeniami doprowadzi dopiero do powstania 
czynności prawnej; w końcu tym innym składnikiem może być również współdzia-
łanie organu państwowego, które może mieć różne postacie7. Aleksander Wolter 

5 Poglądy F. Zolla i S. Wróblewskiego powołane zostały przez J. Gwiazdomorskiego 
(Materiały I ogólnopolskiego integracyjnego zjazdu cywilistów w dniach 28-30 września 1972 r., 
Rzeszów 1974, s. 173). Poglądy te powoływane były także w opracowaniu: Ł. Błaszczak, Wyrok 
sądu polubownego w postępowaniu cywilnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 115 i n.

6 A. Ohanowicz, Zarys prawa cywilnego byłej dzielnicy pruskiej. Część pierwsza. Nauki 
ogólne, Fiszer i Majewski, Poznań 1922, s. 44.

7 J. Gwiazdomorski, w: Materiały I ogólnopolskiego integracyjnego..., op. cit., s. 175 i 176; 
idem, Próba korekty pojęcia czynności prawnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Prace z Zakresu Prawa Cywilnego i Prawa na Dobrach Niematerialnych” 1973, z. 1, s. 66. 
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z kolei definiuje czynność prawną jako stan faktyczny, w którego skład wchodzi 
co najmniej jedno oświadczenie woli, zmierzające do ustanowienia, zmiany lub 
zniesienia stosunku cywilnoprawnego, z którym to stanem faktycznym ustawa 
wiąże skutki prawne nie tylko wyrażone w oświadczeniu woli, ale także oświad-
czeniem tym nieobjęte, a wynikające z ustawy, zasady współżycia społeczne-
go lub ustalonych zwyczajów8. Również M. Piekarski podkreśla, że czynność 
prawna obejmuje co najmniej jedno oświadczenie woli wchodzące w skład sta-
nu faktycznego, z którym norma wiąże skutek cywilnoprawny właśnie dlatego, 
że uważa się ten skutek za objęty wolą podmiotu prawnego wyrażoną w jego 
oświadczeniu. Wola ta nie wywoływałaby tego skutku prawnego, gdyby ustawa 
nie dopuszczała danej czynności prawnej. Ów skutek następuje z tej przyczyny, 
że norma prawna wiąże ustanowienie, zmianę lub zniesienie stosunku cywilno-
prawnego z istnieniem stanu faktycznego przewidzianego dla danej czynności 
prawnej. Należy przyjąć, że oświadczenie woli jest składnikiem współkonstytu-
tywnym czynności prawnej. Wyrażone w czynności prawnej oświadczenie woli 
zmierza do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego. Po-
nadto dla określenia czynności prawnej w cywilistycznym znaczeniu tego ter-
minu przydatne jest także podkreślenie, że termin ten odnosi się wyłącznie do 
stosunków między podmiotami równorzędnymi9. 

Pomijając określone aspekty tych definicji, należy zauważyć, że traktują one 
czynność prawną jako stan faktyczny rodzący skutki prawne. Przy tego rodza-
ju ujęciu nieważna czynność prawna nie wywołuje skutków, a zatem nie może 
być ona rozpatrywana z punktu widzenia właśnie tychże definicji. W związku 
z tym definicje te mogą dotyczyć wyłącznie ważnych czynności prawnych10. 
Nieco inne ujęcie czynności prawnej proponują Adam Szpunar i Zbigniew Rad-
wański. Według tego pierwszego czynnościami prawnymi są działania ludzkie 
wywołujące skutki prawne, które prawo przedmiotowe uważa za zamierzone 
przez strony składające oświadczenie woli11. Zdaniem natomiast drugiego przed-
stawiciela doktryny, czynność prawna to regulacja stosunków cywilnopraw-
nych dokonywana przez podmioty cywilnoprawne w sposób i przy spełnieniu 
przesłanek prawem przewidzianych12. W ujęciu z kolei Macieja Gutowskie-
go pojęcie czynności prawnej funkcjonuje w następujących znaczeniach: jako 

 8 A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, PWN, Warszawa 1970, s. 220.
 9 M. Piekarski, Czynności materialnoprawne a czynności procesowe w sprawach cywilnych 

(wybrane zagadnienia), „Studia Prawnicze” 1973, z. 37, s. 98 i 99.
10 Szczegółowe rozważania w tym zakresie poczynił T. Gizbert-Studnicki, O nieważnych 

czynnościach prawnych w świetle koncepcji czynności konwencjonalnych, „Państwo i Prawo” 
1975, z. 4, s. 72. 

11 A. Szpunar, Uwagi o pojęciu czynności prawnej, „Państwo i Prawo” 1974, z. 12, s. 13 i n.
12 Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 192 

i n.;  w: System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, t. II, red. Z. Radwański, Wyd. 
C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 33.
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 ważna  określona czynność konwencjonalna, jako potencjalny substrat czynności 
prawnej i jako oświadczenie woli. W pierwszym znaczeniu czynność prawna to 
czynność konwencjonalna dokonana prawidłowo, a więc zgodnie ze wszelkimi 
regułami ją konstruującymi, przy spełnieniu także wszelkich wymagań wynika-
jących z norm prawnych. Zaś terminu „czynność prawna” w znaczeniu „substrat 
czynności” można używać zarówno w odniesieniu do czynności dokonanych tak 
prawidłowo, jak i nieprawidłowo. Substrat czynności konstytuować mogą także 
inne niż oświadczenia woli elementy dodatkowe czynności prawnej. Trzecie zna-
czenie terminu „czynność prawna” jako synonimu terminu „oświadczenie woli” 
nie może być zaakceptowane. Czynności prawnej i oświadczenia woli nie można 
ze sobą utożsamiać i należy traktować jako dwie różne kategorie pojęciowe. Nie 
zmienia to jednak podstawowego założenia, a mianowicie tego, że oświadczenie 
woli jest najważniejszym, podstawowym i konstrukcyjnym elementem czynności 
prawnej13. Można wręcz przyjąć, że jest ono „jej rdzeniem”14. Nie można jednak 
w żadnym razie uważać, że terminy te mają te same desygnaty15. 

Bankowy tytuł egzekucyjny, ujęty w ogólną kategorię czynności prawnej, ze 
swej istoty nie prowadzi do powstania zmiany czy wygaśnięcia stosunku praw-
nego. Trudno także dopatrzeć się tu oświadczenia banku, który – wystawiając 
bankowy tytuł egzekucyjny – miałby dokonać jednostronnej czynności prawnej. 
Nie bez znaczenia jest tu również okoliczność, że bankowy tytuł egzekucyjny nie 
wywołuje skutku materialnoprawnego w żadnej ze znanych postaci, co najwyżej 
można wskazywać w tym wypadku na potencjalne wystąpienie skutku proceso-
wego. Skutek jednak, jaki wywołuje dana czynność, nie może mieć charakteru 
decydującego dla prawnej kwalifikacji tej czynności16. 

Argumentacji za stanowiskiem, że bankowy tytuł egzekucyjny nie jest czyn-
nością materialnoprawną dostarcza także sam ustawodawca, ponieważ gdyby tytuł 
ten za taką czynność miał uchodzić, to konsekwentnie należałoby badać efektyw-
ność tej czynności w świetle przesłanek określonych w prawie cywilnym mate-
rialnym. Dotyczy to zwłaszcza określenia kręgu osób uprawnionych do złożenia 
oświadczenia, wad oświadczenia woli oraz zagadnień związanych z jego wykład-
nią i formą. Ponadto, uznając, że bankowy tytuł egzekucyjny jest czynnością mate-
rialnoprawną, w konsekwencji należałoby spojrzeć na niego przez pryzmat sankcji 
wadliwych czynności prawnych (czyli np. nieważności czy też bezskuteczności17). 

13 M. Gutowski, Nieważność czynności prawnej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 13-28.
14 Por. Z. Radwański, Prawo cywilne..., op. cit., s. 214.
15 Por. M. Gutowski, Nieważność czynności..., op. cit., s. 28.
16 Por. Ł. Błaszczak, Wyrok sądu…, op. cit., s. 150.
17 Mnogość jednak występujących typologii wadliwych czynności prawnych w doktrynie 

prawa cywilnego i wypowiedzianych poglądów na ich temat powoduje, że nie jest celowe ich 
przedstawianie w tym miejscu. Natomiast warto odesłać tytułem uzupełnienia w tej materii do 
opracowania M. Gutowskiego (Nieważność czynności..., op. cit., s. 45-47), przedstawiającego obo-
wiązujące w tym zakresie koncepcje wadliwych czynności prawa cywilnego. 
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Nie ulega wątpliwości, że wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego jest 
czynnością prawną, z tym, że nie jest to czynność cywilnoprawna i trudno do-
szukać się tu właściwych znamion tej czynności. 

    
3. Bankowy tytuł egzekucyjny jako czynność procesowa

Odnosząc się do bankowego tytułu egzekucyjnego w kontekście czynności 
procesowej, konieczne staje się ustalenie, czy bankowy tytuł egzekucyjny zostaje 
zawarty przez podmioty postępowania cywilnego. Jest to istotne, albowiem za 
czynności procesowe uznaje się m.in. te, które podejmowane są przez podmio-
ty postępowania cywilnego (najczęściej będą to strony procesowe) wyposażone 
w określone przymioty, takie jak zdolność sądowa i procesowa18. Nie ulega wąt-
pliwości, że bankowy tytuł egzekucyjny nie zostaje zawarty przez podmioty, 
którym można by przypisać status podmiotów z zakresu postępowania cywil-
nego. Bankowy tytuł egzekucyjny bowiem wystawiany jest przez bank, na-
tomiast dłużnik jest w tym wypadku jedynie stroną toczącego się przeciwko 
niemu postępowania egzekucyjnego. Okoliczność zaś, że bank wystawia ów 
tytuł nie powoduje, iż uzyskuje tym samym status strony (bądź uczestnika) 
postępowania cywilnego. Nie sposób także z tej perspektywy uznać banku za 
organ procesowy. 

Inną niezwykle ważną kwestią jest to, że wystawienie bankowego tytułu 
 egzekucyjnego nie ma związku z żadnym z rodzajów postępowań cywilnych i nie 
stanowi elementu wchodzącego w jego strukturę. Wystawienie bankowego tytułu 
egzekucyjnego następuje poza postępowaniem cywilnym i w konsekwencji nie 
prowadzi do zawiązania stosunku prawnoprocesowego. Znamieniem jednakże 
wywołującym poważne wątpliwości w analizowanym aspekcie jest skutek proce-
sowy19. Nie ulega wątpliwości, że bankowy tytuł egzekucyjny wywołuje skutek, 
który z całą pewnością można określić mianem skutku procesowego. Bankowy 
tytuł egzekucyjny jest bowiem zaliczany do pozasądowych tytułów egzekucyj-
nych, które po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności, umożliwiają prowadze-
nie postępowania egzekucyjnego. Stąd też cel bankowego tytułu egzekucyjnego 
siłą rzeczy koncentruje się na procedurze dochodzenia roszczeń przez bank20 
i na możliwości jego wyegzekwowania21. Dodatkowo należy zauważyć, że o ile 

18 Por. Ł. Błaszczak, Pozycja handlowej spółki osobowej w procesie cywilnym, TNOiK 
„Dom Organizatora”, Toruń 2006, s. 100 i n. 

19 Por. np. Ł. Błaszczak, Charakter prawny umowy o mediację, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 
2008, nr 1, s. 5 i n.

20 Por. np. R. Sura, Bankowy…, op. cit., s. 177.
21 W uchwale SN z dnia 19 lipca 2001 r. (III CZP 42/01, OSNC 2002, nr 2, poz. 18) przyjęto, 

że wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego jest czynnością procesową. 
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w przypadku czynności procesowych skutek ich następuje poprzez czynności 
sądu (ze względu na ich cechę niesamodzielności22), o tyle skutki bankowego ty-
tułu egzekucyjnego następują bezpośrednio poprzez czynności podmiotu, jakim 
jest bank. To bank bowiem wystawia tytuł egzekucyjny i nie czyni tego żaden 
inny podmiot (chodzi tu rzecz jasna o podmioty procesowe). Rola z kolei sądu 
ogranicza się w tym wypadku jedynie do nadania klauzuli wykonalności na już 
istniejący bankowy tytuł egzekucyjny. 

Okoliczność, że bankowy tytuł egzekucyjny wywiera skutki procesowe, nie 
może sama przez się decydować o jego naturze prawnej, aczkolwiek niektórzy 
przedstawiciele doktryny zwracają uwagę właśnie na ten aspekt, istotny z punk-
tu widzenia kwalifikacji do czynności procesowych. Zdaniem Tadeusza Ereciń-
skiego i Karola Weitza pożądane wydaje się przyjęcie szerszej, funkcjonalnej 
definicji czynności procesowej, kładącej nacisk na przedmiot i skutki czynno-
ści23. Z drugiej znów strony należy mieć na względzie i taką okoliczność – jak 
wskazuje Feliks Zedler – że istnieje wiele czynności prawnych, które wywierają 
wpływ na bieg procesu24, a nie są czynnościami procesowymi. Maria Jędrzejew-
ska, odnosząc się do skutków umów procesowych, wskazuje, że skutek ten bez 
wątpienia skierowany jest na sferę prawa procesowego, z czego z kolei można 
wyprowadzić wniosek, że pewne czynności prawa materialnego mają w sobie 
niejako ukryte czynności prawa procesowego. Ich procesowy charakter ujawni 
się dopiero w momencie powołania ich w przyszłości w ramach toczącego się 
postępowania. Wówczas przez fakt ich powołania, nabiorą one procesowego cha-
rakteru i staną się czynnościami procesowymi, a ich procesowy skutek powstanie 
w toczącym się postępowaniu25. Nie jestem skłonny zaakceptować powyższego 
stanowiska, gdyż w pewnym sensie kryje się w nim sprzeczność. Jeśli zatem 
czynność jest czynnością prawa materialnego, to nie może być jednocześnie tylko 
ukrytą czynnością procesową. Jednakże, jeśli czynność materialnoprawna jest 
także czynnością procesową, to wówczas mamy do czynienia z podwójną naturą 
danej czynności, która jest widoczna od samego początku jej istnienia, a nie do-
piero w określonej fazie. Ponadto procesowy charakter nie może ujawniać się do-
piero w momencie powołania porozumienia procesowego, ponieważ powołanie 
to następuje za pośrednictwem innej czynności prawnej, która jest już sama w so-
bie czynnością procesową. Nie można ustalać charakteru prawnego bankowego 

22 Por. W. Berutowicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 1971, s. 247; W. Siedlecki, O tzw. umowach procesowych, w: Studia z prawa zobowią-
zań, red. Z. Radwański, PWN, Warszawa – Poznań 1979, s. 172.

23 T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, 
s. 86. 

24 F. Zedler, Dochodzenie roszczeń majątkowych od małżonków, Wyd. Prawnicze, Warszawa 
1976, s. 114. 

25 M. Jędrzejewska, Wpływ czynności procesowych na bieg przedawnienia, Wyd. Prawnicze, 
Warszawa 1988, s. 22. Zob. także Ł. Błaszczak, Wyrok sądu…, op. cit., s. 107 i n.
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tytułu egzekucyjnego tylko i wyłącznie na podstawie jego skutków, tym bardziej 
że koncepcja ta nie daje jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie. 

Jednocześnie należy zauważyć, że w przypadku czynności procesowych 
zastrzeżenie terminu lub warunku jest niedopuszczalne, aczkolwiek w dwóch 
wypadkach przewidziane jest warunkowe ich dokonanie. Jeśli chodzi o pierw-
szy, to sąd może dopuścić tymczasowo do czynności stronę niemającą zdolności 
sądowej lub procesowej albo osobę niemającą należytego ustawowego umoco-
wania, z zastrzeżeniem, że przed upływem wyznaczonego terminu braki będą 
uzupełnione, a czynności zatwierdzone przez powołaną do tego osobę (art. 70 
§ 2 k.p.c.). Innym przykładem jest przepis art. 97 k.p.c., w myśl którego po wnie-
sieniu poz wu sąd może dopuścić tymczasowo do podjęcia naglącej czynności 
procesowej osobę niemogącą na razie przedstawić pełnomocnictwa. Zarządze-
nie to sąd może uzależnić od zabezpieczenia kosztów (art. 97 § 1 k.p.c.)26. Sąd 
 wyznaczy równocześnie termin, w ciągu którego osoba działająca bez pełno-
mocnictwa powinna je złożyć albo przedstawić zatwierdzenie swej czynności 
przez stronę. Jeżeli termin upłynął bezskutecznie, sąd pominie czynności proce-
sowe tej osoby. W tym przypadku przeciwnik może żądać od działającego bez 
umocowania zwrotu kosztów spowodowanych jego tymczasowym dopuszcze-
niem (art. 97 § 2 k.p.c.). W obu jednak wskazanych przypadkach uzależnienie 
skutków czynności procesowych od warunku i terminu następuje na podstawie 
decyzji sądu, a nie oświadczenia woli strony dokonującej danej czynności27. 
Odnosząc to z kolei do bankowego tytułu egzekucyjnego, należy zauważyć, 
że zastrzeżenie terminu lub warunku nie wpisuje się w jego naturę. Możliwość 
taka nie wynika ani z art. 96, 97, ani też 98 pr. bank. Brak takiej regulacji nie 
może stanowić argumentu na rzecz stanowiska, że bankowy tytuł egzekucyjny 
jest mimo wszystko czynnością procesową.

Kolejną kwestią, do której warto się odnieść, a związaną z poruszanym za-
gadnieniem, jest to, czy bankowy tytuł egzekucyjny wiąże następców prawnych. 
Zarówno w doktrynie28, jak i w orzecznictwie Sądu Najwyższego analizowano 
zagadnienie mocy wiążącej umów procesowych w wypadku następstwa praw-
nego29. Zwrócić jednak należy uwagę, że następstwo prawne niekoniecznie musi 
prowadzić do następstwa procesowego z racji tego, iż są to odmienne  instytucje 

26 Por. K. Markiewicz, Postępowanie w sprawach depozytowych, Wolters Kluwer Polska, 
Warszawa 2007, s. 67.

27 Por. W. Berutowicz, Postępowanie..., op. cit., s. 248; W. Siedlecki, O tzw. umowach..., 
op. cit., s. 174.

28 Por. m.in. R. Kulski, Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym, Wolters Kluwer Pol-
ska, Kraków 2006, s. 251 i n.; M. Hałgas, Charakter prawny zapisu na sąd polubowny, „Przegląd 
Ustawodawstwa Gospodarczego” 2007, nr 2, s. 6 i 7.

29 Orzeczenie SN z dnia 19 lutego 1929 r., III R 116/20, PPA 1929; orzeczenie SN z dnia 8 lu-
tego 1935 r., C III 778/34, Zbiór Orzeczeń 1935; orzeczenie SN z dnia 3 września 1998 r., I CKN 
822/97, OSNC 1999, nr 2.
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prawne o różnych źródłach prawnych. W odniesieniu do bankowego  tytułu 
 egzekucyjnego właściwa regulacja prawna znajduje się w przepisach prawa ban-
kowego. Zgodnie z art. 98 pr. bank. bankowy tytuł egzekucyjny może być także 
podstawą egzekucji przeciwko osobie trzeciej, gdy osoba ta przejmie dług wy-
nikający z czynności bankowej, o której mowa w art. 97 ust. 1 pr. bank. Jeżeli 
po dokonaniu czynności bankowej, o której mowa w art. 97 ust. 1, obowiązek 
spełnienia przeszedł na inne osoby w wyniku spadkobrania lub przekształce-
nia osoby prawnej albo gdy zachodzi potrzeba egzekucji z majątku wspólnego 
małżonków, podstawą egzekucji może być tytuł wykonawczy oparty na ban-
kowym tytule egzekucyjnym zaopatrzonym w sądową klauzulę wykonalności 
nadaną przez sąd przeciwko tym osobom (art. 98 ust. 2 pr. bank.). Komentowany 
przepis wprowadza zatem wyjątek od zasady bezpośredniości czynności doko-
nywanej z bankiem przez dłużnika. Jak wskazuje Mirosław Olczyk, w doktrynie 
w związku z powyższym pojawiły się wątpliwości co do zakresu bankowego 
tytułu egzekucyjnego w stosunku do dłużnika, który dokonuje z nim czynności, 
nawet wtedy, gdy w chwili wystawiania bankowego tytułu obowiązek spełnienia 
świadczenia ciąży już na innej osobie30. 

Wątpliwości wiążą się z kwestią wystawienia bankowego tytułu egzekucyj-
nego przeciwko spadkobiercom dłużnika. W doktrynie bowiem wskazuje się, że 
bank może wystawić bankowy tytuł również w stosunku do dalszych, nie tyl-
ko pierwszych, spadkobierców dłużnika. Natomiast w uchwale z dnia 7 stycznia 
2004 r., SN wskazał, że art. 98 ust. 2 pr. bank. nie stanowi podstawy wystawienia 
bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko spadkobiercom dłużnika banku31. 
Pogląd ten nie spotkał się jednak z pełną aprobatą32. Inną uchwałą dość istotną 
z analizowanego punktu widzenia, z tym że odnoszącą się nie do art. 98 ust. 2 
pr. bank., lecz do art. 97 ust. 1 pr. bank. jest uchwała SN z dnia 7 maja 2010 r., 
w której z kolei przyjęto, że bank jest uprawniony do wystawienia bankowego 
tytułu egzekucyjnego przeciwko spadkobiercom dłużnika będącego osobą wy-
mienioną w art. 97 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. 
Takiemu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu może zostać nadana sądowa klau-
zula wykonalności33. Kwestia mocy wiążącej w tym przypadku nie może sta-
nowić argumentu dla zaliczenia bankowego tytułu egzekucyjnego do czynności 
procesowych. Szczególnie jest to widoczne w tych wypadkach, w których na-
stępstwo prawne nie będzie prowadziło do następstwa procesowego. Ze względu 

30 M. Olczyk, Komentarz do art. 98 ustawy – Prawo bankowe. Stan prawny 2005.05.20, LEX 
39/2012.

31 III CZP 98/03, „Prawo Bankowe” 2004, nr 6, s. 45. 
32 Więcej zob. M. Olczyk, Komentarz do art. 98 ustawy…, op. cit.; także R. Sura, Bankowy…, 

op. cit., s. 204 i n.
33 OSNC 2010/12/157.
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na bankowy tytuł egzekucyjny kwestia powyższa może być również rozważana 
z uwagi na treść przepisu art. 788 k.p.c.34

Uwzględniając powyższe, nie wydaje się uzasadnione przyjmowanie stano-
wiska, że przypadki następstwa prawnego mogą prowadzić do zaszeregowania 
bankowego tytułu egzekucyjnego do czynności procesowych. Należałoby raczej 
przyjąć, że kwestia ta ma irrelewantne znaczenie dla rozważanego zagadnienia. 

     

4. Bankowy tytuł egzekucyjny jako szczególna  
postać działań

Podejmując próbę zaliczenia bankowego tytułu egzekucyjnego do określonej 
kategorii czynności, należałoby zwrócić uwagę również na tzw. czynności służą-
ce realizacji roszczeń. W nauce wskazuje się bowiem na czynności, których bez-
pośrednio nie kwalifikuje się do czynności materialnoprawnych, lecz do działań 
prawnych podjętych w celu dochodzenia roszczeń35, czyli w celu dochodzenia 
prawa. Ze względu na skutek niewątpliwie te czynności mają charakter pewnych 
działań procesowych, skoro można im przypisać prawnie uregulowany skutek 
w rozumieniu prawa procesowego cywilnego. Czynności tego rodzaju nie mają 
jednak kwalifikacji jako czynności procesowe. Można by je określić jako czyn-
ności prawne bez dogmatycznej kwalifikacji, czyli czynności, których nie da się 
zakwalifikować do znanych kategorii. Zgodnie z tą koncepcją do czynności tych 
można analogicznie stosować instytucje bezpośrednio odnoszące się do czyn-
ności prawnych. Bankowy tytuł egzekucyjny zasadniczo wiąże się z realizacją 
roszczenia, jakie ma bank względem dłużnika. Jak wskazuje Mirosław Bączyk, 
bankowy tytuł egzekucyjny spełnia co najmniej trzy podstawowe funkcje. Po 
pierwsze, bank stwierdza, że roszczenie nim objęte jest wymagalne i dłużnik 
powinien je zaspokoić. Po drugie, mamy do czynienia z brakiem dobrowol-
nego wykonania zobowiązania przez dłużnika wobec banku. Po trzecie, bank 
jako wierzyciel przejawia wolę uzyskania zaspokojenia należności wskazanych   
w tytule36. 

34 Por. M. Muliński, Postępowanie…, s. 208 i 209; zob. także J. Pisuliński, Wystawienie 
bankowych tytułów egzekucyjnych przeciwko osobom ustanawiającym zabezpieczenia na rzecz 
banku, „Prawo Bankowe” 2000, nr 2, s. 25 i n.; M. Olczyk, Nadanie klauzuli wykonalności ban-
kowemu tytułowi egzekucyjnemu, nota, w: Profesjonalny Serwis Bankowy, Dom Wyd. ABC, War-
szawa 2002, s. 9. 

35 Por. F. Zedler, Glosa do uchwały SN z dnia 19 lipca 2001 r., III CZP 42/01, „Przegląd Są-
dowy” 2002, nr 11-12, s. 164-165; M. Walasik, Poddanie się egzekucji aktem notarialnym, Wolters 
Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 77 i 94; Ł. Błaszczak, Wyrok sądu…, op. cit., s. 145 i n.

36 M. Bączyk, w: Prawo bankowe. Komentarz, red. E. Fojcik-Mastalska, Wyd. Prawnicze 
LexisNexis, Warszawa 2005, s. 453. 
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Uwzględniając powyższe, trudno zakwestionować stanowisko, że bankowy 
tytuł egzekucyjny jest czynnością, która nie służy dochodzeniu roszczeń. Cała 
istota bankowego tytułu egzekucyjnego sprowadza się bowiem do zaspokojenia 
wierzyciela, jakim jest bank. W podobnym tonie wypowiedział się również F. Ze-
dler. Autor ten przyjął, że bankowy tytuł egzekucyjny nie jest czynnością proce-
sową, jak i również nie stanowi czynności prawnej, ponieważ nie prowadzi do 
powstania, zmiany czy wygaśnięcia stosunku prawnego. Natomiast należy oce-
niać tę czynność w aspekcie działań zbliżonych do czynności prawnych, a więc do 
działań podjętych do dochodzenia roszczeń37. Pogląd zaprezentowany przez wska-
zanego autora jest niesłychanie ważny dla pewnej koncepcji czynności, których 
nie można zaliczyć ani do czynności materialnoprawnych, ani procesowych, nato-
miast kategoria ta jest niewątpliwie wytworem doktryny. Być może w najbliższej 
przyszłości przyjdzie ustawodawcy zmierzyć się z tego rodzaju kategorią i w dal-
szej konsekwencji stanie się konieczne wprowadzenie jej do porządku prawnego. 

Podsumowanie

Uwzględniając powyższe rozważania, w moim przekonaniu nieuzasadnio-
ne jest zaszeregowanie bankowego tytułu egzekucyjnego zarówno do kategorii 
czynności materialnoprawnych (w ujęciu cywilnoprawnym), jak i do czynności 
procesowych. Nawet jeżeli w odniesieniu do tego tytułu egzekucyjnego spełnio-
ne są określone znamiona charakterystyczne dla danej kategorii czynności, to 
i tak przy uwzględnieniu pozostałych założeń koncepcja przypisania bankowego 
tytułu egzekucyjnego do którejkolwiek ze wskazanych czynności, może okazać 
się trudna do obronienia. W związku z tym należałoby przyjąć, że bankowy tytuł 
egzekucyjny jest czynnością prawną (niebędącą ani czynnością procesową, ani 
czynnością materialnoprawną), przyjmującą postać działań szczególnych służą-
cych zaspokojeniu określonych roszczeń. 
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The legal nature of bank enforcement title

Summary. This article refers to a very important issue, namely the legal nature of a bank 
 enforcement title. The analysis concerns both the characteristics of legal act process as well as 
the substantive act. As a result of these considerations, the author assumes that it is impossible to 
qualify the bank enforcement title to any of the categories known to the civil law or procedural 
civil law.  The considerations about the nature of bank enforcement title lead to the conclusion that 
the issue of bank enforcement title is an act serving to satisfy of the claims of the creditor, which 
is a bank.

Key words: enforcement title, bank, execution, debtor, creditor
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Streszczenie. W artykule omówiono problematykę zarządzania wiedzą, w tym w szcze-
gólności wiedzą chronioną. Podjęto problematykę systemów informatycznych oraz stosowanych 
w nich mechanizmów, których zadaniem jest ochrona kapitału intelektualnego. Systemy te zaj-
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organizacji i z niej wychodzącej, a także skutecznym zabezpieczaniem informacji w formie elek-
tronicznej. W artykule przedstawiono autorski system ochrony własności intelektualnej SOWI, 
w którym istotne jest zastosowanie zaawansowanych struktur reprezentacji wiedzy i opartych na 
nich mechanizmów semantycznych do ochrony własności intelektualnej przechowywanej w pu-
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Wstęp

Współczesna gospodarka oparta jest w ogromnym stopniu na wiedzy oraz na 
nowoczesnych technologiach takiego zarządzania wiedzą, aby uzyskać zdolność 
do generowania innowacji oraz do szybkiego pozyskania pożądanych informacji. 
To te składniki – określane jako podstawowe źródła wzrostu gospodarki – po-
zwalają uzyskać przewagę konkurencyjną, zwiększyć efektywność i rentowność 
każdej organizacji (w tym przedsiębiorstw). O wartości przedsiębiorstwa w co-
raz mniejszym zakresie decydują zasoby materialne, a coraz większe znaczenie 
ma umiejętność wykorzystywania zasobów niematerialnych, przede wszystkim 
 zasobów informacyjnych, tworzących kapitał intelektualny, który należy tak 
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kształtować, aby w największym stopniu zwiększyć wartość rynkową przedsię-
biorstwa, zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku oraz utrzymać jak najlepsze 
relacje z klientami. Czynnikami, które stymulują powstawanie kapitału intelek-
tualnego, są czynności intelektualne związane z organizacyjnym uczeniem się 
(nabywanie nowej wiedzy) oraz inwencja związana z tworzeniem cennych i uni-
kalnych relacji. W ramach zarządzania wiedzą organizacyjną postuluje się, aby 
korzystanie z zasobów wiedzy miało charakter powszechny. Jednakże wśród za-
sobów informacyjnych organizacji są informacje wrażliwe i wymagające ochro-
ny przed dostaniem się w niepowołane ręce. Zatem zasoby wiedzy poddawane 
są rygorom odpowiedniej polityki bezpieczeństwa, co nie powinno dopuścić do 
wycieków informacyjnych lub innych form naruszenia własności intelektualnej 
organizacji. Ze względu na powszechne stosowane sposoby przechowywania, 
przetwarzania i przesyłania informacji w formie elektronicznej, coraz częściej 
w celu ochrony korporacyjnych zasobów informacyjnych stosuje się specjalnie 
w tym celu skonstruowane systemy informatyczne. 

W artykule podjęto problematykę systemów informatycznych oraz stosowa-
nych w nich mechanizmów, których zadaniem jest ochrona kapitału intelektual-
nego. Systemy te zajmują się prawidłowym obiegiem informacyjnym. Ponadto 
zadaniem tego typu systemów jest monitorowanie informacji wchodzącej do 
 organizacji i z niej wychodzącej, a także takie zabezpieczanie danych w formie 
elektronicznej, żeby można było odkryć te, które w wyniku rozmaitych uchybień 
lub naruszeń wyciekły z organizacji. W artykule przedstawiono sposób działania 
dedykowanych systemów służących do ochrony zarządzania prawami do infor-
macji ERM oraz systemów klasy DLP, które w sposób kompleksowy zapewniają 
bezpieczeństwo kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach. 

Ponadto w opracowaniu podjęto zagadnienie wykrywania naruszeń włas-
ności intelektualnej w sytuacji, gdy posiadająca wartość informacja jest in-
formacją publiczną i której nie da się zabezpieczyć przed nieuprawnionym 
użyciem. Przykładem takich zasobów są wartościowe opracowania w dowolnej 
dziedzinie wiedzy (np. dzieła naukowe) lub gospodarki. Jakość funkcjonowania 
istniejących mechanizmów ochrony takich zasobów zależy od wielu czynni-
ków, jednakże zauważalnym trendem jest coraz powszechniejsze wykorzysty-
wanie w nich algorytmów sztucznej inteligencji lub lingwistyki komputerowej 
oraz posługiwanie się przez nie coraz bardziej złożonymi strukturami repre-
zentacji wiedzy. 

W artykule zaprezentowano skonstruowany przez autora system ochrony 
własności intelektualnej SOWI, którego jednym z zadań jest wykrywanie w glo-
balnej sieci informacyjnej Internetu naruszeń własności intelektualnej wobec 
utworów powierzonych systemowi pod opiekę. Taka funkcjonalność pozwala 
również chronić przed niepowołanym dostępem opatentowane, a przez to pow-
szechnie dostępne, zasoby.
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2. Kapitał intelektualny

Na kapitał intelektualny, który wchodzi w skład zasobów niematerialnych1, 
składa się kapitał ludzki (human capital) i kapitał strukturalny (structural 
 capital) dzielący się na kapitał strukturalny wewnętrzny (metody i procesy, któ-
re umożliwiają przedsiębiorstwu funkcjonowanie) i zewnętrzny – relacyjny (po-
tencjał przedsiębiorstwa związany z niematerialnymi aktywami rynkowymi, na 
który składają się np. klienci i ich lojalność, relacje z klientami, kontrakty, umo-
wy  licencyjne, koncesyjne, strategie marketingowe, strategie cenowe czy kanały 
dystrybucyjne). 

Według modelu Skandii2 kapitał ludzki to ta część niematerialnych wartości, 
która nie jest własnością przedsiębiorstwa. Pracownik, opuszczając miejsce pra-
cy, zabiera te wartości ze sobą. Kapitał ludzki tworzy przede wszystkim wiedza 
pracowników, ich umiejętności oraz podatność na tworzenie i wprowadzanie in-
nowacji. 

Koncepcje zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie obejmują zagadnienia 
zorganizowania procesu pozyskiwania, gromadzenia wiedzy i sprawnego zarzą-
dzania nią, dążenie do budowania takich wzajemnych zależności pomiędzy sys-
temami gromadzenia wiedzy i zarządzania nią, aby zbudować strukturę, która 
zapewni maksymalną produktywność wiedzy3. Obecnie struktura organizacyjna 
powinna być uzależniona od kontekstu przedsiębiorstwa i tak zaprojektowana, 
aby uwzględniała zarówno zasoby materialne przedsiębiorstwa, jak i zasoby wie-
dzy. Struktura ta powinna umożliwić sprawne pozyskiwanie wiedzy i ciągłe od-
nawianie jej, uczenie się organizacyjne, aby kapitał intelektualny przyczyniał się 
do wzrostu efektywności, do osiągania wyznaczonych przez korporacje celów4. 
Nie ma jednego ogólnie przyjętego modelu procesu generowania i przetwarzania 
wiedzy. 

Zarządzanie kapitałem intelektualnym sprowadza się do identyfikacji, pomiaru, 
wykorzystania i rozwoju ukrytego potencjału przedsiębiorstwa, co bezpośrednio 
wpływa na efektywność zarządzania. Właściwe zarządzanie  kapitałem intelektu-
alnym stanowi jedną z kluczowych kompetencji współczesnego  przedsiębiorstwa. 

1 Nazywane niekiedy aktywami niematerialnymi lub aktywami intelektualnymi.
2 L. Edvinsson, Developing Intellectual Capital at Skandia, „Long Range Planning” 1997, 

nr 30(3), s. 366-373.
3 J. Gołuchowski, Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Wyd. AE 

w Katowicach, Katowice 2005, s. 22-23; J. Kisielnicki, Zarządzanie wiedzą we współczesnych 
organizacjach, w: Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych, red. W. Abramowicz, A. No-
wicki, M. Owoc, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004; H. Sroka, Zarys koncepcji nowej teorii 
organizacji zarządzania dla przedsiębiorstwa e-gospodarki, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 
2007.

4 F. Ricceri, Intellectual Capital and Knowledge Management. Strategic Management of 
Knowledge Resources, Routledge Francis & Taylor Group, Nowy Jork 2008.



Dariusz Ceglarek174

Głównym celem zarządzania kapitałem intelektualnym jest więc rozpoznanie 
(identyfikacja) poszczególnych elementów aktywów niematerialnych, ich pomiar 
oraz odpowiednie wykorzystywanie i rozwijanie w celu osiągnięcia celów strate-
gicznych przedsiębiorstwa.

W nowoczesnym przedsiębiorstwie w centrum uwagi znajduje się człowiek 
(podstawa dla kreowania kapitału ludzkiego), z którego inspiracji, woli i potrzeb, 
generowania jest wiedza, która następnie jest przetwarzana, przekazywana, upo-
wszechniana poprzez kontakty interpersonalne w ramach przedsiębiorstwa. 

Schemat 1. Własność intelektualna i taksonomia wiedzy

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Rutkowska-Brdulak, Własność intelektualna, w: Jak 
wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców, Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości, Warszawa 2005. Elementy wypełnione kolorem szarym stanowią własność intelektualną.

Zgodnie z modelem Navigatora Skandii kapitał strukturalny dzieli się na ka-
pitał związany z klientami i kapitał organizacyjny, który z kolei dzieli się na kapi-
tał innowacyjny i kapitał procesów. Na kapitał innowacyjny składają się własność 
intelektualna i inne aktywa niematerialne5. Na własność intelektualną składają 

5 L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
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się patenty, prawa autorskie, prawa do wzorów, tajemnice handlowe, znaki han-
dlowe, wyróżniające przedsiębiorstwo usługi.

Pojęcie własności intelektualnej (intellectual property) zostało zdefiniowane 
przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (World Intellectual Pro-
perty Organization – WIPO). Według WIPO własność intelektualna dotyczy 
w szczególności: 

– dzieł literackich, artystycznych i naukowych, 
– interpretacji artystów interpretatorów oraz wykonań artystów wykonawców, 
– fonogramów i programów radiowych i telewizyjnych, 
– wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej, 
– odkryć naukowych, 
– wzorów przemysłowych, 
– znaków towarowych i usługowych, 
– nazw handlowych i oznaczeń handlowych, 
– ochrony przed nieuczciwą konkurencją. 
Zgodnie z polskim prawem pod pojęciem własności intelektualnej należy ro-

zumieć prawa związane z działalnością intelektualną w dziedzinie literackiej, 
artystycznej, naukowej i przemysłowej, obejmujące:

– prawo autorskie i prawa pokrewne z prawami autorskimi, 
– prawa do baz danych, 
– prawo własności przemysłowej dotyczące: wynalazków, wzorów użytko-

wych i wzorów przemysłowych, znaków towarowych czy oznaczeń geograficz-
nych, topografii układów scalonych.

Ochrona prawna własności intelektualnej jest przedmiotem odpowiednich re-
gulacji w każdym państwie. Polskie akty prawne, które regulują kwestie dotyczą-
ce własności intelektualnej, to: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
ustawa o ochronie baz danych, a w zakresie prawa własności przemysłowej ustawa 
Prawo własności przemysłowej oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Postulowana wcześniej innowacyjność w każdym opartym na wiedzy przed-
siębiorstwie jest wynikiem prowadzonych wcześniej kosztownych działań ba-
dawczych i rozwojowych. W gospodarce opartej na wiedzy ochrona własności 
intelektualnej staje się strategiczna podczas podejmowania rozmaitych decyzji 
biznesowych. W tym miejscu warto wspomnieć, że pokazana na schemacie 1 
wiedza rejestrowana jest wiedzą chronioną poprzez instytucję patentu, który 
służy jednocześnie zwiększaniu skłonności do generowania wynalazków oraz 
powiększaniu wiedzy jako dobra publicznego. Zatem komercjalizacja wartościo-
wych wynalazków musi przynieść korzyści dla właściciela patentu posiadającego 
czasowy monopol na wykorzystanie wynalazku6.

6 D.L. Burk, M.A. Lemley, Policy Levers in Patent Law, „Virginias Law Review” 2003, 
vol. 89, s. 1575-1696. 
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3. Mechanizmy ochrony kapitału intelektualnego

Jak pokazuje schemat 1, poza własnością intelektualną podlegającą ochro-
nie patentowej, organizacje posiadają wiedzę utajnioną (know-how) oraz wiedzę, 
która nie podlega rejestracji. Organizacje, starając się chronić przed wyciekiem 
zgromadzonej wiedzy, która stanowi ich korporacyjny kapitał intelektualny, two-
rzą swego rodzaju „wyizolowane twierdze wiedzy” wykorzystujące różne tech-
nologie i metody zabezpieczeń. Jedną z najważniejszych funkcji zabezpieczeń 
w dzisiejszych czasach jest ochrona tajemnic organizacji oraz poufnych danych 
przed zamierzonym lub przypadkowym wyciekiem. Według badań producentów 
rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego7, utrata poufnych danych i danych firmo-
wych jest drugim najpoważniejszym zagrożeniem, tuż po zagrożeniu atakami 
wirusów. Powszechnym zjawiskiem jest to, że pracownicy nie mają rozeznania, 
jakiego rodzaju dane firmowe są poufne lub zastrzeżone oraz na jakich zasadach 
mogą być rozpowszechniane8. 

Współcześnie funkcjonujące organizacje, poza danymi przechowywanymi 
w formie papierowej, w większości przechowują swoje zasoby informacyjne 
w postaci elektronicznej w pamięciach masowych i bazach danych. Dane w nich 
umieszczone są przesyłane w sieciach korporacyjnych i w Internecie oraz są prze-
noszone na różnego rodzaju nośnikach pamięci. Z tego powodu istnieje zagro-
żenie, że wrażliwe dane korporacyjne mogą trafić w niepowołane ręce. Według 
danych firmy badawczej Forrester Research, 80% wszystkich naruszeń bezpie-
czeństwa informacji odbywa się w sposób przypadkowy, niezamierzony9. Co 
ciekawe, w raporcie zatytułowanym Wartość sekretów korporacyjnych Forrester 
Research10 podaje, że w przemyśle opartym na wiedzy 70% korporacyjnego ka-
pitału intelektualnego zawarta jest w wiedzy ukrytej, 62% w finansach i ubezpie-
czeniach, a tylko 34% w ochronie zdrowia. Naturalnie utrata ukrytego kapitału 
intelektualnego może spowodować katastrofalne skutki dla przedsiębiorstwa.

Ochronie podlega również własność intelektualna znajdująca się w publicz-
nie dostępnych w Internecie dokumentach. Ich stale rosnąca liczba jest ozna-
ką wzrostu globalnej wiedzy ludzkości, który polega głównie na tym, że nowa 
wiedza powstaje jako skutek procesów poznawczych przyrostowo w stosunku do 
wiedzy już posiadanej. Jednakże zjawiskiem towarzyszącym wzrostowi zasobów 
informacyjnych w Internecie jest również, niestety, powszechne wykorzysty-

 7 A. Jaquith, S. Balaouras, A. Crumb, The Forrester Wave™: Data Leak Prevention Suites, 
Q4 2010.

 8 Thwarting Data Loss. Best in Class Strategies for Protecting Sensitive Data, Aberdeen 
Group Press, Boston Massachusetts 2007.

 9 A. Jaquith, S. Balaouras, A. Crumb, op. cit.
10 The Value Of Corporate Secrets. How Compliance And Collaboration Affect Enterprise 

Perceptions Of Risk, Forrester Research Inc., Cambridge 2010.
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wanie treści zawartej w przechowywanych w nim dokumentach z naruszeniem 
własności intelektualnej – wiele z dokumentów powstało poprzez zaczerpnięcie 
treści z dokumentów źródłowych albo poprzez ich modyfikację z wykorzysta-
niem rozmaitych zabiegów stylistycznych, które nie wymagają szczególnego in-
telektualnego wysiłku i nie są wynikiem własnego wnioskowania, sprawdzania, 
dowodzenia czy wyjaśniania. Zabiegi takie stanowią naruszenie prawa własności 
intelektualnej wobec autorów pierwotnych dokumentów. 

Obecne systemy informatyczne zapewniające tworzenie, wykorzystywanie 
i inne czynności w ramach korporacyjnych baz dokumentów koncentrują się 
głównie na efektywnym gromadzeniu danych i dokumentów w bazach korpo-
racyjnych, na zapewnieniu dostępu do dokumentów właściwym użytkownikom, 
na prawidłowym ich przetwarzaniu czy na wyszukiwaniu i udostępnianiu doku-
mentów spełniających warunki zapytań kierowanych do systemu. Dbają również 
o bezpieczeństwo danych poprzez właściwą archiwizację i replikację, często na 
poziomie sprzętowym. Systemy takie zajmują się monitorowaniem podstawo-
wych kanałów wymiany informacji w firmie: dokumentów, e-maili, komentarzy 
pracowników czy harmonogramów. 

3.1. Zintegrowane systemy informatyczne  
ochrony własności intelektualnej organizacji

Rosnąca liczba dokumentów przechowywanych w przedsiębiorstwach, mno-
gość form i formatów danych powoduje, że coraz trudniej jest nimi zarządzać 
i odpowiednio je chronić. Najcenniejsze informacje przedsiębiorstw i instytucji 
– ich własność intelektualna – często ukryte są w dokumentach, spośród któ-
rych wiele nie ma statusu poufnych. Dokumenty te są wielokrotnie kopiowane, 
przenoszone, a nawet wynoszone. Ryzyko stwarzają również sami pracownicy. 
Co szósty pracownik przyznał, że zabiera informacje ze sobą, gdy zmienia praco-
dawcę. Również co szósty pracownik biurowy motywuje wynoszenie poufnych 
danych chęcią przechowywania ich w bezpiecznym miejscu11.

Kluczowe zagadnienia w ramach zapewnienia bezpieczeństwa własności 
 intelektualnej organizacji obejmuje:

– zrozumienie: zdefiniowanie najbardziej wrażliwych danych, zdefiniowanie 
polityki bezpieczeństwa, utworzenie odpowiednich metryk,

– monitorowanie: wdrożenie narzędzi monitorujących kanały komunikacyj-
ne, zabezpieczenie dokumentów za pomocą odpowiednich technik,

– egzekwowanie: poddanie kwarantannie podejrzanych informacji, zmniej-
szenie naruszeń polityki do akceptowalnego poziomu.

11 K. Haley, 2011 Internet Security Threat Report Identifies Increased Risks for SMBs, 
 Symantec Report 2011.
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Do ochrony danych stosuje się rozmaite technologie, co pokazane zosta-
ło na schemacie 2. Ta swoista taksonomia pokazuje, jak technologie stosowa-
ne do ochrony danych koncentrują się na bezpieczeństwie danych będących 
w specyficznym stanie: w spoczynku (dane przechowywane w zbiorach da-
nych), dane w ruchu (transferowane) oraz dane w użyciu (przetwarzane przez 
programy).

Schemat 2. Informatyczne technologie zabezpieczania informacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Petrao, Managing the Risk of Information Leakage,  
http://continuitycentral.com/feature0931.html [10.03.2013], Continuity Central 2011.

Systemy zarządzania bezpieczeństwem dokumentów DSM (Document Se-
curity Management) to oprogramowanie do zarządzania dostępem do dokumen-
tów. Systemy DSM zapewniają mechanizmy, dzięki którym autor informacji 
może się dzielić poufną informacją z innymi użytkownikami, bez utraty kontroli 
nad tą informacją. Do funkcji tych systemów należy zapobieganie ujawnieniu 
informacji poufnych, szeroka kontrola uprawnień dostępu do dokumentu oraz 
rejestrowanie dostępu. 
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Do zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonych w przedsiębiorstwie w formie 
elektronicznej dokumentów służą systemy zarządzania prawami do informacji 
ERM12 (Enterprise Rights Management). Ich zadanie sprowadza się do ogra-
niczania dostępu do dokumentów elektronicznych objętych różnymi formami 
utajnienia. Szczególnym przypadkiem zarządzania prawami do informacji są 
systemy zarządzania prawami cyfrowymi DRM (Digital Rights Management) 
stosowane do ochrony przed nieuprawnionym kopiowaniem dokumentów mul-
timedialnych (zdjęć, filmów, muzyki czy e-booków), przeznaczonych do ochro-
ny sprzedawanych na rynku plików multimedialnych. Natomiast systemy ERM 
służą do ochrony dokumentów elektronicznych w przedsiębiorstwach lub orga-
nizacjach.

Systemy ERM wykorzystują technologie zabezpieczania poprzez szyfrowa-
nie danych, co zapewnia bezpieczeństwo ich przechowywania, przesyłu oraz 
dos tępu do nich (stosuje się tu również określenie, że dane są bezpieczne w sta-
nie przechowywania wtedy, kiedy są „w ruchu” oraz kiedy są „w użyciu”). Do-
kument jest rozszyfrowywany w momencie otwarcia przez osoby lub aplikacje 
uprawnione i posiadające odpowiedni klucz kryptograficzny. Dokumenty są od-
szyfrowywane w pamięci operacyjnej komputera na rzecz aplikacji, która ma 
za zadanie te dane przetwarzać. Proces ten jest zwykle transparentny z punktu 
widzenia użytkownika, a dystrybucja kluczy odbywa się w sposób automatyczny. 
Jeśli dojdzie do skopiowania dokumentu poza uprawniony system, to będzie on 
nieczytelny bez odpowiedniego oprogramowania i klucza kryptograficznego. 

Ponadto w systemach ERM13 definiowane są czynności dozwolone do wy-
konania na określonych danych, takie jak: przyzwolenie lub zakaz drukowa-
nia, kopiowania do schowka, konwersji danych do innego formatu, wysłania 
pocztą elektroniczną itd.). Stanowi to ochronę logiczną dokumentów elektro-
nicznych za pomocą praw dostępu, egzekwowaną przez aplikację, wewnątrz 
której przetwarzane są dokumenty, lub przez system operacyjny (dokumenty 
w plikach). Skuteczność takiej ochrony jest ograniczona do granic aplikacji lub 
systemu – uprawnienia tracą moc po przeniesieniu dokumentu poza środowisko 
je  egzekwujące.

W celu kompleksowej ochrony informacji w organizacji stosuje się rozwiąza-
nia z rodziny DLP (Data Lost Prevention), nazywane również systemami Data 
Leak Prevention, które pozwalają nie tylko realizować szczegółową politykę 
bezpieczeństwa na oznaczonych danych, ale także na podstawie odpowiednich 
heurystyk potrafią analizować treści danych będących w ruchu, najczęściej wy-
syłanych z przedsiębiorstwa. Są to najbardziej złożone systemy informatyczne 

12 Niekiedy stosuje się synonimiczną nazwę IRM – Information Rights Management.
13 Wiodące na rynku systemy ERM to: Adobe LiveCycle Rights Management, GigaTrust 

ERM, Microsoft Information Rights Management oraz Oracle Enterprise Content Management. 
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zapewniające bezpieczeństwo kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach 
i posiadają zaawansowane narzędzia wykonujące następujące zadania:

– analiza ruchu sieciowego, 
– blokada określonych informatycznych kanałów komunikacyjnych,
– tworzenie i przechowywanie polityki bezpieczeństwa, 
– monitorowanie urządzeń i pracowników mobilnych poprzez obserwowanie 

ich działań.
Wprowadzane rozwiązania mogą mieć charakter monitorowania polityki 

bezpieczeństwa zastosowanej dla pojedynczych stanowisk, ale istnieją też roz-
wiązania dedykowane rozproszonym przedsiębiorstwom lub organizacjom. Naj-
częściej stosowane metody monitorowania bezpieczeństwa danych w systemach 
DLP polegają na:

– wyszukiwaniu poufnych informacji za pomocą wyrażeń regularnych,
– skanowaniu baz danych oraz wyszukiwaniu i łączeniu ze sobą określonych 

wzorców,
– wykorzystywaniu techniki fingerprinting (wykonywanie tzw. odcisku palca 

dokumentu),
– dodawaniu w dokumentach określonych metadanych oraz ich analizie,
– analizie fragmentów dokumentów (charakterystyczne ciągi znaków),
– analizie behawioralnej,
– analizie statystycznej (np. wykorzystując metody lingwistyki obliczeniowej),
– analizie językowej.
Rozwiązania niektórych firm umożliwiają zdefiniowanie zawartości, kon-

tekstu, przeznaczenia danych, pozwalając zarządzać tym, kto, jak i gdzie może 
przesyłać określone informacje. Takie postępowanie pozwala na utworzenie 
szczegółowej polityki przepływu danych w zależności od szczegółowych wy-
magań danej organizacji. Pozwalają na określenie miejsca przechowywania da-
nych w sieci, monitorują w czasie rzeczywistym, kto i w jaki sposób używa 
tych danych.

Nawet posiadając zaawansowane rozwiązanie DLP, organizacja jest nara-
żona na wyciek wrażliwych danych poprzez ich skopiowanie lub sfotografowa-
nie. Biorąc pod uwagę, że większość incydentów wycieku danych to zdarzenia 
niezamierzone, można przyjąć, że stosując rozwiązania DLP, możemy znacznie 
ograniczyć prawdopodobieństwo wycieku poufnych informacji w sposób przy-
padkowy.

3.2. Systemy ochrony informacji jawnych  
znajdujących się poza organizacją

Zjawisko naruszania własności intelektualnej nieustannie narasta, a szczegól-
nie narażonymi zasobami są zasoby korporacyjne oraz akademickie. 
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Znaczną część zasobów informacyjnych korporacji ma charakter informacji 
jawnej wyrażonej w postaci tekstowej, czyli takiej, której nie da się zabezpieczyć 
technologiami fingerprinting, gdyż wartość intelektualną posiada sama treść in-
formacji. W świecie całkowicie opartym na wiedzy własność intelektualna znaj-
duje się w rozmaitych opracowaniach o charakterze naukowym, eksperckim, 
prawnym. Zwiększająca się liczba incydentów polegających na niezgodnym z pra-
wem wykorzystaniu własności intelektualnej ma związek z rosnącym dos tępem 
do informacji, a czynnikami to wzmacniającymi są: coraz łatwiejszy dostęp do 
technologii IT, swobodny dostęp do zasobów informacyjnych przechowywanych 
w formie elektronicznej – przede wszystkim w Internecie – oraz mechanizmy 
błyskawicznego wyszukiwania zasobów informacyjnych. Zjawisko to ma zasięg 
globalny i dotyczy również środowiska akademickiego w najbardziej wrażliwym 
dlań aspekcie przywłaszczania osiągnięć o charakterze naukowym we wszelkie-
go rodzaju publikacjach naukowych. Istniejące rozwiązania i systemy w ramach 
ochrony własności intelektualnej sprowadzają się najczęściej do wyszukiwania 
w wyspecyfikowanych (podejrzanych) dokumentach zapożyczeń lub plagiatów 
w stosunku do dokumentów zgromadzonych w zamkniętych (tzw. korporacyj-
nych) repozytoriach dokumentów tekstowych14, a zatem ich skuteczność jest 
mocno ograniczona rozmiarem repozytoriów.

Istniejące systemy posługują się strukturami reprezentacji wiedzy i meto-
dami charakterystycznymi dla systemów wyszukiwawczych, przetwarzających 
informację w celach klasyfikacyjnych na poziomie słów lub ciągów znaków, bez 
wyodrębniania pojęć. Ponadto miernikami podobieństwa są w nich takie kry-
teria, jak to, że współczynnik podobieństwa pomiędzy dokumentami rozumiany 
jako zbiór słów, które wystąpiły w porównywanych dokumentach, przekracza 
kilkadziesiąt procent i/lub system wykrył w pracy długie identyczne fragmen-
ty tekstu. Odpowiedź negatywna tego typu systemów mówiąca o braku zapo-
życzeń w danym dokumencie w stosunku do dokumentów we wspomnianych 
repozy toriach nie oznacza, że dokument taki nie zawiera zapożyczeń na przykład 
z dokumentów umieszczonych pod innym adresem w Internecie. Ponadto anali-
zo wany dokument podejrzewany o zapożyczenia mógł być poddany rozmaitym 
zabiegom stylistycznych, które powodują, że jest przez te systemy uznawany za 
mocno lub całkowicie odmienny w kategoriach długich i pozornie unikalnych 
sentencji. 

Z powyższych powodów wynika potrzeba skonstruowania takiego infor-
matycznego systemu ochrony własności intelektualnej zawartej w tekstowych 
zasobach informacyjnych, który posługiwałby się pojęciową reprezentacją wie-
dzy oraz stosował metody i mechanizmy powodujące, że sformułowane w róż-
ny sposób wypowiedzi w tekście dokumentów, które mają takie samo znaczenie 

14 Wśród polskich systemów tego typu można wymienić: plagiat.pl lub plagiatStop.pl.
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 informacyjne pod względem semantycznym, byłyby rozumiane przez utworzony 
system jako tożsame lub co najmniej jako bardzo podobne.

3.3. System ochrony własności intelektualnej SOWI

Utworzony przez autora system SOWI (System Ochrony Własności Intelek-
tualnej) spełnia powyższe założenia. Zastosowano w nim sieć semantyczną jako 
strukturę reprezentacji wiedzy, ze względu na jej zdolność do gromadzenia całej 
wiedzy o semantyce pojęć, z czego wynika możliwość jej wykorzystania w sys-
temach przetwarzających język naturalny. 

Najważniejszym założeniem w ramach tego systemu jest przyjęcie, że będzie 
on wykonywał rozmaite zadania składające się na ochronę własności intelektu-
alnej. 

Podstawowym zadaniem wykonywanym przez system SOWI jest ustalanie, 
czy dany dokument tekstowy nie zawiera zapożyczeń z innych dokumentów (za-
równo przechowywanych w lokalnym repozytorium dokumentów tekstowych, 
jak i tych przechowywanych w Internecie). 

Problematyka wykrywania zapożyczeń obejmuje analizę podobieństwa 
lokalnego15, analizę podobieństwa tekstu (term occurence analysis) oraz ana-
lizę podobieństwa globalnego16. Do analizy podobieństwa globalnego wyko-
rzystywane są metody bazujące na podobieństwie cytowań oraz stylometria 
jako metoda analizy dzieła sztuki dla ustalenia statystycznej charakterystyki 
stylu autora, co służy rozstrzyganiu kwestii autorstwa dzieła. Do analizy podo-
bieństwa tekstu stosuje się metody wyszukiwania długich wspólnych sekwencji 
tekstu (verbatim text overlaps) lub metody ustalające podobieństwo poprzez 
mierzenie współwystępowania zbiorów tych samych słów/pojęć (bazujące na 
miarach podobieństwa charakterystycznych dla systemów wyszukiwawczych). 
W systemie SOWI do ustalania zapożyczeń stosowane są algorytmy wyszu-
kujące długie wspólne sekwencje pojęć w porównywanych dokumentach tek-
stowych. Wykorzystywane do wykrywania zapożyczeń systemy różnią się 
również pod względem zakresu źródeł, wśród których następuje wyszukiwa-
nie. Mogą to być zasoby publiczne Internetu, korporacyjne lub wewnętrzne 
bazy danych, a nawet bazy indeksowe systemów wyszukiwawczych. Istotnym 

15 U. Manber, Finding Similar Files in a Large File System, w: Proceedings of the USENIX 
Winter 1994 Technical Conference on USENIX, WTEC’94, 1994; M.S. Charikar, Similarity Esti-
mation Techniques from Rounding Algorithms, w: Proceedings of the 34th Annual ACM Sympo-
sium, STOC’02, ACM 2002, s. 380-388.

16 T. Hoad, J. Zobel, Methods for Identifying Versioned and Plagiarised Documents, „Journal 
of the American Society for Information Science and Technology” 2003, vol. 54(3), s. 203-215; 
B. Stein, N. Lipka, P. Prettenhoferr, Intrinsic Plagiarism Analysis, w: Language Resources And 
Evaluation, „Springer Netherlands” 2010, vol. 45(1), s. 63-82.
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atrybutem istniejących systemów jest ich zdolność do poprawnego oznaczenia 
zapożyczeń/plagiatów w stosunku do rzeczywistej liczby i stopnia zapożyczeń. 
Wysoka precyzja systemu (system precision) w tym znaczeniu mówi o niewiel-
kiej liczbie przypadków fałszywie pozytywnych ( false positives), natomiast 
duża pełność odpowiedzi systemu (system recall) oznacza, że system wykrył 
większość przypadków zapożyczeń/plagiatów występujących w analizowanym 
zbiorze dokumentów. 

Trudno podać uniwersalną i ścisłą definicję plagiatu, co wynika z m.in. z tego, 
że cały dorobek intelektualny i artystyczny ludzkości powstaje wskutek prze-
twarzania i rozwijania dorobku poprzedników. Polskie prawo nie określa form 
plagiatu, niemniej podaje listę przestępstw przeciwko własności  intelektualnej:

– przywłaszczenie autorstwa jakiegoś dzieła w całości lub części,
– ponowne wykorzystanie czyjejś pracy bez zmian narracji, przykładów  

i kolejności argumentów,
– przywłaszczenie autorstwa projektu badawczego,
– przywłaszczenie autorstwa wynalazku dla wykazania swoich osiągnięć ba-

dawczych, gdy wynalazek nie jest chroniony przez prawa własności intelektual-
nej lub prawa własności przemysłowej.

Drugie zadanie systemu SOWI ma odmienny model biznesowy i polega na 
ochronie dokumentów powierzonych systemowi. Jest ono ważne dla ogromnej 
rzeszy autorów na tyle wartościowych artykułów, opracowań i dokumentacji, 
które umieszczają w publicznie dostępnych zasobach informacyjnych, że pragną 
chronić dorobek intelektualny w nich zawarty. Bardzo często artykuły takie są 
następnie kopiowane w całości lub części z naruszeniem praw autorskich. Dla-
tego zadaniem systemu SOWI jest okresowe sprawdzanie w globalnych zaso-
bach, czy pojawiły się w nich dokumenty na tyle podobne do chronionych przez 
system dokumentów, że bezsporne jest naruszenie praw autorskich. W tym celu 
system został wyposażony w specjalne heurystyki pobierające z Internetu do-
kumenty podobne tematycznie do dokumentów chronionych, które po pobraniu 
są następnie analizowane pod względem podobieństwa długich sekwencji pojęć 
z chronionymi dokumentami. Pobrane z Internetu dokumenty uzupełniają prze-
chowywane przez system repozytorium dokumentów, powodując, że następne 
okresowe sprawdzenie przeprowadzane dla chronionych dokumentów nie będzie 
powodowało kolejnego ich pobierania z Internetu.

Każdy chroniony przez system dokument posiada zarówno listę adresów 
URL dokumentów, którym zezwala się na odwoływanie się do jego treści (np. 
legalne kopie), jak również listę adresów URL, z których pobrano już dokumenty 
wskazywane przez heurystyki. Uzyskany system nie jest zamknięty i posługuje 
się lokalnym repozytorium oraz zasobami całego ogólnie dostępnego Interne-
tu. Mechanizm ten pokazano na schemacie 3, a architekturę i funkcjonowanie 
 systemu dokładnie opisano w pracy Architecture of the Semantically Enhanced 



Dariusz Ceglarek184

Intellectual Property Protection System17. System posługuje się siecią semantycz-
ną oraz stosuje charakterystyczną dla procesu przetwarzania dokumentów tek-
stowych procedurę tzw. wygładzania tekstu, a w jej ramach takie mechanizmy, 
jak: segmentacja tekstu, analiza morfologiczna, eliminacja słów nieposiadających 
znaczenia informacyjnego, identyfikacja pojęć wielowyrazowych, ujednoznacz-
nianie pojęć polisemicznych oraz kompresja semantyczna. 

Mechanizm ujednoznaczniania pojęć polega na wskazaniu właściwego zna-
czenia dla pojęć wieloznacznych, co powoduje lepsze dopasowanie informacji 
wywnioskowanej z dokumentów dla potrzeb informacyjnych. W systemie SOWI 
została zastosowana metoda ujednolicania pojęć opisana w pracy Zastosowanie 
sieci semantycznej do disambiguacji pojęć w języku naturalnym18, która po-
sługuje się analizą lokalną dokumentu, z wykorzystaniem sieci semantycznej. 
Uzyskanie właściwego znaczenia danego pojęcia jest warunkiem koniecznym 
 kolejnego mechanizmu używanego podczas ustalania podobieństwa pomiędzy 
porównywanymi dokumentami tekstowymi, którym jest kompresja seman-
tyczna19 polegająca na wymianie pojęć na ogólniejsze przy minimalizacji stra-
ty informacyjnej. Każdemu pojęciu przyznany zostaje deskryptor będący jego 
uogólnieniem  (hiperonimem). Dzięki temu procedura porównania dokumentów 
jest niewrażliwa na zabiegi stylistyczne parafrazujące wybrane sentencje w tek-
ście polegające na wymianie pojęć na synonimiczne lub bliskoznaczne. 

W systemie SOWI zastosowano unikalne metody indeksowania przetwarza-
nych dokumentów tekstowych oraz wysoce wydajne nowatorskie algorytmy wy-
szukiwania długich wspólnych sekwencji, które są niewrażliwe na zmianę szyku 
pojęć w przetwarzanych dokumentach ani na wystąpienie lub niewystąpienie 
 sekwencji kilku odmiennych pojęć w długich sentencjach. 

Systemy ochrony własności intelektualnej, wykonując swoje zadania, prze-
twarzają ogromne ilości informacji. Dlatego sposób indeksowania dokumentów 
z repozytoriów oraz stosowane algorytmy ustalania podobieństwa w kontekście 
długich wspólnych sentencji/fraz w porównywanych dokumentach stanowią 
kluczowy czynnik wydajności tych systemów. Stosowane algorytmy ponadto 
powinny być niewrażliwe na rozmaite zabiegi parafrazowania tekstu. Z istnie-
jących algorytmów tylko algorytmy z dziedziny programowania dynamicznego 

17 D. Ceglarek, Architecture of the Semantically Enhanced Intellectual Property Protection 
System, w: Advances in Intelligent and Soft Computing, Springer Verlag, Berlin – Heidelberg 2013, 
s. 10.

18 D. Ceglarek, Zastosowanie sieci semantycznej do disambiguacji pojęć w języku natural-
nym, w: Systemy wspomagania organizacji SWO 2006, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Wyd. AE 
w Katowicach, Katowice 2006, s. 405-416. 

19 D. Ceglarek, K. Haniewicz, W. Rutkowski, Semantic Compression for Specialised Infor-
mation Retrieval Systems, „Studies in Computational Intelligence”, vol. 283: Advances in Intelli-
gent Information and Database Systems, Springer Verlag, Berlin – Heidelberg 2010, s. 111-121.
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spełniają te postulaty, jednakże mają one dużą złożoność obliczeniową20. Stwo-
rzone zostały algorytmy szybsze (m.in. algorytm w-shingling)21, które posługują 
się mechanizmem haszowania dłuższych fragmentów tekstu, lecz nie spełniają 
postulatu niewrażliwości na zabiegi parafrazujące oraz zabiegi zmieniające szyk 
pojęć w dokumencie. Przystosowanie ich tak, aby spełniały powyższy postulat, 
powoduje z kolei utratę wydajności.

Schemat 3. Funkcjonowanie systemu SOWI podczas analizy podobieństwa wskazanego 
dokumentu z repozytorium oraz zasobami Internetu

Źródło: opracowanie własne.

Dlatego niezmiernie istotnym elementem przeprowadzonych przez autora ba-
dań było opracowanie algorytmu, który pracowałby z wydajnością nie mniejszą 
niż algorytm w-shingling, zachowując niewrażliwość na zabiegi parafrazowania 
tekstu lub zmianę szyku pojęć. Uzyskany algorytm SHAPD222 charakteryzuje 

20 R.W. Irving, Plagiarism and Collusion Detection Using the Smith-Waterman Algorithm. 
Technical report, University of Glasgow, Department of Computing Science, Glasgow 2004.

21 U. Manber, op. cit.
22 D. Ceglarek, Linearithmic Corpus to Corpus Comparison by Sentence Hashing Algorithm 

SHAPD2, w: The 5th International Conference on Advanced Cognitive Technologies and Applica-
tions – COGNITIVE 2013, Xpert Publishing Services, Walencja 2013, s. 12.
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się najwyższą wydajnością w ramach algorytmów haszowania tekstu i cechuje się 
logarytmiczno-liniową złożonością obliczeniową. 

4. Wnioski

Ochrona korporacji przed wyciekiem informacyjnym wymaga stosowania 
kompleksowych systemów zabezpieczających, posiadających wyspecjalizowane 
moduły ochronne, których zadaniem jest ochrona zasobów wiedzy korporacyjnej. 
Jest to ściśle powiązane i uzależnione od funkcjonującego w organizacji modelu 
biznesowego. W zależności od wymagań organizacji, należy dobrać odpowied-
nie mechanizmy i technologie informatyczne pozwalające na zastosowanie właś-
ciwych polityk bezpieczeństwa, co spowoduje ich dopasowanie do wymagań 
danej organizacji. Elementy kapitału intelektualnego, które związane są z wiedzą 
jawną (najczęściej zapisaną w formie nieustrukturyzowanych dokumentów 
 tekstowych), muszą być monitorowane w globalnej sieci informacyjnej Interne-
tu, przy zastosowaniu systemów informatycznych. Systemy te, dla zwiększenia 
swej efektywności, stosują coraz częściej mechanizmy wykorzystujące sztuczną 
inteligencję, metody i narzędzia z dziedziny przetwarzania języka naturalnego 
oraz przetwarzają informacje z wykorzystaniem coraz bogatszych semantycznie 
struktur reprezentacji wiedzy. 

W artykule zaprezentowano system ochrony własności intelektualnej SOWI 
posługujący się siecią semantyczną oraz mechanizmami charakterystycznymi 
dla lingwistyki komputerowej, który jest skuteczny i efektywny w wyszukiwaniu 
naruszających własność intelektualną dokumentów tekstowych.
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IT systems protection of corporate intellectual property

Summary. The paper presents the issues of knowledge management, and particularly protec-
ted knowledge. It takes the problem of IT systems and mechanisms, whose function is to protect 
intellec tual capital of an organisation. These systems deal with the proper circulation of informa-
tion, monitoring of incoming and outgoing information from the organization, as well as an with 
effective securing of the information stored in electronic form in the corporate databases. The pa-
per presents the Intellectual Property Protection System SOWI developed by the author. The sys-
tem uses an extensive set of semantic net mechanisms for the Polish and English language which 
allows it to detect plagiarism in suspicious documents and which is also able to protect intellectual 
property on the level far beyond simple text matching. The SOWI system uses the mechanism of 
semantic compression developed to generalise concepts during a comparison of documents. The 
main focus of this work is to give the reader an overview of architecture and the mechanisms of 
the system in question.

Key words: knowledge management, intellectual property protection, plagiarism detection, 
knowledge representation structures, semantic networks
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Odpowiedzialność wobec interesariuszy  
z perspektywy małego przedsiębiorstwa

Streszczenie. W artykule poruszono temat kształtowania odpowiedzialności wobec intere-
sariuszy z perspektywy małego przedsiębiorstwa. Ukazano znaczenie małych przedsiębiorstw 
jako kluczowych w gospodarce oraz bardziej szczegółowo omówiono odpowiedzialność wobec 
pracowników, klientów, dostawców oraz społeczności lokalnej, uwzględniając specyfikę małego 
przedsiębiorstwa. Analiza problemu została oparta na badaniach własnych i wtórnych oraz na 
literaturze przedmiotu.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność, interesariusze, małe przedsiębiorstwa

Wstęp

W nowych warunkach, przy powszechnym dostępie do informacji, kształ-
tują się nowe postawy różnych grup interesariuszy wobec przedsiębiorstwa. 
Konsumenci częściej interesują się działalnością przedsiębiorstw. Coraz częś-
ciej postrzegają ofertę przedsiębiorstwa przez pryzmat jego działań, chcą być 
informowani o sposobach wytwarzania produktu, traktowania pracowników 
itd. Na tej podstawie wyrabiają sobie opinię (powstaje reputacja firmy), która 
staje się podstawą zaufania i decyzji zakupowych. Partnerzy biznesowi (dos-
tawcy, odbiorcy, inwestorzy) coraz częściej w swoich decyzjach handlowych, 
inwestycyjnych biorą pod uwagę nie tylko kryteria czysto ekonomiczne, ale 
również kryteria społeczne. Powszechność informacji i ciągle rosnąca rola 
mediów przekłada się na zwiększenie ich zainteresowania światem biznesu, 
a konsekwencją tego jest coraz większa przejrzystość działalności gospodar-
czej. Zmienia się także stosunek pracowników do pracy, rośnie ich świadomość 
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i samodzielność1. Pracownicy są coraz lepiej wykształceni, chcą być lepiej in-
formowani, chcą być współodpowiedzialni i oczekują partycypacji w podej-
mowaniu decyzji organizacyjnych itp. Wymagające otoczenie wymusza na 
organizacjach działania, które prowadzą do wytworzenia i utrzymania stałych, 
opartych na zaufaniu relacji z otoczeniem. Źródłem inspiracji i narzędzi dla firm 
jest koncepcja społecznej odpowiedzialności, która od około 10 lat funkcjonuje 
w polskich warunkach, choć o jej powszechności w praktyce nie można jeszcze 
mówić. Koncepcja opiera się na założeniu, że firma postrzega siebie w kontekście 
szerszego otoczenia i uwzględnia jego interesy oraz definiuje odpowiedzialność 
wobec swoich interesariuszy. W ogólnej liczbie funkcjonujących firm większość 
to sektor MŚP, a szczególnie małe firmy (do 50 pracowników), których znaczenie 
dla gospodarki i dla rozwoju nowych trendów jest znaczący. W związku z rodzą-
cymi się nowymi postawami i wymaganiami otoczenia każda mała firma powin-
na zadać następujące pytania: czym jest odpowiedzialność wobec różnych grup 
interesariuszy, jak małe firmy mogą budować odpowiedzialne relacje ze swoimi 
interesariuszami, jaka jest specyfika tych relacji, w czym tkwią bariery budowa-
nia takich relacji. 

W niniejszym opracowaniu starano się odpowiedzieć na powyższe pytania, 
poszukując odpowiedzi na podstawie obserwacji, badań wtórnych i rozważań 
literaturowych. 

1. Znaczenie małych przedsiębiorstw

Małe przedsiębiorstwa odgrywają ogromną rolę w gospodarce. Podsta-
wą większości gospodarek narodowych cywilizowanego świata są małe firmy 
i przedsiębiorczość ich właścicieli, nie inaczej jest również w Europie i w Polsce. 
Małe firmy są podstawą budowania przychodu krajowego brutto i aktywności 
gospodarczej społeczeństwa. Stanowią znaczące źródło miejsc pracy i bazę dla 
pomysłu związanego z działalnością gospodarczą. Małe przedsiębiorstwa należy 
traktować jako główną siłę napędową innowacji, zatrudnienia oraz społecznej 
i lokalnej integracji2. Rozwojowe małe firmy tworzą stabilne warunki pracy dla 
swoich obecnych i przyszłych pracowników, dają większą pewność ich utrzyma-
nia się niż duże przedsiębiorstwa, nawet w czasach kryzysu3. Jednym z czyn-
ników takiego stanu rzeczy może być fakt, że małe firmy są najczęściej silnie 

1 Więcej: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniew-
ski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna PWP, Kraków 2004, s. 129-131.

2 Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw, Komisja Europejska 2000, s. 7. Została przyjęta 
przez Państwa Członkowskie na spotkaniu Rady Europejskiej w Feira 19-20 czerwca 2000 r. 

3 K. Safin, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wyd. AE we Wrocławiu, Wroc-
ław 2008, s. 52.
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związane terytorialnie i uczuciowo z miejscem, w którym funkcjonują. Bardzo 
niechętnie zmieniają siedzibę swojej działalności. W odróżnieniu do dużych firm, 
dla których zmiana koniunktury lub wzrost kosztów produkcji może być wys-
tarczającym pretekstem do przeniesienia produkcji w inny rejon lub nawet do 
innego państwa. Małe przedsiębiorstwa w tym aspekcie zachowują się bardzo 
stabilnie, są mocno przywiązane do miejsca prowadzenia działalności, i co za 
tym idzie, zapewniają miejsca pracy w długim okresie4. Podkreślając znaczenie 
małych firm w integracji lokalnej i społecznej, zasadne wydaje się pytanie: w jaki 
sposób małe przedsiębiorstwa świadomie mają uczestniczyć w integrowaniu spo-
łeczności i jak mogą wykorzystać tą specyfikę dla swojego rozwoju. Jednym ze 
sposobów na to jest budowanie stałych i wzajemnie korzystnych relacji między 
przedsiębiorstwem a jego interesariuszami. Warunkiem koniecznym trwałych 
 relacji jest świadomość odpowiedzialności wobec swoich interesariuszy i za nich 
oraz postrzeganie firmy jako części większej całości. 

2. Interesariusze z perspektywy małego przedsiębiorstwa

Poczucie odpowiedzialności i budowanie odpowiedzialnych relacji musi wy-
nikać z wcześniejszego zdefiniowania przez firmę, kim są jej interesariusze. Po-
jęcie intresariuszy (stakeholders) zostało wprowadzone w 1963 r. przez Stanford 
Research Institute i oznacza osobę lub podmiot zainteresowany działalnością fir-
my i ponoszący różnego typu ryzyko związane z jej funkcjonowaniem5. Do teorii 
zarządzania wprowadził je w latach 80. Edward Freeman. Według niego, „inte-
resariusze to grupy lub jednostki, które mogą wywierać wpływ (oddziaływać) 
na dane przedsiębiorstwo lub/i podlegają wpływowi danego przedsiębiorstwa”6. 
Grupę interesariuszy najczęściej stanowią: pracownicy, właściciele, dostawcy, od-
biorcy, kontrahenci, pośrednicy, klienci, media, instytucje samorządowe, rządowe, 
insty tucje użytku publicznego, społeczność lokalna. Jak już wspomniano, punktem 
wyjścia dla kształtowania odpowiedzialnych relacji z interesariuszami jest postrze-
ganie małego przedsiębiorstwa jako części większej całości. Odwołując się do przy-
rody, ideą jest symbioza7 przedsiębiorstwa i jego interesariuszy. Przedsiębiorstwo 
swoim istnieniem, funkcjonowaniem ma nie szkodzić swoim interesariuszom, ale 
dążyć do tego, by oni czerpali korzyści z istnienia przedsiębiorstwa. Powstaje tutaj 

4 Ibidem, s. 53.
5 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, http://www.pfcg.org.pl/article/12760_Intere-

sariusz_ang._stakeholder.htm [ 20.01.2010].
6 R.F. Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984, s. 322.
7 Symbioza (symbiosis). Współżycie dwóch lub większej liczby gatunków, w których obie 

strony czerpią korzyści, nie szkodząc drugiej, zob. J. Razowski, Słownik entomologiczny, PWN, 
Warszawa 1987, s. 279. 
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pytanie, czy małe przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę ze znaczenia, jakie ma po-
ziom akceptacji firmy przez jej interesariuszy. W badaniach empirycznych autorki8 
jedno z pytań do respondentów miało na celu określenie świadomości przedsiębior-
ców na temat ważności akceptacji poszczególnych grup dla istnienia i rozwoju fir-
my. Analizując odpowiedzi na to pytanie, można stwierdzić, że dla respondentów 
najważniejsza jest akceptacja firmy przez klientów: zdecydowana większość, 295 
respondentów, wskazała na odpowiedź: bardzo ważna, 28 respondentów wskazała 
na odpowiedź: ważna. Drugą grupą pod względem ważności jej akceptacji dla roz-
woju firmy okazali się pracownicy; dla większości respondentów są bardzo ważni 
lub ważni. Następne w kolejności grupy, których akceptacja ważna jest dla rozwoju 
małej firmy, to według respondentów: dostawcy i konkurenci. „Sprzyjające otocze-
nie” dla rozwoju firmy w dużej mierze zawiera się w akceptacji firmy i jej działań 
przez społeczność lokalną, która znajduje się w bliskim (fizycznie i mentalnie) za-
sięgu firmy. Dla większości respondentów (187 wskazań) społeczność lokalna jest 
ważna i bardzo ważna, jednak dużą grupę (116) stanowią wskazania, że akceptacja 
społeczności lokalnej jest obojętna, mało ważna lub nieważna. Świadczy to o tym, 
że dość duża grupa firm nie docenia wagi kwestii, jaką jest akceptacja społeczności 
lokalnej dla dobrego funkcjonowania firmy. Szczegółowa prezentacja odpowiedzi 
na analizowane pytanie znajduje się w tabeli 1.

Tabela 1. Akceptacja firmy przez grupy interesariuszy

Bardzo ważna Ważna Obojętna Mało ważna Nieważna
Klienci 295  27  1  0  0
Pracownicy 153 140 19  4  0
Dostawcy  
i dealerzy

 81 165 40 12  8

Władze lokalne  40 102 99 40 20
Społeczności 
lokalne

 71 116 67 33 16

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych. 

Świadomość znaczenia interesariuszy dla rozwoju firmy pozwala firmie 
postrzegać siebie jako element sieci powiązań, tym samym kształtować odpo-
wiedzialność za i wobec nich, czego następstwem jest zarządzanie relacjami 
z interesariuszami. Praktycznym aspektem zarządzania relacjami jest stworze-
nie tzw. mapy interesariuszy i określenie powiązań i zależności między firmą 
a poszczególnymi grupami w teraźniejszości i przyszłości. W teorii i w prak-

8 Badanie własne, ankietowe, przeprowadzone wśród 316 małych przedsiębiorstw na terenie 
Dolnego Śląska w 2007 r., zob. K. Kulig-Moskwa, Public relations małych przedsiębiorstw, praca 
doktorska, UE we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Wrocław 2008.
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tyce najczęściej przyjęło się różnicować grupy interesariuszy na: wewnętrzne 
i zewnętrzne. Zakres wewnętrznych relacji obejmuje działania skierowane na 
pracowników i ich rodziny, związki zawodowe, zarząd firmy, właścicieli. Zew-
nętrzne relacje obejmują szeroko pojęte otoczenie, jednak najbardziej istotnymi 
dla funkcjonowania firmy (również małej) oraz najczęściej spotykanymi pod-
miotami są: klienci, dostawcy, kontrahenci, społeczność lokalna, władze lokalne, 
media (najczęściej lokalne), dystrybutorzy produktów, banki, towarzystwa ubez-
pieczeniowe, agencje wspierające MSP (np. Agencja Rozwoju Regionalnego). 
Przyjęty podział interesariuszy dla małej firmy na wewnętrznych i zewnętrznych 
jest bardzo ogólny. Należy pamiętać o tym, że każde przedsiębiorstwo posiada 
charakterystyczne tylko dla niego grupy i jednostki, dlatego powinno określić 
swoje grupy celowe, rodzaj powiązań, zależności między organizacją a nimi9 itp.

Powstają więc pytania: na czym polega odpowiedzialność wobec poszcze-
gólnych grupy i jak kształtować odpowiedzialne relacje z interesariuszami, na 
czym polega specyfika małego przedsiębiorstwa w związku z omawianym tu 
tematem. Poniżej podjęta została próba odpowiedzi na postawione pytania, 
uwzględniając cztery grupy interesariuszy: klientów, pracowników, dostaw-
ców, społeczność lokalną.

3. Odpowiedzialność wobec klientów

Dla małego przedsiębiorstwa klienci to najczęściej grupa odbiorców będą-
ca częścią społeczności lokalnej, w której funkcjonuje firma. W dobie Internetu 
należy jednak coraz częściej uwzględniać fakt, że klient będzie częścią szerszej 
społeczności, nie tylko lokalnej. 

Odpowiedzialne relacje wobec klientów można sprowadzić do procesu: bu-
dowania i podtrzymywania wzajemnie korzystnych, pozytywnych relacji mię-
dzy przedsiębiorstwem a nimi oraz kształtowaniem reputacji firmy jako uczciwej 
i odpowiedzialnej wobec klientów. Działania nastawione na odpowiedzialne 
re lacje mają na celu stworzenie więzi klientów z firmą opartych na zaufaniu. 
Zdobycie zaufania jest szczególnie ważne, ponieważ dziś konsumenci dokonują 
wyboru świadomie, wymagają więc wiedzy na temat firmy, która oferuje dany 
produkt. Kształtowanie odpowiedzialnych relacji z klientami musi opierać się 
na zapewnianiu im pełnej, prawdziwej i rzetelnej informacji o produktach, tech-
nologii i całej firmie, tworzeniu kanałów dwukierunkowej komunikacji z nimi. 

9 Por. A. Sokołowska, Cechy modelu badawczego dotyczącego zarządzania społeczną od-
powiedzialnością w małym przedsiębiorstwie, w: Społeczna odpowiedzialność organizacji. 
 Metodyka, narzędzia, ocena, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, „Prace naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 156, s. 52.
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 Odpowiedzialność wobec klientów to zagadnienie bardzo szerokie i powinno 
przez firmę być definiowane na każdym etapie łańcucha procesu produktu, moż-
na jednak wymienić najważniejsze kwestie, które należy rozważyć10:

– satysfakcja i lojalność klienta,
– bezpieczeństwo produktu,
– jakość produktu/usługi,
– rzetelne informowanie (etykieta, opakowanie),
– etyka marketingowa i etyka reklamy,
– prawa konsumenta,
– edukacja klienta,
– usługi posprzedażowe.
Przewagą małych firm nad dużymi jest możliwość budowania relacji z klien-

tami w sposób bezpośredni, opierając je na osobistych kontaktach i definiowaniu 
odpowiedzialności wobec indywidualnych klientów. Mała firma winna podkreś-
lać znajomość z klientami i wykorzystywać bliskie z nimi kontakty, by nadać 
relacjom charakter wartościowej (cennej) relacji interpersonalnej. Odpowiedzial-
ne relacje są nastawione na dialog. Chodzi o to, by obie strony miały do siebie 
zaufanie pozwalające im rozmawiać jak przyjaciele, ze świadomością, że jedna 
strona uszanuje stanowisko drugiej. 

4. Odpowiedzialność wobec (za) pracowników

Kształtowanie odpowiedzialnych relacji w miejscu pracy można rozpatrywać 
na różnych warstwach znaczeniowych, jednak należy tutaj szczególnie uwzględ-
nić ogólną koncepcję polityki personalnej oraz postawę pracodawcy wobec od-
powiedzialności w stosunku do swoich pracowników. Odpowiedzialność firmy 
wobec pracowników wymaga rozważenia m.in. poniższych zagadnień11:

– zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym,
– satysfakcja z pracy,
– bezpieczeństwo i higiena pracy,
– szkolenia i rozwój pracowników,
– prawa pracowników,
– monitorowane zwolnienia,
– komunikowanie/informowanie pracowników, włączanie ich do podejmo-

wania decyzji,

10 Odpowiedzialny biznes. Zbiór przykładów dobrych praktyk wśród małych i średnich 
przedsiębiorstw z całej Europy, Komisja Europejska, Luksemburg 2004, s. 1.

11 CSR and Competitivess European SME’s Good Practice Consolidated European Report, 
red. J. Mandl, A. Dorr, Vienna 2007.
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– odpowiedzialne i sprawiedliwe wynagradzanie (systemy ubezpieczeń, nie-
oprocentowane pożyczki).

Jednym z wymienionych elementów kształtowania odpowiedzialności w miej-
scu pracy jest zwiększanie współodpowiedzialności za firmę wśród pracowników 
i włączanie ich w procesy decyzyjne firmy. Wśród pytań zadanych w badaniach 
autorki znalazło się pytanie o to, czy właściciel/ zarządzający konsultuje istotne 
kwestie z pracownikami. Analizując uzyskane odpowiedzi, można stwierdzić, 
że w większości mali przedsiębiorcy konsultują istotne kwestie dotyczące fir-
my z pracownikami: 102 firmy odpowiedziały tak, a 161 – częściowo (na 292 
odpowiedzi). Podczas rozmów z właścicielami ustalono, że słowo „częściowo” 
przybierało dwa znaczenia: dla jednych oznaczało, że na etapie konstruowania 
wariantów decyzyjnych włączają pracowników jako kreatorów rozwiązania da-
nego problemu bądź posiadaczy cennych informacji, a ostateczne decyzje podej-
mował sam właściciel; druga grupa respondentów odpowiedź tę interpretowała 
w ten sposób, że część decyzji konsultowała, część nie. Jedynie 39 respon-
dentów zadeklarowało, że nie konsultuje ważnych decyzji z pracownikami. 
Z cytowanych badań wynika, że przebadane małe przedsiębiorstwa docenia-
ją konsultacje z pracownikami jako ważny aspekt podejmowania decyzji, co 
może być przesłanką do wnioskowania o zwiększaniu współodpowiedzialności 
za firmę12. Należy jednak brać pod uwagę wadę badań ankietowych, jaką jest 
deklaratywność.

Bezpośredni kontakt właściciela z pracownikami, według Teresy Łuczki, jest 
najistotniejszą cechą jakościową małego przedsiębiorstwa, w odróżnieniu do du-
żego. Kontakty między właścicielem a pracownikami są wielostronne, częste, 
niesformalizowane, zwykle bezpośrednie. Co przejawia się w sposobie zwraca-
nia się do siebie w firmie, jak i w kontaktach poza pracą13. Ta cecha małego 
przedsiębiorstwa staję się zasadnicza, biorąc pod uwagę problematykę porusza-
ną w niniejszym opracowania. Mała liczba pracowników powoduje, że relacje 
w miejscu pracy powinny sprzyjać bliskim bezpośrednim kontaktom, potencjal-
nie daje to naturalną szansę budowania efektywnego zespołu i współodpowie-
dzialności wobec siebie wzajemnie i wobec firmy. Duży wpływ na to ma ogólna 
koncepcja życia i postawa zarządzającego (właściciela) oraz implementowane 
przez niego wartości firmowe, w tym szczególnie wartość odpowiedzialności za 
firmę i jej pracowników jako zespół. Wydaje się, że w małej firmie odpowie-
dzialność wobec pracowników jest tożsama z postrzeganiem (przez pracowni-
ków)  odpowiedzialności właściciela (konkretnej osoby), to sprowadza tą relacje 
na grunt relacji interpersonalnej i sprawia, że uruchamia się zasada wzajem-
ności, w której pracownik czuje się odpowiedzialny za firmę (odwołując to do 

12 Badanie własne, K. Kulig-Moskwa, op. cit.
13 K. Safin, Zarządzanie małą firmą, op. cit., s. 38.
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 konkretnej osoby), a to może być silną przesłanką budującą motywację, satysfak-
cję z pracy i lojalność wobec pracodawcy.

5. Odpowiedzialność wobec dostawców  
i partnerów biznesowych

Zadaniem odpowiedzialnych relacji wobec partnerów biznesowych jest 
budowanie dobrych dla obu stron relacji, opierając je na zaufaniu, poczuciu 
długofa lowego partnerstwa i współpracy. Budując relacje z dostawcami, należy 
podkreślać wspólne interesy między organizacją a nimi oraz współodpowiedzial-
ność za produkt końcowy. W praktyce odpowiedzialność wobec dostawcy można 
sprowadzić do następujących aspektów: dostarczanie jasnej, pełnej informacji, 
uczciwość w transakcjach, płacenie na czas za dostawę, dzielenie się informa-
cją na temat produktów, usług itd. Poczucie współodpowiedzialności za produkt 
końcowy daje podstawę do rozwijania przez firmę i dostawcę wspólnych przed-
sięwzięć nastawionych na wspólną edukację i rozwój badań, innowacji. Wyra-
zem odpowiedzialności wobec społeczności lokalnej w kontekście dostawców 
jest szukanie ich na lokalnym rynku, integrując się tym samym ze społecznością 
lokalną.

6. Odpowiedzialność wobec społeczności lokalnej 

Specyfiką małego przedsiębiorstwa jest działanie na rynku lokalnym, tym 
samym wszystkie wyżej opisane grupy interesariuszy należą do społeczno-
ści  lokalnej. W tej części opracowania społeczność lokalna będzie definiowana 
w szerszym kontekście. Społeczność lokalna to przykładowo: szkoły, przed-
szkola, związki wyznaniowe, organizacje, zrzeszenia, instytucje finansowe czy 
wreszcie pojedyncze osoby, które mają jakiś związek z przedsiębiorstwem i mogą 
być nośnikiem opinii o nim na lokalnym rynku, na którym funkcjonuje firma. 
Małe przedsiębiorstwa działają najczęściej na rynkach lokalnych i to ten rynek 
jest podstawą ich rozwoju. Z natury rzeczy kształtują swoje najbliższe środowis-
ko. Często robią to spontanicznie, jednak tylko jeśli działania te byłyby częścią 
strategii, ich moc oddziaływania byłaby bardzo duża14. Podstawą kształtowania 
dobrych relacji jest zdobycie zaufania społeczności lokalnej, to zaś wymaga od 
organizacji zrozumienia jej kultury, poznania oczekiwań oraz wyrazów komu-

14 I. Bartczak, Firmy rodzinne pomagają w budowie lokalnych społeczności, „Gazeta Praw-
na” 2 listopada 2006, nr 213(1831).
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nikacji zrozumiałych dla tej społeczności. Odpowiedzialność wobec społeczno-
ści lokalnej wymaga od przedsiębiorstwa uczestnictwa w jej życiu społecznym, 
rozwiązywania jej problemów, informowania o życiu i działaniach organizacji 
itp. Odpowiedzialne działania wobec społeczności lokalnej mogą przybierać 
rożne formy, np.: wspieranie lokalnych stowarzyszeń, fundacji, organizacja im-
prez lokalnych, współpraca z władzami lokalnymi, współpraca ze szkołami, np. 
w sprawie organizacji praktyk dla uczniów, ufundowanie stypendium, organi-
zacja konkursu dla społeczności lokalnej związanego z tematyka przedsiębior-
stwa itp. Firma powinna wybierać takie działania, które zgodne są z jej celami, 
charakterem15. Tworząc relacje ze społecznością lokalną, małe firmy powinny 
podkreślać swój związek z danym regionem, społecznością. Uczestnictwo firmy 
w życiu społeczności lokalnej, wspieranie jej, rozwiązywanie problemów czyni 
firmę „bliską”. Otoczenie zaczyna postrzegać ją nie tylko przez pryzmat pomna-
żania zysków, ale jako instytucję, z którą można się identyfikować w popieraniu 
różnych słusznych idei. Istotne z punktu widzenia małego przedsiębiorstwa, któ-
re często nie dysponuje budżetem na rzecz problemów społecznych, jest to, że 
kształtowanie dobrych relacji ze społecznością lokalną może odbywać się bez 
angażowania wielkich nakładów finansowych czy organizacyjnych. 

Anthony Davis w swojej książce wyraźnie podkreśla, że działania na rzecz 
społeczności lokalnej nie są zarezerwowane tylko dla dużych firm, ale szcze-
gólnie małym firmom dają możliwość budowania dobrej reputacji. Jako jeden 
z przykładów podaje sklep w Brystolu, który przekazuje co miesiąc około sześć-
dziesięciu używanych artykułów gospodarstwa domowego (które odbiera od 
klientów w rozliczeniu za nowe) organizacjom charytatywnym16. Wśród pol-
skich firm również można znaleźć przykłady takich, które budują swoją reputację 
wśród społeczności lokalnej przez uczestnictwo w jej życiu i rozwiązywaniu jej 
problemów. Pozytywnym przykładem budowania relacji firmy ze społecznością 
lokalną jest piekarnia państwa Paraczyńskich z Kalisza. Z inicjatywy piekarni 
wraz z innymi przedsiębiorcami utworzono Bank Chleba – organizację zajmującą 
się udzielaniem pomocy w postaci pożywienia dla osób najuboższych. Niewielka 
piekarnia jest przykładem na to, jak na poziomie lokalnym mała firma może być 
inicjatorem, promotorem i animatorem działań pomocowych i aktywizujących 
społeczność lokalną. Dzięki swojej działalności, piekarnia stała się w Kaliszu 
ośrodkiem życia społecznego, przyciągając klientów i motywując pracowników. 
Klienci piekarni mają świadomość, że kupują „chleb z misją”, przyczyniając się 
do czynienia dobra17. 

15 Ibidem.
16 A. Davis, Wszystko co powinieneś wiedzieć o PR, odpowiedzi na 500 najważniejszych 

pytań, Wyd. Rebis, Poznań 2005, s. 163.
17 PR a społeczne zaangażowanie biznesu, czyli jak budować relacje z grupami ważnymi dla 

firmy i realnie zmieniać świat na lepsze, red. A. Golerska-Stafiej, Warszawa 2004, s. 33.
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Cechą właściwą małym firmom jest ich „bliskość” w stosunku do społeczności 
lokalnej, i chodzi tu o bliskość w znaczeniu mentalnym – mała firma jest niemal-
że wtopiona w społeczność lokalną (właściciel często wywodzi się ze środowiska 
lokalnego). Naturalna jest więc odpowiedzialność za społeczność lokalną. Czy 
tak jest? Jaka jest skala tego zjawiska w Polsce? Jeden z wniosków z badań wśród 
śląskich przedsiębiorców na temat ich zaangażowania w dzia łalność społeczną 
brzmi, że domeną małych firm ze Śląska jest pomoc społeczna, usługi socjal-
ne (prawie 60% wskazań)18. W badaniach autorki19 na grupie  małych przedsię-
biorstw z Dolnego Śląska około 40% firm utrzymuje kontakty  z instytucjami 
pożytku publicznego (m.in. szkoły, szpitale), około 21% tych  działań to działania 
spontaniczne, a około 19% to działania planowe. 

Na pytanie otwarte, w którym respondenci poproszeni zostali o opisanie aktyw-
ności wobec społeczności lokalnej, 35 firm opisało różne rodzaje działań w ramach 
inicjatywy społecznej. Najczęściej pojawiały się odpowiedzi mówiące o finansowa-
niu imprez lokalnych, wspieraniu lokalnych klubów sportowych, szkół. Kilka wska-
zań dotyczyło pomocy dzieciom, np. darmowe pobyty w przedszkolu dla dzieci 
w trudnej sytuacji materialnej, wspieranie dzieci z obszarów wiejskich, finansowa-
nie koloni, obozów, paczki dla dzieci. Ankietowani wskazywali również takie odpo-
wiedzi, jak: wygłoszenie prelekcji, doradztwo na tematy związane z działalnością 
firm, organizacja pokazów mody, bali charytatywnych. Jeden z właścicieli uznał 
nawet, że jego inicjatywą i wsparciem dla społeczności lokalnej był jego udział 
w wyborach lokalnych, z sukcesem. Odpowiedzi znajdują się w tabeli 2. 

Tabela 2. Podjęte inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej

Lp. Inicjatywa na rzecz społeczności lokalnej

1. Sponsorowanie lokalnej imprezy

2. Wspomaganie lokalnych klubów sportowych

3. Wspomaganie klubów sportowych oraz lokalnej szkoły podstawowej

4. Szeroka współpraca z rodzicami (klientami) i środowiskiem lokalnym

5. Częste odwiedziny w domu opieki, gdzie przebywają dzieci specjalnej troski

6. Pobyt dziecka 6-letniego i 5-letniego na pięć godzin bez opłat.

7. Zamierzam wspierać dzieci z terenów wiejskich

8. Pomoc w założeniu stowarzyszenia Amazonek na Bolesławiec. Pomoc  
w dofinansowaniu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób prywatnych. Pomoc  
w organizacji imprez okolicznościowych (dzień niepełnosprawnych, pomogliśmy  
zorganizować miejsce i dowóz jedzenia

18 Czy śląskie firmy są aktywne społecznie?, raport Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce 
i Fundacja Bankowej im. Leopolda Kronenberga, Warszawa wrzesień 2006, s. 8.

19 Badanie własne, K. Kulig-Moskwa, op. cit.
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9. Zakup fotela w Teatrze H. Modrzejewskiej w Legnicy. 1000 zł darowizny dla OSiR 
w Legnicy. 50 zł darowizny dla szkoły

10. Organizację charytatywną na rzecz szkoły

11. Sponsoring trzech szkół (zakup sprzętu do sal gimnastycznych). Zorganizowanie 
spotkania dotyczącego ochrony środowiska i możliwości wykorzystania sprzętu  
elektrycznego i elektronicznego

12. Budowa kanalizacji sanitarnej. Budowa obiektu sportowego. Modernizacja SUW  
z odwiertem studni głębinowej

13. Organizacja wyjazdu dzieci ze szkoły w Osieku do Filharmonii. Prelekcja na temat 
sztuki lutniczej

14. Udział w wyborach lokalnych z sukcesem

15. Pokaz wyrobów na imprezach ogólnoszkolnych i kulturalnych

16. Sponsoring klubów piłkarskich (młodzieżowych) poprzez dostawę wód  
i napojów. Wspieranie lokalnych stowarzyszeń

17. Pokazy mody na sezon 2006-2007. Miss Strzegomia 2007. Dzień przyjemności. Dzień 
kobiet

18. Bal charytatywny – opieka zdrowotna

19. Doradztwo w zakresie własności domów

20. Wystawa ceramiki i obrazów w lokalnym domu kultury (prace wykonane przez  
pacjentów)

21. Wyjazd dzieci na kolonie, zawody – obozy sportowe. Spotkania integracyjne 
mieszkańców. Flagowanie słupów

22. Sponsorowanie klubu sportowego

23. Współudział w przygotowaniach lokalnego boiska piłkarskiego

24. Dodatkowe bezpłatne usługi dla pacjentów wchodzące w zakres codziennej działalności 
firmy

25. Działalność w stowarzyszeniu osób niepełnosprawnych „Przemienny światy”

26. Wyposażenie placu zabaw (piaskownice, huśtawki)

27. Pomoc finansowa przy organizowaniu dla społeczności lokalnej, dofinansowanie  
śniadania wielkanocnego, pomoc finansowa przy organizowaniu wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci

28. Sfinansowanie i przeznaczenie materiałów na remont szkoły

30. Sponsoring i udział w organizowaniu biegu dla młodzieży

31. Święto swojego produktu (corocznie we wrześniu)

32. Sponsorowanie paczek na święta wielkanocne

33. Sponsoring piłki nożnej młodzików

34. Wspieranie szkoły

35. Sponsorowanie nagród na wieczorku tanecznym

36. Wsparcie finansowe grup działających przy Młodzieżowym Domu Kultury,  
dofinansowanie konkursów prowadzonych przez szkołę podstawową

Źródło: opracowanie własne.
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Zakończenie

Zmiany, jakie zachodzą w sferze społeczno-gospodarczej, powodują, że każ-
da organizacja niezależnie od wielkości potrzebuje do swojego rozwoju zaufania 
ze strony swojego otoczenia i pracowników. Zaufanie to powstaje w długim cza-
sie, dzięki nieustannej trosce o dobre relacje wewnątrz i na zewnątrz organizacji, 
których podstawę stanowi świadomość odpowiedzialności wobec interesariu-
szy. Innymi słowy, każda organizacja potrzebuje odpowiedzialności jako war-
tości tożsamości przedsiębiorstwa, która począwszy od poziomu strategicznego 
poprzez taktyczny i operacyjny będzie wyznaczać działania przedsiębiorstwa. 
Właściciele małych przedsiębiorstw muszą nabrać przekonania, że firma będzie 
lepiej się rozwijała przy wsparciu i zrozumieniu tych, od których zależy jej sukces 
lub klęska, czyli od jej interesariuszy. Tym samym byt firmy w długim okresie 
uzależniony jest od akceptacji jej nie tylko przez klientów, ale także społecz-
ność lokalną, pracowników, dostawców, pośredników, media itp. Na poziomie 
taktycznym mała firma potrzebuje konkretnego planu z wyznaczonymi celami 
wobec każdej z tych grup. Poziom operacyjny polega na wyborze i realizacji od-
powiednich instrumentów, technik, zadań, które, charakteryzują się spójnością 
w komunikowaniu wartości firmy i są odpowiednie, jeśli chodzi o rodzaj firmy, 
realizowany program itd. Poza tym należy pamiętać, że kształtowanie odpowie-
dzialnych relacji nie można się sprowadzić do spektakularnych akcji czy wyda-
rzeń specjalnych. Budowanie odpowiedzialnych relacji z grupami otoczenia musi 
wynikać ze strategii firmy. I choć odpowiedzialne działania społecznie mogą być 
spontanicznym odruchem „dobrego serca” właściciela/zarządzającego, w kon-
frontacji ze zmianami otoczenia powinny przerodzić się w stałe, konsekwentne, 
kierunkowe zaangażowania małej firmy. Potrzeba edukacji w kwestii społecznej 
odpowiedzialności w małych przedsiębiorstwach jest konieczna. Zarządzający 
małymi przedsiębiorstwami powinni poznać tę koncepcję i jej instrumenty, aby 
skuteczniej rozwijać własne przedsiębiorstwa. 
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Interpretacja i znaczenie metafory 
„klimat organizacyjny” w zarządzaniu

Streszczenie. W artykule zawarto rozważania odnoszące się do metafory „klimat organi-
zacyjny” oraz znaczenia tej kategorii w zarządzaniu. Pierwszą część poświęcono wyjaśnieniu 
kontekstu organizacyjnego metafory, natomiast w drugiej części przybliżono kontekst meteoro-
logiczny. Na uwagę zasługuje opis różnych kategorii meteorologicznych powiązanych z klima-
tem organizacyjnym. Wyjaśniając kontekst organizacyjny i meteorologiczny metafory „klimat 
organizacyjny”, uzasadniono przydatność stosowania tej kategorii w obszarach organizacji i za-
rządzania. Dodatkowo w opracowaniu usystematyzowano piśmiennictwo krajowe i zagraniczne 
związane z tą problematyką. 

Słowa kluczowe: klimat, organizacja, klimat organizacyjny, metafora, „dobry klimat orga-
nizacyjny”, „zły klimat organizacyjny”, zainteresowanie klimatem organizacyjnym, znaczenie 
klimatu organizacyjnego

Wstęp

Zagadnienie klimatu organizacyjnego jako odrębnej kategorii naukowej 
z obszaru zarządzania, organizacji i psychologii jest jeszcze mało ugruntowane 
w polskim piśmiennictwie oraz wzbudza wiele kontrowersji. Stosowanie w na-
szej praktyce tego pojęcia nadal nie ma jeszcze szerokiego zakresu, chociaż 
problematyka związana z klimatem organizacyjnym jest polskim menedżerom 
znana i dla nich aktualna. Nierzadko na pytanie, czym jest klimat organizacyjny, 
można usłyszeć niejednoznaczną odpowiedź. Niekiedy klimat organizacyjny 
utożsamiany jest z pojęciem kultury organizacyjnej, nawet w opinii badaczy 
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naukowych1. Przyczyną tej sytuacji jest nie tylko stosunkowo skromny rodzimy 
dorobek teoretyczny dotyczący tego tematu, ale przede wszystkim brak uświa-
domienia faktu, że wiele kwestii związanych z motywacją pracowników w dużej 
mierze koresponduje z problematyką motywowania. Dodatkowe kontrowersje 
wzbudza sama metafora „klimat organizacyjny”, a także zasadność i popraw-
ność jej zastosowania. Czy właśnie taką nazwą powinny być określane problemy 
i zjawiska z nią związane? Czy brzmienie metafory oddaje istotę problemu? 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że współcześnie wykorzystuje się w piśmien-
nictwie również inne metafory związane z klimatem, takie jak „klimat innowacyj-
ny”, „klimat dla wiedzy”, „klimat dla sukcesu”, „klimat dla usług” czy wcześniej 
„klimat psychologiczny”. Wszystkie te metafory są mocno powiązane z różnymi 
składnikami klimatu organizacyjnego. Dochodzi jeszcze kwestia zróżnicowanych 
koncepcji interpretacji zjawiska, jakim jest klimat organizacyjny. Ta nadmierna 
niejednolitość i różnorodność postrzegania klimatu organizacyjnego utrudnia dys-
kurs naukowy oraz wymianę doświadczeń praktycznych związanych z porusza-
ną problematyką. Warto więc w tym zakresie lepiej dostrzegać i wykorzystywać 
dorobek zagraniczny, szczególnie anglo- i niemieckojęzyczny. Konceptualizacją 
klimatu organizacyjnego zajmują się m.in. Rensis Likert, Garlie Forehand, George 
Litwin, Robert Stringer, Renato Tagiuri, Daniel Denison, David Kolb, Daniel Katz, 
Lawrence James, Allan Jones, Thomas Moran, Kathryn Mearns, Wendell French, 
James Rosenzweig, Benjamin Schneider, Maximilian Gontrad, Lutz von Rosenstiel 
czy Rainer Neubauer. Ugruntowaną pozycję dorobku zagranicznego potwierdzają 
elektroniczne źródła informacji2. Studia literaturowe wskazują jednak, że względ-
nie mało miejsca poświęcono dotychczas pełniejszemu wyjaśnieniu przyczyn 
i uzasadnieniu stosowania samej metafory „klimat organizacyjny”.

Celem artykułu była pełniejsza interpretacja metafory „klimat organiza-
cyjny”, a w konsekwencji doprecyzowanie istoty tej kategorii oraz wyjaśnienie 
 zasadności jej stosowania w praktyce. 

1. Kontekst organizacyjny metafory „klimat organizacyjny” 

Metafora „klimat organizacyjny” jest zestawieniem z jednej strony wielo-
znacznej w tym przypadku kategorii „klimat”, a z drugiej obszernego pojęcia, 
jakim jest termin „organizacja”. Podjęte rozważania warto zacząć od wyjaśnienia 

1 Zob. i por. G. Wudarzewski, Geneza klimatu organizacyjnego i jego znaczenie w zarządza-
niu organizacjami, Monograph: United Europe prospects of development, Ministry of Education 
and Science of Ukraine, National Minning University, WSB, Dniepropietrowsk 2010, s. 148-155; 
G. Wudarzewski, Konceptualizacja pojęć kultura organizacyjna i klimat organizacyjny, „Zeszyty 
Naukowe WSB we Wrocławiu” 2005, nr 5 i piśmiennictwo tam wskazane.

2 G. Wudarzewski, Geneza klimatu..., op. cit.
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kontekstu organizacyjnego. Podyktowane to jest potrzebą mocnego zaakcento-
wania już na samym początku instrumentalnego charakteru badania klimatu 
 organizacyjnego względem procesów zarządzania w organizacjach.  

Problematyką konceptualizacji i sposobem rozumienia organizacji zaj-
mowano się już od dawna. Najczęściej odwołujemy się w tym zakresie do 
propozycji przedstawionych jeszcze przez Tadeusza Kotarbińskiego i Jana 
Zieleniewskiego w obrębie szkoły prakseologicznej. Według tych propozycji, 
organizacja jest pojęciem wieloznacznym i może być rozpatrywana w trzech 
różnych znaczeniach3. 

W znaczeniu czynnościowym organizacja jest czynnością, procesem orga-
nizowania i kształtowania struktur składników organizacji czy też uporząd-
kowaną sekwencją działań prowadzących do osiągnięcia celu lub działaniem 
realizowanym zgodnie z etapami cyklu zorganizowanego4. Przykładami mogą 
być tutaj organizacja przedsięwzięcia w instytucji, organizacja procesu przebie-
gu dokumentów, organizacja hali produkcyjnej. W rozumieniu czynnościowym 
organizacji nie tyle można mówić o „organizowaniu klimatu”, ile ewentualnie 
o procesie organizowania badania klimatu (kiedy i w jakich etapach to badanie 
będzie przebiegać, jaki będzie zakres przedmiotowy i podmiotowy badań, za po-
mocą jakich narzędzi będzie dokonywane badanie, jaki będzie zakres badania 
itd.), organizacji procesu zmiany i poprawy klimatu czy też o procesie organizo-
wania zespołu zajmującego się w firmie analizą i zmianą klimatu. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, że sam proces organizowania różnych zadań, przedsięwzięć 
i celów instytucji może w jakimś sensie również wpływać na klimat organiza-
cyjny, ponieważ organizowanie składające się m.in. ze zbierania informacji na 
temat planowanych zadań, prawidłowa ich interpretacja, właściwe wyciągniecie 
wniosków, przekazanie informacji dalej, zapewnienie zasobów niezbędnych do 
realizacji przedsięwzięć może być zrealizowane w różnoraki sposób – lepiej lub 
gorzej. Ludzie, analizując proces organizowania, mogą oceniać, czy był on za-
sadny w danym momencie w kontekście konkretnej sytuacji, czy też nie, czy 
w procesie organizowania uwzględniono potrzeby i oczekiwania ludzi, czy wys-
tępują w tym zakresie jakieś elementy konfliktogenne itp. Te wszystkie czynniki 
mogą w różnym zakresie oddziaływać na klimat organizacyjny. Wskazane pro-
cesy powiązane z czynnościowym rozumieniem organizacji mogą być interesują-
cym punktem wyjścia do ich pogłębienia w kolejnych publikacjach.

Organizację w znaczeniu atrybutowym należy rozumieć jako cechę mówiącą 
o stopniu zorganizowania, jako budowę złożonych rzeczy, instytucji i procesów, 

3 B. Kożuch, Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2007; Organizacja i zarządzanie. 
Podstawy wiedzy menedżerskiej, red. M. Przybyła, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001; 
J. Koziński, T. Listwan, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Forum Naukowe, Wrocław 
– Poznań 2005.

4 Zob. i por. Organizacja i zarządzanie. Podstawy..., op. cit.; J. Koziński, T. Listwan, op. cit.
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składających się z celowych elementów, które działają w sposób uporządkowany 
i prowadzą do osiągnięcia celów całości (rzeczy, instytucji, procesów), oraz jako 
rezultat zorganizowania – sposób wzajemnego powiązania części organizacji ze 
sobą i z całością, odzwierciedlony w strukturze organizacyjnej5. W tym kon-
tekście można mówić o strukturze samego klimatu (z jakich składników składa 
się klimat, klasyfikacja tych składników, które z nich są mniej, a które bardziej 
istotne, które z tych składników są łatwo, a które trudno mierzalne) oraz o kli-
macie organizacyjnym w powiązaniu ze strukturą organizacyjną firmy (jaki 
jest klimat w różnych częściach struktury organizacyjnej, a jaki jest w całej 
firmie). Istotne wydaje się tu rozumienie znaczenia atrybutowego organizacji 
przyjęte w propozycji Mieczysława Przybyły, ponieważ rozwijając tę interpre-
tację i nawiązując ją do kategorii klimatu, można powiedzieć o lepiej lub gorzej 
kształtującym się klimacie organizacyjnym, lepiej lub gorzej zorganizowanym 
badaniu klimatu organizacyjnego. Przyjmując założenie, że klimat może być 
cechą organizacji, można zasugerować, że klimat może być atrybutem pozy-
tywnym (dobry klimat, pozytywnie odczuwany i dobrze oceniany) instytucji 
lub jej części albo atrybutem negatywnym (zły klimat, źle postrzegany i nega-
tywnie oceniany). 

W znaczeniu rzeczowym organizacja to rzecz zorganizowana, która powsta-
ła w wyniku procesów organizowania, oraz o trwałym zespole ludzi mających 
wspólne cele i zasoby, wykorzystujących je w działaniach podejmowanych dla 
osiągnięcia tych celów6. Tak rozumiana organizacja jest pojęciem tożsamym 
z instytucją (konkretna firma, instytut, fundacja, organizacja zawodowa itd.). 
Zestawiając ze sobą rzeczowe znaczenie organizacji i pojęcie klimatu, moż-
na powiedzieć o zespole projektowym zajmującym się problematyką analizy 
i dos konalenia klimatu organizacyjnego, grupie pracowników zewnętrznych 
i wewnętrznych utworzonej w celu przeprowadzenia badania klimatu w firmie, 
a także o organizacji lub jej części (konkretny dział, komórka, grupa pracowni-
ków), w której panuje określony klimat. 

Analiza kontekstu organizacyjnego metafory „klimat organizacyjny” wska-
zuje, że kategoria ta powinna być kojarzona przede wszystkim ze znaczeniem 
atrybutowym, jako cecha lepiej lub gorzej kształtującego się zjawiska w organi-
zacji, stanowiącego silną lub słabą stronę organizacji, postrzeganego pozytyw-
nie lub negatywnie, ocenianego w odniesieniu do różnych składników, a także 
rozpatrywanego w różnych przedziałach podmiotowych organizacji. Powiązanie 
znaczenia rzeczowego organizacji z klimatem organizacyjnym wynika z faktu, 
że klimat zawsze odnosi się do konkretnej instytucji. Bez instytucji i realizowa-

5 Zob. i por. Kożuch B., op. cit.; Organizacja i zarządzanie. Podstawy..., op. cit.; J. Koziński, 
T. Listwan, op. cit.

6 Zob. i por. ibidem.
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nych w niej zadań nie byłoby klimatu organizacyjnego charakterystycznego dla 
tej instytucji. Nie bez znaczenia jest tutaj również czynnik ludzki. 

Jedynym problemem pozostaje dookreślenie, czy klimat występujący w danej 
organizacji jest charakterystyką całej instytucji, czy też w każdym dziale (pionie, 
komórce), na każdym szczeblu w hierarchii zjawisko to kształtuje się w odmienny 
sposób. Wydaje się, że w najmniejszym stopniu kategoria klimatu powiązana jest 
z czynnościowym znaczeniem organizacji, chociaż same procesy organizowania 
w danej instytucji lub jej części mogą również wpływać na proces kształtowania 
się klimatu, natomiast nie stosuje się wprost terminu „organizowanie klimatu”, 
można ewentualnie mówić o organizowaniu badań klimatu i o procesach orga-
nizacji jego zmian i doskonalenia. Dyskusyjne jest także stosowanie niekiedy 
takich kategorii, jak „klimat organizacji” lub też „klimat w organizacji”, chociaż 
w ocenie autora tego typu sformułowania są tożsame z pojęciem klimatu organi-
zacyjnego.

Finalizując ten wątek, przyjmuje się założenie, że zjawisko klimatu kształ-
tuje się w konkretnej organizacji lub jej składowej, na skutek procesów organi-
zacyjnych w niej zachodzących. Omawiana kategoria jest również w mniejszym 
lub większym stopniu powiązana z uniwersalnymi i najczęściej wskazywanymi 
cechami organizacji, chociaż najsilniejsze powiązanie odnosi się do utworzenia 
organizacji przez ludzi, połączenie ludzi jako podstawowy czynnik twórczy, 
zdolność do utrwalania wzorców działań, uleganie wpływom otoczenia oraz zło-
żoność elementów i ich skomplikowanie7. 

2. Kontekst meteorologiczny metafory  
„klimat organizacyjny”

W odniesieniu do instytucji kategoria „klimat” ma charakter wieloznacz-
ny. Można ją odnosić np. do pomieszczeń, budynków lub hal produkcyjnych 
(temperatura, wilgotność, wszystko, co ważne dla ludzkiego samopoczucia), 
relacji między ludźmi (nastroje, zachowania, odczucia, emocje, nastawie-
nie – odpowiedni klimat do negocjacji, przekazania ważnych informacji, kli-
mat do współpracy) czy też do właściwości meteorologicznych (właściwości 
otaczającego ludzi środowiska). Niezależnie od znaczenia klimatu wszystkie 
wspom niane wyżej przykłady mają wspólną cechę polegającą na występowaniu 
pewnych uwarunkowań o różnym zakresie i różnym stopniu nasilenia przesą-
dzających o odmienności klimatu. Kolejnym wspólnym elementem jest odczu-
wanie klimatu przez człowieka, ponieważ kiedy określa się  charakterystykę 

7 Zob. i por. Kożuch B., op. cit.; Organizacja i zarządzanie. Podstawy..., op. cit.
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 występującego klimatu, najczęściej odnosi się ją do przystosowania ludzi 
do danych warunków. W piśmiennictwie nierzadko jako synonim klimatu orga-
nizacyjnego używa się określenia „atmosfera”, co sugeruje pewne powiązania 
tych pojęć z problematyką meteorologiczną.  

Klimat w znaczeniu meteorologicznym oznacza „zespół zjawisk pogodowych 
na danym obszarze w okresie wieloletnim. Klimat określany jest na podstawie 
obserwacji różnorodnych składników dla danego regionu, najczęściej pomiarów 
temperatury, opadów atmosferycznych i wiatru. Pozostałymi czynnikami kli-
matotwórczymi są układ lądów i oceanów, wysokość n.p.m. Standardowy okres 
badawczy wynosi około 30 lat”. Oprócz ogólnej definicji klimatu, należy przy-
toczyć również pojęcia pokrewne, takie jak mikroklimat, mezoklimat i topokli-
mat8. Pojęcie mikroklimatu jest zdefiniowane podobnie do klimatu, przy czym 
podkreślony zostaje aspekt jego występowania dla mniejszego, specyficznego, 
charakterystycznego środowiska (miejscowość, kotlina, wąwóz, wnętrze samo-
chodu, pomieszczenia itd.). Wszystkie części składowe mikroklimatu wywiera-
ją wpływ na samopoczucie człowieka, jego sprawność fizyczną i umysłową, na 
wydajność pracy oraz zachowanie dobrego stanu zdrowia. Mikroklimat decyduje 
także o gospodarce cieplnej organizmu. Mezoklimat, nazywany również klima-
tem lokalnym, jest pojęciem zbliżonym do kategorii mikroklimatu, ale w tym 
przypadku uwypuklona jest nie tyle charakterystyka środowiska (korony drzew, 
jaskinia), ile bardziej obszar – do kilkudziesięciu kilometrów. 

Dość ciekawą kategorią jest topoklimat zdefiniowany jako klimat charak-
terystyczny dla większej aglomeracji miejskiej, kształtowany przez warunki 
miejscowe, takie jak ukształtowanie terenu, roślinność, stosunki wodne i za-
gospodarowanie przestrzenne. Wyróżnia się topoklimaty form wypukłych, 
płaskich i wklęsłych. Zjawisko to wydaje się najbliższe pojęciu organizacji, 
ponieważ uwypuklony jest tutaj kontekst ingerencji człowieka w występowa-
nie zjawisk (zagospodarowanie przestrzenne i wodne). Również ciekawym 
punktem odniesienia może być analiza występowania klimatu w organizacji 
na najwyższym szczeblu hierarchii (zarząd – topoklimat dla form wypukłych), 
średnim szczeblu (topoklimat dla form płaskich) oraz najniższym szczeblu (dla 
form wklęsłych). 

Pojęciami uzupełniającymi z zakresu meteorologii mogą być również 
 „atmosfera” i „pogoda”. Atmosfera ziemska jest otaczającą ziemię gazową po-
włoką, która jest niezbędna do życia organizmów. W kontekście kategorii kli-
matu największe znaczenie ma część atmosfery znajdująca się najbliżej ziemi 
– tropo sfera, która kształtuje klimat i pogodę. Kiedy mówi się o zmianie sta-
nu atmosfery, ma się na myśli zmiany klimatu i zmiany pogody. W atmosferze 

8 Na podstawie: www.encyklopedia.pwn.pl, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3922951/kli-
mat.html i literatura tam wskazana [8.10.2013].
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zachodzą tzw. zjawiska atmosferyczne związane z obiegiem wody, zjawiskami 
optycznymi i wyładowaniami atmosferycznymi. Niekiedy klimat określa się jako 
średni stan atmosfery. Z pojęciem atmosfery nierozerwalnie związane jest po-
jęcie ciśnienia, którego odczuwanie przez człowieka ma w tej pracy kluczowe 
znaczenie, oznacza bowiem, że człowiek może mieć lepsze lub gorsze samopo-
czucie w zależności od występującego w danej chwili ciśnienia będącego po-
chodną  atmosfery. Tak rozumiana atmosfera, odczuwana przez człowieka, dała 
początek stosowaniu w zachowaniach ludzi takich kategorii, jak atmosfera w ro-
dzinie,  atmosfera w szkole,  atmosfera w miejscu pracy czy w końcu – atmosfera 
występująca w organizacji. Istotny jest tutaj fakt, że ludzie mogą różnie oceniać 
panującą atmosferę, ale z naukowego punktu widzenia występują pewne prawi-
dłowości, kiedy ludzie lepiej lub gorzej czują się w danym rodzaju atmosfery. 

Pogodę należy utożsamiać ze zmiennymi warunkami meteorologiczny-
mi na danym obszarze kuli ziemskiej, składającymi się z takich fizycznych 
właś ciwości troposfery, jak: temperatura, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność, 
insolacja, prędkość i kierunek wiatru, zachmurzenie i rodzaj chmur, opady, 
osady i zjawiska atmosferyczne. Regularne kształtowanie się pogody w dłuż-
szym (trzydziestoletnim czasie) tworzy dla danego obszaru charakterystyczny 
klimat. Wyraźnie należy zaakcentować tutaj zmienność pogody. Jest więc to 
zjawisko krótkookresowe, które w kontekście odczuwania przez ludzi może 
charakteryzować się nagłymi i względnie dużymi zmianami. Podsumowując 
analizę powyższych kategorii z zakresu meteorologii, można przedstawić kilka 
następujących wniosków. 

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na znaczenie i zakres tych kategorii. 
 Atmosfera jest pojęciem najbardziej obszernym – to atmosfera kształtuje klimat 
i pogodę. Klimat nie jest tworzony przez odosobnione indywidualne zjawisko 
pogodowe, lecz przez zespół zjawisk pogodowych wykazujących pewne prawi-
dłowości w dłuższym czasie. Klimat wydaje się pojęciem w większym stopniu 
dookreślonym i bardziej namacalnym dla człowieka niż atmosfera, jest niejako 
doprecyzowaniem i zawężeniem tej kategorii do tego, co jest najbardziej odczu-
walne i najłatwiej zauważalne przez człowieka. 

Po wtóre, powyższe kategorie można odnieść do klimatu w kontekście za-
chowań ludzi. Nastrój człowieka najbardziej kojarzy się z pogodą, ponieważ obie 
te kategorie charakteryzują się dużą dynamiką i zmiennością. To nie pojedyn-
cza sytuacja związana z występowaniem danego nastroju jest wyznacznikiem 
charakteru człowieka, tylko wiele nastrojów w dłuższym okresie, wykazujących 
pewne prawidłowości. Również istotna jest tu kwestia nastroju nie pojedynczej 
osoby, ale grupy osób. Zatem większa liczba osób wykazujących podobne nastroje 
w dłuższym przedziale czasu tworzy określony klimat. Atmosfera, z jednej stro-
ny, może być kojarzona z występowaniem i działaniem środowiska zewnętrznego 
na zachowanie ludzi, chociaż najistotniejsze wydają się te składniki  otoczenia, 
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które znajdują się najbliżej człowieka lub grupy osób, oraz te, które są najbardziej 
zauważalne i odczuwalne przez ludzi. Z drugiej strony, atmosfera jest odczuwana 
przez ludzi i ma wpływ na ich zachowanie, samopoczucie, nastrój itd. Odno-
sząc powyższe elementy do pojęcia organizacji i zestawiając je ze sobą, można 
powiedzieć, że w danej organizacji występują takie zjawiska, jak charakterys-
tyczna atmosfera (środowisko zewnętrzne znajdujące się najbliżej organizacji 
oraz „ciśnienie” wytwarzane w samej organizacji), w której uczestnicy czują 
się lepiej lub gorzej, nastroje uczestników organizacji, które mogą charaktery-
zować się dużą dynamiką i zmiennością, a wszystkie łącznie tworzą kategorię 
względnie najbardziej odczuwaną i uświadamianą przez ludzi – klimat organi-
zacyjny.

Po trzecie, koncentrując się na kategorii klimatu, można mówić o więk-
szym lub mniejszym zakresie jego występowania. W kontekście całej orga-
nizacji można mówić o atmosferze w niej występującej czy też panującej, 
mającej wpływ na funkcjonowanie i zachowania ludzi. Chociaż klimat jest 
pojęciem węższym niż atmosfera i jest przez nią kształtowany, to jednak jest 
czynnikiem łatwiej zauważalnym i uświadamianym. Kiedy ludzie zastana-
wiają się, jakie są optymalne warunki do prosperowania, raczej odnoszą się 
do klimatu danego obszaru niż  atmosfery. Zależność pomiędzy tymi poję-
ciami jest jednak na tyle duża, że w opracowaniu przyjęto założenie o ich 
jednoznaczności, zwłaszcza że nie definiowanie ich w kontekście zjawisk me-
teorologicznych ma w tej pracy kluczowe znaczenie, tylko ich przełożenie na 
zachowania ludzi. Można powiedzieć, że w danej organizacji panuje określony 
klimat lub atmosfera. 

Kolejną kwestią do rozpatrzenia jest dookreślenie zakresu stosowania kate-
gorii „klimat organizacyjny” w konkretnej organizacji. Zasadnym wydaje się 
tu podział na tzw. klimat organizacyjny dla całości organizacji oraz mikro- czy 
wręcz topoklimaty dla jej składowych (pionów, działów, komórek itd.). Należy 
w tym miejscu zadać pytanie, który kontekst klimatu jest ważniejszy – klimat 
dla całej organizacji czy dla poszczególnych jej części. W opinii autora, klimat 
organizacyjny jest najbardziej istotny w odniesieniu do całości organizacji, do-
piero wtedy staje się jej atrybutem, natomiast zdecydowanie bardziej operatyw-
ne wydaje się odniesienie kategorii klimatu organizacyjnego do poszczególnych 
części organizacji. Dużo trudniej analizuje się i poprawia klimat organizacyjny, 
kiedy odnosi się i podejmuje działania w stosunku do całej instytucji. Przyjęto 
założenie, że klimat organizacyjny w danej organizacji kształtuje się i popra-
wia poprzez kształtowanie i poprawę tego zjawiska w poszczególnych pionach, 
działach i komórkach. Również w tym przypadku za stosowaniem jednolitej 
kategorii „klimat organizacyjny”, a nie dzieleniem jej na poszczególne części 
(mikroklimat, mezoklimat, topoklimat) przemawia dotychczasowy dorobek 
teoretyczny.
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3. Wybrane ujęcia metafory „klimat organizacyjny”  
w piśmiennictwie

Niezależnie od prezentowanych rozważań, warto odwołać się do publikacji 
innych autorów. W swoim artykule Joanna Mesjasz opisuje klimat jako kategorię 
bazującą na metaforze nastroju, bo to on decyduje, jak kultura organizacyjna jest 
odbierana i jakich obciążeń doświadczają pracownicy w efekcie funkcjonowania 
w organizacji9. Autorka przywołuje w tym zakresie opinie i interpretacje innych 
specjalistów. Lidia Zbiegień-Maciąg wskazuje np., że „wchodząc do przedsię-
biorstwa wyczuwamy panującą w nim atmosferę, sposób odnoszenia się prze-
łożonych i podwładnych do siebie, sposoby komunikowania, kontaktowania się 
z klientem oraz z osobami z otoczenia firmy”10. Metaforę klimatu organizacyjne-
go stosują również Marek Adamiec i Barbara Kożusznik oraz Lutz von Rosenstiel 
i Rudolf Bögel11. Ci ostatni, precyzując swoją definicję, stoją na stanowisku, że 
„w sensie porównawczym klimat organizacyjny jest podobny do klimatu meteo-
rologicznego, ponieważ również w organizacji można mówić w przenośni o kli-
macie w odniesieniu do określonej kwestii. Wewnątrz organizacji, na poziomie 
stosunków interpersonalnych, mówimy, że są one oziębłe, gorące, rozluźnione, 
napięte czy też że szykuje się burza...”12. W innej publikacji, w badaniach nad 
problemem tworzenia przez polskie zakłady przyjaznych dla rodziny miejsc pra-
cy, Bożena Balcerzak-Paradowska wykorzystuje termin „atmosfera” w zakładzie 
pracy o negatywnych i pozytywnych przejawach13.

Do stosowania metafory klimatu organizacyjnego nawiązuje również praca 
Rodericka Graya, w której autor szczegółowo nawiązuje do objaśnienia znacze-
nia i stosowania tej metafory14. Wskazuje on, że klimat meteorologiczny jest zja-
wiskiem bardzo złożonym, ale większość cech, takich jak temperatura, godziny 
nasłonecznienia, wiatr, opady, sezonowe zmiany w sposób indywidualny można 
zmierzyć. Mogą również występować tzw. lokalne mikroklimaty, które odbiegają 
czasem dość znacząco od prawidłowości zachodzących w klimacie większego 
obszaru. Istotną i trudną do zmierzenia właściwością klimatu meteorologicznego 

 9 J. Mesjasz, Klimat organizacyjny w sytuacji kryzysu i zmiany, w: Oblicza współczesnego 
zarządzania organizacją, red. J. Stankiewicz, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2005. 

10 L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji. Identyfikator kultur znanych firm, PWN, War-
szawa 2002.

11 Zob. i por. M. Adamiec, B. Kożusznik, Sztuka zarządzania sobą, PWE, Warszawa 2001; 
L. Rosenstiel, R. Bögel, Betriebsklima geht jeden an. Bayerischer Staatsministerium für Arbeit, 
Familie und Sozialordnung, München 1992.

12 L. Rosenstiel, R. Bögel, op. cit., s. 17.
13 B. Balcerzak-Paradowska, Firma przyjazna rodzinie, cz. I, w: Programy praca-życie 

a efektywność firm, red. S. Borkowska, Wyd. IPiSS, Warszawa 2003.
14 R. Gray, Climate of Success. Creating the Right Organizational Climate for High Perfor-

mance, Wyd. Elsevier, Burlington 2007.
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jest to, że każdy człowiek może w nieco odmienny sposób ocenić, jak się w danym 
klimacie czuje, chociaż możliwe jest określenie takiego typu klimatu, który naj-
prawdopodobniej będzie odpowiadał większości ludzi, ponieważ gatunek ludzki 
z genetycznego punktu widzenia nie różni się w sposób znaczący pod kątem cech 
przystosowawczych do bytowania. Analizując poszczególne składniki klimatu 
meteorologicznego i próbując zestawić preferencje ludzi na wykresie dystrybu-
anty, moglibyśmy otrzymać następujące wyniki. Badając preferencje mieszkań-
ców środkowej Europy w odniesieniu do temperatury, zapewne otrzymano by 
wykres, w którym najwięcej wskazań byłoby dla typowej, średniej, umiarkowa-
nej temperatury występującej w tej części Europy. Procent ludzi preferujących 
bardzo niskie temperatury (–40 stopni Celsjusza) byłby zdecydowanie mniejszy 
niż tych, którzy preferowaliby skrajnie wysokie temperatury (+40 i pół stopnia). 
Inaczej wyniki mogłyby kształtować się przy analizie preferencji odnoszących 
się do poziomy nasłonecznienia. Chociaż sam autor publikacji przyznał, że nie 
prowadził tego typu badań, to jednak można postawić hipotezę, że zdecydowanej 
większości ludzi odpowiadałby wyższy stopień nasłonecznienia. Należy jednak 
pamiętać, że te dwie cechy są ze sobą dość istotnie powiązane i nie można ich 
badać oddzielnie. Na przykład, preferencje ludzi do niższej średniej temperatury 
mogłyby być wyższe, gdyby w tym samym czasie występowało większe nasło-
necznienie, niż w sytuacji, w której wraz z niskimi temperaturami występowałby 
niewielki poziom nasłonecznienia. Dość istotna wydaje się również uwaga, że 
ludzie mają stosunkowo niewielki wpływ na klimat i poziom kontroli nad kli-
matem, mogą co najwyżej zapobiegać skutkom występowania sezonowo mniej 
komfortowego klimatu poprzez zmianę odzieży lub ogrzanie bądź schłodzenie 
pomieszczeń. W dłuższej perspektywie ludzie w większym stopniu przyzwycza-
jają się do panujących warunków i przestają odczuwać dyskomfort. 

Odnosząc pojęcie klimatu do organizacji i tworząc metaforę „klimat organi-
zacyjny”, można zauważyć, że występują pewne wspólne cechy dotyczące klima-
tu meteorologicznego. Po pierwsze, klimat organizacyjny również ma kilka cech, 
które można obserwować i mierzyć. Po drugie, niezależnie od całościowego kli-
matu dla danej instytucji, mogą pojawiać się tzw. mikroklimaty – klimaty wys-
tępujące w danej części instytucji odbiegające od uśrednionego wyniku, nagłe 
zmiany odczuć pracowników spowodowane bieżącymi problemami. Po trzecie, 
może występować subiektywność w odczuciach dotyczących klimatu organiza-
cyjnego, który jest niczym innym jak personalnym, osobistym doświadczeniem 
wynikającym z relacji zachodzącej pomiędzy obiektywnymi, wymiernymi ce-
chami organizacji a specyficznymi potrzebami i preferencjami człowieka. Chcąc 
uzyskać odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu odpowiada ludziom klimat me-
teorologiczny, który występuje na ich obszarze, należałoby zadać pytanie – jak 
im się żyje w tych warunkach, jak się w nich czują. Podobnie w kontekście kli-
matu organizacyjnego moglibyśmy zapytać o to, jak im się tutaj pracuje, jak to 
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jest pracować tutaj. Zapewne odpowiedzi na tak postawione pytania mogłyby 
być odmienne i nie udałoby się znaleźć takiego klimatu organizacyjnego, w któ-
rym wszyscy czuliby się idealnie, niemniej, podobnie jak w przypadku klimatu 
meteorologicznego, można by określić jako punkt wyjścia taki rodzaj klimatu  
(czy też warunki tworzące ten rodzaj klimatu), w którym z dużym prawdopo-
dobieństwem większość ludzi czułaby się dobrze. 

4. Znaczenie stosowania metafory „klimatu organizacyjny” 
w procesach zarządzania 

 
W opinii autora stosowanie metafory klimatu organizacyjnego ma charakter 

jak najbardziej uzasadniony i poprawny. Menedżerowie zainteresowani poprawą 
klimatu organizacyjnego powinni rozumieć znaczenie tej metafory i być świa-
domi możliwości swojej partycypacji w jego kształtowaniu. W jednej ze swoich 
publikacji autor, bazując na dorobku teoretycznym, przedstawia następującą defi-
nicję omawianej kategorii: „klimat organizacyjny można utożsamiać z atmosferą 
panującą w firmie, odczuwaną i ocenianą przez jej pracowników w odniesieniu 
do wybranych składników kultury organizacyjnej oraz panujących w firmie uwa-
runkowań organizacyjnych. Badanie tak rozumianego klimatu organizacyjnego 
polega na zbieraniu i analizowaniu informacji odzwierciedlających opinie oraz 
odczucia pracowników organizacji z wykorzystaniem różnorakich narzędzi ba-
dawczych uwzględniających dobrane aspekty badawcze. Aspekty badawcze trak-
tuje się w przyjętym rozumieniu jako tożsame ze składnikami bądź wymiarami 
klimatu organizacyjnego”15. Sama definicja nie wyczerpuje jeszcze kwestii zwią-
zanej z rozumieniem znaczenia metafory, ponieważ obok metafory stosowanej 
w tej postaci, pojawiają się kolejne, które również wymagają pewnego doprecy-
zowania. Oto niektóre z nich:

1. Dobry klimat/atmosfera – sytuacja, w której ludzie dobrze czują się w da-
nym miejscu pracy, nie traktują pracy jako konieczności, tylko wykazują również 
własną inicjatywę w realizacji zadań, mają poczucie, że są potrzebni instytucji, 
w szczególnych przypadkach mogą oczekiwać indywidualnego podejścia w celu 
rozwiązania ich problemów, przynależą do grupy, z którą wspólnie realizują za-
dania i przezwyciężają problemy, znają i rozumieją cele i zadania stawiane przez 
kierownictwo, wiążą swoją zawodową przyszłość z instytucją, pogłębiają swoją 
wiedzę, doświadczenie itd. Mówiąc o dobrym klimacie organizacyjnym, można 
również odnieść się do takich synonimów, jak „przyjazny klimat” kojarzony za-
pewne ze znikomą liczbą konfliktów, „ciepły klimat” związany ze stosunkami 

15 G. Wudarzewski, Konceptualizacja pojęć..., op. cit.
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międzyludzkimi i większym zrozumieniem zachowań ludzkich czy też „dobry 
klimat dla pracy” oznaczający stworzenie takich warunków, w których ludzie 
chętniej i efektywniej będą przystępować do realizacji zadań. Wydaje się, że 
 te oria „Y” Douglasa McGregora w dużym stopniu nawiązuje do próby utworze-
nia takiego właśnie typu klimatu.

2. Zły klimat/atmosfera – sytuacja, w której ludzie negatywnie oceniają 
instytucję lub jej część i procesy w niej zachodzące, nie utożsamiają się z insty-
tucją, źle się czują w grupie ludzi, z którymi realizują zadania, prace wykonują 
z obowiązku lub obawy, mają odmienną wizję sposobu wykonywania pracy, nie 
znają i nie rozumieją zasadności wykonywania zadań i podejmowanych decyzji, 
odczuwają duży poziom konfliktowości, braku zrozumienia dla czynnika ludz-
kiego, w konsekwencji prowadzące do wykonywania pracy w warunkach silnego 
stresu, poszukiwania możliwości wykonywania pracy i wykazywania wkładu 
własnego na minimalnym poziomie itd. Inne synonimy związane z negatywnie 
postrzeganym klimatem organizacyjnym to: „chłodny klimat” charakteryzujący 
się brakiem relacji pomiędzy uczestnikami instytucji, wysokim poziomem wys-
tępowania konfliktów, brakiem chęci do współpracy, pomocy i wzajemnej lojal-
ności; „gęsty/ciężki klimat” związany z sytuacją, w której wyczuwa się napięcie, 
zdenerwowanie, niepewność i frustracje; „burzliwy klimat” sugerujący występo-
wanie bieżącego konfliktu w organizacji. 

3. Klimat kierowniczy – związany z istotnym znaczeniem roli kierowników 
w procesach zarządzania, w relacjach „bezpośredni przełożony – podwładni”. 
Już na początku badań nad klimatem organizacyjnym podkreślano konsekwencje 
stosowania danego stylu kierowania na zachowanie pracowników. Zastosowanie 
tej metafory podkreśla również odpowiedzialność menedżerów za kształtowanie 
klimatu16. 

W piśmiennictwie pojawiają się również specyficzne typy klimatów pod-
kreślające wyszczególnione składniki stanu oczekiwanego przez kierowników, 
takie jak: klimat dla wiedzy uwypuklający konieczność ciągłego doskonalenia 
kwalifikacji; klimat dla innowacji/innowacyjny związany z otwartością na 
zmiany, nowe pomysły, wyzwania, dynamikę procesów; klimat dla usług zo-
rientowany na wykonywanie pracy dla klienta – zaspokajanie jego potrzeb i ocze-
kiwań czy też klimat sukcesu/dla sukcesu charakteryzujący się nastawieniem 
na wyzwania, ambitne, trudne do osiągnięcia, ale realne cele, których zrealizo-
wanie może być odbierane w kategoriach sukcesu17.

16 N.M. Ashkanasy, C.P. Wilderom, M.F. Peterson, Handbook of Organizational Culture 
& Climate, Wyd. Sage Publications Inc., California 2000.

17 Zob. i por. H. Guryn, Klimat dla wiedzy, „Personel i Zarządzanie” 2007, nr 1; M. Syper, 
Modelowanie klimatu innowacyjnego w firmie jako klucz do sukcesu, „Zarządzanie Zasobami 
Ludzkimi” 2007, nr 1; N.M. Ashkanasy, C.P. Wilderom, M.F. Peterson, op. cit.; R. Gray, op. cit.
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Zainteresowanie klimatem organizacyjnym oznacza uświadomienie so-
bie przez członków organizacji (menedżerów i pracowników) znaczenia takiego 
zjawiska, jak klimat organizacyjny, partycypowanie w danym rodzaju klimatu 
i możliwość wpływania na jego kształtowanie. 

W dalszej perspektywie zainteresowanie klimatem związane jest z analizą 
związków przyczynowo-skutkowych determinujących występowanie bieżącego 
typu klimatu, wyłonienie najbardziej istotnych w danej instytucji składników 
klimatu, poszukiwanie sposobów pomiaru tych składników, wypracowanie na-
rzędzi do badania klimatu organizacyjnego, cykliczne prowadzenie tych badań, 
stałe dążenie do doskonalenia klimatu, z uwzględnieniem realizacji bieżących 
zadań i przewidywanych zmian w organizacji. 

W kontekście wskazanej wcześniej definicji, jak również znaczenia innych 
metafor powiązanych w klimatem organizacyjnym można przytoczyć argumenty 
określające, jakie znaczenie ma pełne zrozumienie metafory „klimat organiza-
cyjny”.

Po pierwsze, na klimat organizacyjny można wpływać i kontrolować go 
w większym stopniu niż pogodę. Zjawisko to powstaje w organizacji lub jej 
częściach, ma charakter uświadomiony i obserwowalny. Użycie słowa „klimat” 
z jednej strony może działać na wyobraźnię człowieka, ponieważ jest on roz-
poznawany od początku istnienia ludzkości i nie występuje potrzeba pełniejszej 
i dogłębnej konceptualizacji tego zjawiska, z drugiej, rozpoczynając stosowanie 
metafory od pojęcia klimat, można konsekwentnie stosować również inne meta-
fory pogody, takie jak: stosunki chłodne, ciepłe, burzliwe itd. Już samo poczucie 
kontroli i sterowalności może być czynnikiem kształtującym lepszy klimat orga-
nizacyjny, ponieważ ludzie w większym stopniu utożsamiają się i przekonują do 
tych procesów, na które mają wpływ. 

Po drugie, używając metafory klimatu, można wyraźnie zaakcentować su-
biektywność postrzegania i odczuwania. Nie ma klimatu meteorologicznego, 
który spełniłby w optymalny sposób oczekiwania wszystkich, w którym każdy 
człowiek będzie miał bardzo dobre samopoczucie. Można jedynie powiedzieć 
o pewnych prawidłowościach odnoszących się do większości ludzi w kontekście 
preferencji. Akceptowanie tej charakterystyki subiektywnego odczuwania kli-
matu i jej przełożenie na problemy występujące w organizacji pozwala czytel-
niej zrozumieć problem kształtowania optymalnego klimatu organizacyjnego 
w instytucji. Nie istnieje klimat organizacyjny, który będzie odpowiadał każ-
demu uczestnikowi i nie ma sensu poszukiwania rozwiązania odpowiadającego 
w tym zakresie całej zbiorowości. W niektórych częściach organizacji (dzia-
łach, pionach, komórkach) nie ma możliwości stworzenia warunków, takich jak 
w innych składowych instytucji, co może być związane chociażby ze specyfiką 
pracy i warunków jej realizacji, podobnie jak na pewnych szerokościach geogra-
ficznych panuje z góry określony klimat i człowiek może jedynie podjąć  decyzję 
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 o przystosowaniu się do niego lub o przeniesieniu się do innych warunków kli-
matycznych. To pomaga z kolei w procesach motywowania kierowników poprzez 
oddzielenie od ich działań tych czynników, na które nie mają wpływu, jak rów-
nież sugestii, żeby w trakcie działań związanych z doskonaleniem klimatu nie 
poszukiwać rozwiązań idealnych, a jedynie takich, które będą akceptowalne dla 
wyraźnej większości podwładnych. 

Po trzecie, podobnie jak w klimacie meteorologicznym mogą wystąpić pewne 
odchylenia od charakterystyki całościowego klimatu, tak samo w instytucji moż-
na powiedzieć o możliwości kształtowania klimatu organizacyjnego przez kon-
kretnego kierownika tylko w otoczeniu, na które ma wpływ. Bardzo ważne jest 
tutaj zrozumienie przez kierownika roli, jaką może on odegrać w procesie dosko-
nalenia klimatu. Wiele pozycji literaturowych nawiązuje do zależności pomiędzy 
stylem kierowania a oceną klimatu organizacyjnego przez jego podwładnych. 
Nawet jeśli w całej instytucji panuje zła atmosfera, nie oznacza to, że kierownik 
nie może podjąć działań mających na celu stworzenie lepszego klimatu w swojej 
komórce (dziale), jednakże na tej samej zasadzie kierownictwo powinno pamię-
tać, że aktualnie dobrze oceniana przez pracowników atmosfera może zmienić 
się przez nieodpowiednie działania kierownika lub niedostosowany do specyfiki 
pracy i podwładnych styl kierowania. 

Po czwarte, pogoda jako zjawisko meteorologiczne może w danym mo-
mencie wykazywać dużą dynamikę połączoną z odczuwalnymi dla człowie-
ka zmianami, tak samo klimat organizacyjny w instytucji lub jej części może 
mieć chwilowo charakter zmienny. To z jednej strony oznacza, że nastroje ludzi 
mogą być zmienne (w zależności od nagłej sytuacji, nawet indywidualnego pro-
blemu osobistego) i nie zawsze to kierownik musi być przyczyną chwilowego 
złego nastroju, a z drugiej – zmienności pogodowe w przełożeniu na zmiany 
nastrojów.

Po piąte, stosowanie metafory w większym stopniu uświadamia menedże-
rom istotność dbania o czynniki związane z pojęciem klimatu organizacyjnego. 
Dzięki temu, że ludzie są w stanie obserwować klimat meteorologiczny i mierzyć 
jego niektóre składowe, a następnie przewidywać i prognozować konsekwencje 
występowania danego typu klimatu na chociażby uwarunkowania gospodarki 
wodnej, rolnej, medycznej, tak podobnie można powiedzieć o świadomości wys-
tępowania danego klimatu organizacyjnego i konsekwencji jego występowania 
na wiele procesów zachodzących w firmie, chociaż z punktu widzenia menedże-
rów, najbardziej istotne wydaje się przełożenie występowania danego klimatu na 
efektywność funkcjonowania firmy i w dalszej perspektywie również na wyni-
ki finansowe. Kształtując dobry klimat organizacyjny w instytucji lub jej części 
i dbając o niego, można oczekiwać zwiększenia efektywności procesów zarząd-
czych, natomiast uwzględniając występowanie złego klimatu, należy pamiętać 
o zagrożeniach i negatywnych konsekwencjach z tego wynikających.
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Po szóste, dość istotna jest również kwestia wymierności składników kli-
matu meteorologicznego, co w przełożeniu na stosowanie metafory oznacza, że 
również niektóre składniki klimatu organizacyjnego mają charakter wymierny. 
Z punktu widzenia modelowania procesów zarządzania, a przede wszystkim mo-
tywacji w instytucji, można mówić o możliwości określenia, na jakim poziomie 
i w jaki sposób są oceniane te składniki, możliwości porównywania ich w róż-
nych okresach, jak również w różnych częściach instytucji, i konfrontowania 
ze sobą, na tej podstawie dokonania analizy, w jaki sposób można poprawić te 
składniki klimatu organizacyjnego (np. w danym pionie), które gdzie indziej były 
oceniane lepiej. Wymierność w dużym stopniu wiąże się również z pełniejszą 
klarownością zadań postawionych w kontekście poprawy klimatu – wiadomo, 
co poprawiać, jaki jest punkt wyjścia, na jakim poziomie są oczekiwania co do 
występowania danego składnika klimatu, w jaki sposób należy podnieść ten po-
ziom, w jaki sposób proces doskonalenia można kontrolować itd. 

Na zakończenie niniejszego opracowania warto wyraźnie podkreślić, że 
postępująca systematyzacja i ujednolicanie kategorii opisowych stosowanych 
w obszarach organizacji i zarządzania warunkuje efektywność analizowania 
i decydowania w procesach zarządzania. W tym sensie funkcja opisowa dys-
cyplin traktujących o organizacji i zarządzaniu koresponduje jakościowo z po-
zostałymi funkcjami naukowymi tych dyscyplin (a więc z funkcją analityczną, 
aksjologiczną, normatywną i metodyczną) i pośrednio oddziałuje na efektyw-
ność zarządzania. 

Podsumowanie

W opracowaniu przedstawiono problematykę stosowania i rozumienia me-
tafory „klimat organizacyjny” w procesach zarządzania. W pierwszej części pu-
blikacji przybliżono i przeanalizowano kontekst organizacyjny metafory „klimat 
organizacyjny”. W tej części rozważań wykorzystano trzy podstawowe znaczenia 
organizacji: czynnościowe, atrybutowe i rzeczowe. Zdaniem autora, klimat orga-
nizacyjny może być kojarzony ze wszystkimi znaczeniami organizacji, ale przede 
wszystkim może być łączony ze znaczeniem atrybutowym, jako cecha czy zespół 
cech konkretnej instytucji. W dalszej części opracowania zawarto przybliżenie 
i analizę kontekstu meteorologicznego metafory „klimat organizacyjny”. Autor 
zestawił wspólne cechy i podobieństwa występujące między różnymi zjawiska-
mi meteorologicznymi a metaforą „klimat organizacyjnego”. Na tej podstawie 
uzasadniono trafność sformułowania i stosowania kategorii „klimat” w odnie-
sieniu do procesów zarządzania i zachowań organizacyjnych. Wyjaśniono także 
znaczenie stosowania metafory „klimat organizacyjny” w zarządzaniu. W ostat-
niej części publikacji przedstawiono, w jaki sposób należy rozumieć  podstawowe 
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 pojęcia związane z metaforą klimatu organizacyjnego, przy czym wiodącą kwes-
tią jest opis sytuacji, w której stosuje się określenie „dobry” i „zły” klimat or-
ganizacyjny w instytucji oraz jak należy rozumieć zainteresowanie klimatem 
organizacyjnym w kontekście jego doskonalenia. 

Omówiona w artykule metafora nie jest obecnie powszechnie stosowana 
w polskiej praktyce menedżerskiej, chociaż wzrasta zainteresowanie tą proble-
matyką w krajowym piśmiennictwie.

W opracowaniu przywołano i usystematyzowano najważniejsze i dostęp-
ne pozycje literaturowe związane z klimatem organizacyjnym, nawiązujące do 
zasadności i trafności przywoływania kontekstu zjawisk meteorologicznych. 
Problematyka związana z tą kategorią ma charakter uniwersalny i ponadczaso-
wy, ponieważ powiązana jest z czynnikiem ludzkim w każdej organizacji oraz 
nawiązuje do tzw. miękkich elementów motywacji w procesie kształtowania 
efektywności przedsiębiorstwa. 
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The interpretation and meaning of the metaphor  
‘organizational climate’ in management

Summary. The article contains considerations concerning the ‘organizational climate’ meta-
phor and the importance of this category of management. The first part is devoted to explaining 
the context of the organizational metaphors, while the second part describes the context of rough 
weather. Noteworthy is also a description of the various categories of climate-related meteorologi-
cal organization. While explaining the organizational context and meteorological metaphor ‘orga-
nizational climate,’ the author justifies the usefulness of this category in the areas of organization 
and management. In addition, the study systematises the national and international literature re-
lated to this issue.

Key words: climate, organization, organizational climate, metaphor, a ‘good organizational 
climate,’ ‘poor organizational climate,’ interest in the organizational climate, importance of orga-
nizational climate
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Streszczenie. Celem niniejszej publikacji było przybliżenie ekonomicznego wymiaru proble-
matyki przemieszczania się obywateli Unii i członków ich rodzin na terytorium Unii Europejskiej 
(UE) w świetle obowiązujących aktów prawnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedli wości 
Unii Europejskiej (ETS). Szczególną uwagę poświęcono ograniczeniom swobody poruszania się 
na terytorium UE, wynikającym z art. 45 ust. 3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE). W przeważającej części pracy ukazano aspekty towarzyszące realizacji ograniczeń 
przedmiotowej swobody rynkowej poprzez analizę orzecznictwa ETS w zakresie stosowania 
 restrykcji, uzasadnionych przede wszystkim względami „porządku publicznego”.

Słowa kluczowe: swobodny przepływ osób, polityka wewnętrzna Unii Europejskiej, porzą-
dek prawny Unii Europejskiej, zasada niedyskryminacji, obywatelstwo Unii, prawo wjazdu i pra-
wo pobytu obywateli Unii Europejskiej i ich rodzin, względy porządku, bezpieczeństwa i zdrowia 
publicznego, obywatele państw trzecich,  zabezpieczenie społeczne

Wstęp 

Biorąc pod uwagę liczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej (ETS) w zakresie ograniczeń swobody przepływu osób na terytorium 
Unii Europejskiej (UE) ustanowionych w art. 45 ust. 3 Traktatu o Funkcjono-
waniu Unii Europejskiej (TFUE1), niniejszy fragment ograniczony zostanie do 

1 Traktat lizboński zmienił Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę 
Europejską (ten ostatni został przemianowany na Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej) 
– umowa międzynarodowa zakładająca m.in. reformę instytucji Unii Europejskiej, podpisa-
na 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie. W stosunku do państw-stron weszła w życie 1 grudnia 2009 r., 
przy czym w hierarchii źródeł prawa porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje 
od chwili ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co nastąpiło 2 grudnia 2009 r., Dz.U. nr 203, poz. 1569.
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wykładni kilku rozstrzygnięć. Niemniej pamiętać należy, że o ile zakres swobody 
migracji został zharmonizowany głównie w jednym akcie prawnym, o tyle dorobek 
całego orzecznictwa opiera się na regulacjach zarówno obowiązujących, jak i ak-
tach, które już utraciły moc prawną. Co więcej, modyfikacja norm prawnych nie 
oznacza negacji kierunku dotychczasowego orzecznictwa ETS, kształtującego się 
na przestrzeni lat. Stanowi ona bardziej doprecyzowanie i poniekąd rozszerzenie 
pewnych praw i obowiązków, wynikających z prawa swobody przemieszczania się.

Niniejsza publikacja stanowi przegląd orzecznictwa ETS dotyczącego ogra-
niczeń swobody przepływu osób na terytorium UE, uregulowanych w aktach 
pierwotnego i wtórnego prawa unijnego. Na mocy tych ostatnich, w szczególności 
art. 45 ust. 3 TFUE oraz art. 27 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się2, państwa członkowskie mogą ograniczyć swobodę prze-
mieszczania się i pobyt obywateli Unii i członków ich rodzin, bez względu na 
przynależność państwową, kierując się względami porządku, bezpieczeństwa lub 
zdrowia publicznego. Subsydiarnym czynnikiem kształtującym kryteria realiza-
cji ruchu osobowego w obrębie Unii jest orzecznictwo ETS stanowiące równo-
rzędną kategorię formującą przedmiotową problematykę. Uwzględniając istotny 
wpływ rozstrzygnięć Trybunału na omawiany proces, niniejszy artykuł ma na 
celu aproksymację kierunku rozwiązań transponowanych w jego orzeczeniach. 

1. Podstawy prawne

W świetle prawa UE swoboda przepływu osób na jej obszarze podlega pew-
nym restrykcjom, uzasadnionym względami porządku, bezpieczeństwa i zdro-
wia publicznego. W obecnym stanie prawnym omawianą problematykę, jak 
wskazano powyżej, normuje przede wszystkim art. 45 ust. 3 TFUE3, dyrektywa 

2 Dyrektywa 2004/38/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii 
i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw człon-
kowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 
68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG 
i 93/96/EWG, Dz.Urz. UE L 158 z dnia 30 kwietnia 2004 r., s. 77 i sprostowanie Dz.Urz. UE L 197 
z 2005 r., s. 34.

3 W stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów świadczą-
cych usługi ograniczenie uzasadnione względami bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicz-
nego wprowadzają odpowiednio art. 52 ust. 1 oraz art. 62 TFUE. Natomiast wobec pracowników, 
którzy zakończyli już działalność zawodową, względy porządku, bezpieczeństwa i zdrowia pu-
blicznego były stosowane na podstawie dyrektywy 72/194/EWG o rozszerzeniu na pracowników 
korzystających z prawa pozostania na terytorium państwa członkowskiego po zakończeniu za-
trudnienia w tym państwie zakresu dyrektywy z dnia 25 lutego 1964 r. o koordynacji specjalnych 
środków dotyczących przemieszczania się oraz pobytu obywateli państw obcych uzasadnionych 
względami porządku, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, Dz.Urz. WE L 121 z dnia 26 maja 
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2004/38/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r.4, która zastąpiła dyrektywę 64/221/EWG 
z dnia 25 lutego 1964 r.5 oraz orzecznictwo ETS.

Implementacja aktualnie obowiązującej regulacji w zakresie ograniczeń 
migracji miała na celu doprecyzowanie wymogów i zabezpieczeń procedural-
nych, na podstawie których państwo członkowskie może odmówić prawa wjaz-
du bądź wydalić obywateli UE lub członków ich rodzin6. Warto zaznaczyć, że 
o ile większość pojęć definiowanych na szczeblu Unii podlega interpretacji roz-
szerzającej, o tyle pojęcie porządku publicznego należy interpretować w sposób 
zawężający. Leszek Mikrus potwierdza to stanowisko, wskazując jednocześnie 
na brak jednoznacznej definicji tego ograniczenia oraz tendencję do zawężają-
cej interpretacji omawianego pojęcia7. W przeciwnym razie mało restryktywna 
wykładnia mogłaby doprowadzić do odmiennego stosowania tego instrumentu 
w państwach członkowskich. Indywidualna interpretacja i modyfikacja pojęć 
o znaczeniu ponadnarodowym przez państwa członkowskie mogłaby prowadzić 
do dyskryminacji pracowników migrujących oraz wszelkiego rodzaju nadużyć 
w krajowych porządkach prawnych8. Nadto skutkowałoby to brakiem nadzoru ze 
strony właściwych instytucji. Gérard Druesne słusznie zauważa, że nie ma jedno-
litej definicji porządku publicznego na arenie międzynarodowej, jednakże pojęcie 
to zawiera elementy pozwalające na zdefiniowanie go na płaszczyźnie wspólno-
towej9. Co więcej, żaden z aktów prawa Unii nie zawiera regulacji pozwalających 
na  rozróżnienie pojęć „porządek publiczny” i „bezpieczeństwo publiczne”.  Wydaje 

1972 r. Przedmiotowa dyrektywa została uchylona dyrektywą 2004/38/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

4 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się zmie-
niająca rozporządzenie nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/
EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG, Dz.Urz. 
UE L 158 z dnia 30 kwietnia 2004 r.

5 Dyrektywa Rady 64/221/EWG z dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie koordynacji specjalnych 
środków dotyczących przemieszczania się i pobytu cudzoziemców, uzasadnionych względami 
porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, Dz.Urz. WE L 56, 
s. 850 z dnia 4 kwietnia 1964 r.

6 Z punktu widzenia prawa unijnego, sytuacja prawna osób będących członkami rodziny 
obywatela państwa członkowskiego, a posiadających obywatelstwo państw trzecich, jest zbliżona 
do statusu obywateli państw członkowskich: W. Czapliński, Status prawny obywateli państw nie 
będących członkami Unii Europejskiej w obrębie Unii, „Biała Księga: Polska – Unia Europejska” 
1996, nr 34, s. 5.

7 L. Mitrus, Swoboda przemieszczania się pracowników po przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, s. 231 i 234.

8 Por. R. Blanpain, Indywidualne prawo pracy. Swoboda przemieszczania się pracowników, 
w: R. Blanpain, M. Matey, Europejskie prawo pracy w polskiej perspektywie, Wyd. Naukowe 
Scholar, Warszawa 1993, s. 102.

9 G. Druesne, Prawo materialne i polityki Wspólnot i Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe 
Scholar, Warszawa 1996, s. 160-161.
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się, że w orzecznictwie traktowane są one na prawach synonimów. Jedyny element 
konstytutywny stanowi zagrożenie podstawowych interesów społecznych. Warto 
podkreślić, że ochrona przedmiotowych interesów dotyczy nie tylko normatywne-
go obszaru omawianej problematyki, lecz również aspektów ekonomicznych, m.in. 
ochrony rynku pracy danego kraju przed nadmiernym napływem pracowników 
z innych państw członkowskich. Po akcesji nowych państw do UE w roku 2004 
wprowadzono dodatkowe ograniczenia celem ochrony własnych gospodarek i ryn-
ków pracy (tzw. okresy przejściowe), tj. ograniczenia w podejmowaniu zatrudnie-
nia w niektórych, dotychczasowych państwach Unii. Prawo podjęcia pracy, wiążąc 
się w sposób bezpośredni z normatywnymi uprawnieniami i ograniczeniami wy-
nikającymi z prawa przemieszczania się w UE, rodzi jednocześnie konsekwencje 
w sferze ekonomicznej, co potwierdza liczne orzecznictwo ETS.

2. Pojęcie porządku publicznego

Niewątpliwie powoływanie się przez organ krajowy na pojęcie porządku pu-
blicznego zakłada, jak stwierdził ETS w sprawie Regina v. Pierre Bouchereau10, 
istnienie realnego i wystarczająco poważnego zagrożenia, naruszającego podstawo-
wy interes społeczeństwa. Ponadto „prawo unijne […] nie narzuca państwom człon-
kowskim jednolitej skali wartości przy ocenie zachowań, które mogą być uważane 
za sprzeczne z porządkiem publicznym, jednakże dane postępowanie nie może być 
uważane za niosące na tyle poważne zagrożenie, aby usprawiedliwić ogranicze-
nia wjazdu lub pobytu obywatela innego państwa członkowskiego na terytorium 
państwa członkowskiego, w przypadku gdy państwo to nie sankcjonuje czy też nie 
przyjmuje innych rzeczywistych i efektywnych środków w celu zwalczania takich 
samych zachowań swoich obywateli”11. Jednakże z drugiej strony warto przypom-
nieć, że przepisy TFUE umożliwiają państwom członkowskim stosowanie wobec 
obywateli innych państw członkowskich, w szczególności ze względów porządku 
publicznego, środków, których państwa te nie zastosowałyby wobec własnych oby-
wateli, jako że państwa członkowskie nie są w stanie wydalić własnych obywateli 
ze swojego obszaru ani odmówić im prawa wjazdu na swoje terytorium12. 

10 Sprawa C-30/77, Regina v. Pierre Bouchereau, wyrok z dnia 27 października 1977 r., 
[1977] ECR 1999.

11 Zob. sprawy połączone C-115 i 116/81, Rezguia Adoui v. Belgia i miasto Legie Dominique 
Cornuaille v. Belgia, wyrok z dnia 18 maja 1982 r., [1982] ECR 1665, pkt 8.

12 Sprawa C-41/74, Yvonne van Duyn v. Home Office, wyrok z dnia 4 grudnia 1974 r., [1974] 
ECR 1337, pkt 22 i 23; sprawy połączone C-115 i 116/81, Rezguia Adoui v. Belgia i miasto Legie 
Dominique Cornuaille v. Belgia, op. cit., pkt 7; sprawa C-348/96, Criminal Proceedings against 
Donatella Calfa, wyrok z dnia 19 stycznia 1999 r., [1999] ECR I-11, pkt 20; C-100/01, Ministre de 
l’Intérieur and Aitor Oteiza Olazabal, wyrok z dnia 26 listopada 2002 r., [2002] ECR I-10981, pkt 40.
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 Reasumując powyższe rozważania, należy przyjąć, że państwo członkowskie 
nie ma prawa wydalić czy też odmówić prawa wjazdu obywatelowi innego pań-
stwa z powodu zachowania, które wobec własnych obywateli nie daje podstaw 
do zastosowania środków represyjnych13. Niedopuszczalne jest również stoso-
wanie środków uzasadnionych względami porządku, bezpieczeństwa czy zdro-
wia publicznego z powodów gospodarczych14. Co więcej, środki te powinny być 
proporcjonalne15 i opierać się na indywidualnym zachowaniu jednostki16, które 
z kolei winno stwarzać rzeczywiste, aktualne i dostateczne zagrożenie dla intere-
su społecznego17. ETS w sprawie Yvonne van Duyn v. Home Office potwierdził, 
że „państwo członkowskie, powołując się na ograniczenia uzasadnione wzglę-
dami porządku publicznego, może wziąć pod uwagę, jako element zachowania 
zainteresowanego, jego przynależność do ugrupowania lub organizacji, której 
działalność uznawana jest przez to państwo członkowskie za zagrożenie dla spo-
łeczeństwa, choć nie jest zakazana, i to również w sytuacji, gdy obywatele tego 
państwa członkowskiego, zamierzający wykonywać działalność podobną do tej, 
jaką obywatel innego państwa członkowskiego zamierzał prowadzić w ramach 
tego ugrupowania lub organizacji, nie podlegają żadnym ograniczeniom”18. 

3. Kryteria stosowania ograniczeń

Bezspornie czynnikiem decydującym o podjęciu tego rodzaju środków nie 
może być uprzednia karalność. Na wyrok karny będzie można powołać się  tylko 

13 ETS zaaprobował jednakże odmowę wjazdu wobec obywatelki holenderskiej, zamierza-
jącej podjąć działalność zawodową, w odniesieniu do której Wielka Brytania nie stosowała ogra-
niczeń wobec własnych obywateli: J. Maliszewska-Nienartowicz, Orzecznictwo ETS dotyczące 
ograniczeń swobody przepływu osób i usług ze względu na porządek, bezpieczeństwo i zdrowie 
publiczne, w: Prawo i podatki w Unii Europejskiej, red. nacz. A. Barankiewicz, „Infor” 2008, 
nr 10(82), s. 16.

14 Sprawa C-17/92, Fèdèration de distributeurs cinèmatographiques, wyrok z dnia 4 maja 
1993 r., [1993] ECR I-2239. Podobnie K. Wach, Ograniczenia swobody przemieszczania się 
pracowników, „Studia Europejskie” 2007,  nr 3(43), s. 193.

15 Bez wątpienia wdrażanie proporcjonalności w orzecznictwie stanowi efektywną gwa-
rancję ochrony swobody migracji przed nadużywaniem przez państwa członkowskie, w drodze 
działań opartych na regulacjach wewnętrznych, środków ograniczających ruch osobowy na tery-
torium Unii: A. Frąckowiak-Adamska, Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku 
wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 180 i n.

16 S. Krawczyk, Prawne i społeczne aspekty swobodnego przepływu osób w państwach UE, 
„Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Pozna-
niu” 2005, nr 6, s. 72.

17 Sprawa C-67/74, C.A. Bonsignore v. Oberstadtdirektor der Stadt Köln, wyrok z dnia 26 lu-
tego 1975 r., [1975] ECR 297 oraz sprawa C-36/75, Roland Rutili v. Minister of the Interior, wyrok 
z dnia 28 października 1975 r., [1975] ECR 1219.

18 Sprawa C-41/74, Yvonne van Duyn v. Home Office, op. cit., pkt 24.
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w takim zakresie, w jakim okoliczności będące podstawą jego wydania pozwalają 
stwierdzić zachowanie stanowiące faktyczne zagrożenie dla porządku publiczne-
go19. W sprawie Ergül Dogan przeciwko Sicherheitsdirektion für das Bundesland 
Vorarlberg ETS orzekł, że obywatel turecki traci prawa nadane mu decyzją 1/80 
w drodze wydalenia wyłącznie w sytuacji realnego zagrożenia wywołania nowych 
i poważnych zakłóceń porządku publicznego, spowodowanych indywidualnym za-
chowaniem danej osoby. W związku z tym „decyzja o wydaleniu nie może być 
automatyczną konsekwencją wyroku skazującego służącego celowi prewencji 
ogólnej”20. Wobec powyższego niezbędną przesłankę wydania decyzji wydalają-
cej zainteresowany podmiot stanowi przypuszczenie realnego zakłócania porządku 
publicznego. ETS potwierdził powyższe stanowisko, podkreślając, że ograniczenia 
uzasadnione względami porządku czy też bezpieczeństwa publicznego nie mogą 
mieć umocowania w zewnętrznych przesłankach, które nie mają związku z indy-
widualną sprawą, lub względach prewencji ogólnej21. W przeciwnym razie realiza-
cja powyższych restrykcji byłaby sprzeczna z art. 27 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE 
z dnia 29 kwietnia 2004 r.22 Co więcej, powołany przepis nakazuje rozgraniczenie 
kwestii uprzedniej karalności od podjęcia tego rodzaju ograniczeń23 oraz wykazanie 
rzeczywistego i dostatecznie poważnego zagrożenia podstawowego interesu spo-
łecznego24. Ostatni determinant, jak orzekł ETS w sprawie Ministerul Administra-
ţiei şi Internelor – Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti przeciwko Gheorghe 
Jipie25, powinien być ściśle powiązany z indywidualnym zachowaniem podmiotu. 

19 Zob. sprawa C-30/77, R. v. Bouchereau, op. cit., pkt 28; sprawa C-348/96, Criminal Proceedings 
against Donatella Calfa, op. cit., pkt 24; sprawa C-441/02, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 
Republice Federalnej Niemiec, wyrok z dnia 27 kwietnia 2006 r., [2006] ECR I- 3449, pkt 33.

20 Sprawa C-383/03, Ergül Dogan przeciwko Sicherheitsdirektion für das Bundesland Vor-
arlberg, wyrok z dnia 7 lipca 2005 r., [2005] ECR I-6237, pkt 24; zob. również sprawa C-340/97, 
Ömer Nazli, Caglar Nazli i Melike Nazli przeciwko Stadt Nürnberg, wyrok z dnia 10 lutego 2000 r., 
[2000] ECR I-957, pkt 61 i 63.

21 Zob. sprawa C-67/74, C.A. Bonsignore v. Oberstadtdirektor der Stadt Köln, op. cit., pkt 6; 
sprawa C-36/75, Roland Rutili v. Minister of the Interior, op. cit., pkt 29.

22 Art. 27 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE stanowi: „Środki podjęte ze względów porządku 
publicznego lub bezpieczeństwa publicznego muszą być zgodne z zasadą proporcjonalności i opie-
rać się wyłącznie na indywidualnym zachowaniu danej osoby. Wcześniejsza karalność nie może 
sama w sobie stanowić podstaw do podjęcia takich środków. Indywidualne zachowanie danej 
osoby musi stanowić rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie narażające jeden 
z podstawowych interesów społecznych. Nie są dopuszczalne uzasadnienia, które nie są bezpo-
średnio związane z danym indywidualnym przypadkiem lub opierają się na względach ogólnej 
prewencji”. 

23 Sprawa C-348/96, Criminal Proceedings against Donatella Calfa, op. cit., pkt 22 i n.
24 Zob. sprawa C-503/03, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii, wy-

rok z dnia 31 stycznia 2006 r., [2006] ECR 1097, pkt 46; sprawy C-482/01 i C-493/01 Georgios Or-
fanopoulos i inni; Rafaelle Oliveri przeciwko Land Baden Württemberg, wyrok z dnia 29 kwietnia 
2004 r., [2004] ECR I-5257, pkt 66; sprawa C-30/77, Regina v. Pierre Bouchereau, op. cit., pkt 35.

25 Sprawa C-33/07, Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală de Paşapoarte 
Bucureşti przeciwko Gheorghe Jipie, wyrok z dnia 10 lipca 2008 r., [2008] ECR I-05157.
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Dlatego też wydalenie obywatela rumuńskiego z państwa członkowskiego oraz 
ograniczenie jego praw w zakresie swobodnego przemieszczania się i powrotu 
do tego państwa na podstawie regulacji krajowych, będącego nas tępstwem spo-
wodowania przez zainteresowanego „sytuacji sprzecznej z prawem”, nie będzie 
naruszać postanowień art. 21 TFUE i art. 27 dyrektywy 2004/38/WE z dnia 
29 kwietnia 2004 r., o ile indywidualne zachowanie tego obywatela będzie sta-
nowić rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie narażające jeden 
z podstawowych interesów społecznych, a samo ograniczenie prawa będzie właś-
ciwe dla realizacji założonego celu i nie będzie przekraczało granic koniecznych 
do jego osiągnięcia26. Ponadto, jak wynika z utrwalonego orzecznictwa, środek 
ograniczający prawo do swobodnego przemieszczania się może być uzasadniony 
tylko wtedy, gdy przestrzegana jest zasada proporcjonalności27. 

4. Gwarancje materialne i procesowe

Swoboda przepływu osób gwarantowana jest, w rozumieniu art. 21 ust. 1 
TFUE, tylko z zastrzeżeniami i pod warunkami, o których stanowi wspomnia-
ny Traktat lub przepisy przyjęte w celu jego wykonania28. Jak podkreślił ETS 
w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów29, 
dyrektywa 64/221/EWG z dnia 25 lutego 1964 r. umożliwia państwom goszczą-
cym wydalenie obywateli innych państw członkowskich ze swego terytorium ze 
względu na porządek publiczny lub bezpieczeństwo publiczne, przy zastosowa-
niu gwarancji materialnych i procesowych w niej zawartych oraz ogólnych zasad 
prawa unijnego30. Jednocześnie celem dyrektywy 64/221/EWG jest zapewnie-
nie minimalnych gwarancji procesowych obywatelom państw członkowskich, 
wobec których podejmowane są środki w postaci decyzji o odmowie wydania 

26 Ibidem, pkt 31.
27 Podobnie sprawy połączone C-259/91, Pilar Alluê i Karmel Mary Coonan przeciwko 

Università degli Studi di Venezia, wyrok z dnia 2 sierpnia 1993 r., [1993] ECR I- 4309; C-331/91, 
Susanne Herman Barta przeciwko Università degli Studi di Parma, wyrok z dnia 2 sierpnia 
1993 r., [1993] ECR I- 4309, pkt 15; C-100/01 Ministre de l’Intérieur and Aitor Oteiza Olazabal, 
op. cit., pkt 43; C-413/99, Baumbast i R. v. Secretary of State for the Home Departament, wyrok 
z dnia 17 września 2002 r., [2002] ECR I-7091, pkt 91.

28 Zob. sprawa C-456/02, Michel Trojani v. Centre public d’aide socjale de Bruxelles (CPAS), 
wyrok z dnia 7 września 2004 r., [2004] ECR I-2421, pkt 31-32; sprawa C-406/04, Gérald De Cuy-
per przeciwko Office national de l’emploi, wyrok z dnia 18 lipca 2006 r., [2006] ECR 6947, pkt 36.

29 Sprawa 50/06, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów, wyrok 
z dnia 7 czerwca 2007 r., I-04383, pkt 34.

30 Zob. również sprawa C-459/99, Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xéno-
phobie ASBL (MRAX) v. Belgian State, wyrok z dnia 25 lipca 2002 r., [2002] ECR I-6591, pkt 
61-62; sprawa C-503/03, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii, op. cit., 
pkt 43-44. 
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lub  przedłużenia pozwolenia na pobyt bądź decyzji o wydaleniu z terytorium 
państwa, albowiem brak możliwości skorzystania z powyższych gwarancji przez 
obywateli Unii, przebywających na terytorium państwa przyjmującego nielegal-
nie, pozbawiłoby je zasadniczej części ich skuteczności (effet utile). Rozwiąza-
nia dyrektywy 2004/38/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w zakresie możliwości 
skorzystania z zabezpieczeń proceduralnych zasadniczo nie odbiegają od posta-
nowień przyjętych w uchylonej już dyrektywie 64/221/EWG. Przede wszystkim 
podmioty, wobec których wydano decyzję, są informowane o podstawach podję-
cia czynności uzasadnionych względami porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego oraz wszelkich aspektach realizacji prawa wniesienia środka odwo-
ławczego na drodze sądowej bądź administracyjnej. 

Z dotychczasowego orzecznictwa wynika, że omawiane gwarancje, w świe-
tle kryterium podmiotowego, winny podlegać wykładni rozszerzającej, dlatego 
też obywatel państwa trzeciego będący członkiem rodziny obywatela Unii, lecz 
niespełniający warunku posiadania zgodnego z prawem pobytu, powinien mieć 
możliwość skorzystania z gwarancji procesowych. W związku z tym należałoby 
uznać, że interpretacja, zgodnie z którą przepisy dyrektywy 64/221/EWG powin-
ny być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obywateli Unii przebywających 
zgodnie z prawem na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego, nie 
jest zgodna z prawem unijnym31. 

5. Zakres ograniczeń

Bezsprzecznie względy porządku, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pu-
blicznego znajdują zastosowanie w odniesieniu do wszystkich podmiotów ko-
rzystających z przemieszczania się do innego państwa członkowskiego. Niemniej 
o ile realizacja restrykcji na podstawie norm prawa UE ma zastosowanie wobec 
obywateli państw członkowskich oraz członków ich rodzin32, o tyle stosowanie 
środków prewencyjnych, uzasadnionych powyższymi względami w odniesieniu 
do pozostałych podmiotów, następuje na podstawie regulacji prawa wewnętrzne-
go dotyczącego cudzoziemców. Z pewnością te ostatnie, jak pokazuje praktyka, 
zawierają unormowania mniej korzystne dla obywateli państw trzecich, jednakże 
tego rodzaju zabezpieczenia mają na celu przede wszystkim ochronę szeroko po-
jętego interesu państwa przyjmującego w aspekcie ekonomicznym.

31 Zob. sprawa C-50/06, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów, 
op. cit., pkt 37.

32 Wspomniane ograniczenia i warunki wynikają w szczególności z art. 27 ust. 1 dyrektywy 
2004/38, który zezwala państwom członkowskim na ograniczenie swobody przemieszczania się 
obywateli Unii lub członków ich rodzin m.in. ze względu na porządek publiczny lub bezpieczeń-
stwo publiczne oraz art. 45 ust. 3 TFUE.
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W pełni racjonalne wydaje się, że stosowanie środka ograniczającego reali-
zację prawa do swobodnego przemieszczania się powinno odbywać się w świet-
le okoliczności właściwych ochronie porządku lub bezpieczeństwa publicznego. 
Z utrwalonego orzecznictwa wynika ponadto, że oparcie restrykcji wyłącznie na 
przesłankach innego państwa członkowskiego, w celu wydania decyzji wydalają-
cej, jest niedopuszczalne. Jednakże uwzględnienie powyższych przesłanek przy 
dokonywaniu analizy środka ograniczającego migrację, nie jest zabronione33. O ile 
państwa członkowskie mają pewną swobodę w konkretyzacji kryteriów porządku 
i bezpieczeństwa publicznego, o tyle wymogi te powinny podlegać wykładni za-
wężającej, celem uniknięcia dowolnej interpretacji, a tym samym braku kontroli 
ze strony instytucji UE34. Należy pamiętać również, że prawo wjazdu na obszar 
innego państwa członkowskiego niż państwo ojczyste rodzi uprawnienie do opusz-
czenia państwa pochodzenia35. Niewystarczające uzasadnienie zakazu wyjazdu 
z własnego państwa pozbawiłoby znaczenia swobodę migracji w obrębie Unii36. 
W rzeczywistości realizacja swobody przemieszczania się obywateli Unii oznacza, 
oprócz prawa wjazdu na terytorium innego państwa członkowskiego, prawo wy-
jazdu z państwa pochodzenia, celem osiedlenia w innym państwie członkowskim, 
oraz uprawnienie do opuszczenia każdego państwa członkowskiego. 

6. Ograniczenia w świetle orzecznictwa ETS

W powołanej powyżej sprawie Ministerul Administraţiei şi Internelor – 
Direc ţia Generală de Paşapoarte Bucureşti przeciwko Gheorghe Jipie wobec 
zainteresowanego zastosowano środek w formie wydalenia z uwagi na to, że 
 pozostawał on w sytuacji „sprzecznej z prawem”. Nie dokonano jednakże oceny 
 indywidualnego zachowania podmiotu oraz nie odniesiono się do kwestii, czy 
stanowi on zagrożenie dla porządku bądź bezpieczeństwa publicznego. Analizu-
jąc okoliczności sprawy, można zaryzykować twierdzenie, że właściwe organy 

33 Zob. sprawa C-503/03, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii, 
op. cit., pkt 53.

34 Podobnie sprawy: C-36/02, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH prze-
ciwko Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, wyrok z dnia 14 października 2004 r., [2004] 
ECR I-9609, pkt 30 i 31; C-54/99, Église de Scientologie, wyrok z dnia 14 marca 2000 r., [2000], 
ECR I-1335, pkt 17; C-36/75, Roland Rutili v. Minister of the Interior, op. cit., pkt 26-27; C-30/77, 
Regina v. Pierre Bouchereau, op. cit., pkt 33-34.

35 Artykuł 4 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE jednoznacznie stanowi, że wszyscy obywatele 
Unii posiadający ważny dowód tożsamości lub paszport mają prawo do opuszczenia terytorium 
państwa członkowskiego w celu odbycia podróży do innego państwa członkowskiego.

36 Podobnie sprawy C-379/92, Postępowanie karne przeciwko Matteo Peralta, wyrok z dnia 
14 lipca 1994 r., [1994] ECR I-3453, pkt 31; C-415/93, Union royale belge des sociètès de football 
association ASBL p. Jean-Marc Bosman, wyrok z dnia 15 grudnia 1995 r., [1995] ECR I-4921, pkt 97.
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krajowe, wydalając zainteresowanego, nie poparły swojej decyzji względami po-
rządku lub bezpieczeństwa publicznego, dlatego uzasadnione jest obligatoryjne 
podjęcie rozstrzygnięcia, opierając się na szczegółowym zbadaniu, czy w niniej-
szym przypadku „indywidualne zachowanie podmiotu stanowi rzeczywiste, 
aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie narażające jeden z podstawowych 
interesów społecznych, a po drugie, czy środek w postaci ograniczenia prawa 
jest odpowiedni dla zapewnienia realizacji założonego celu i nie wykracza poza 
to, co jest niezbędne do jego osiągnięcia”37. Przykładowo, areszt w odniesieniu 
do obywatela państwa członkowskiego, przebywającego na obszarze tego pań-
stwa w charakterze usługobiorcy, zastosowany celem jego wydalenia z powodu 
niedopełnienia formalności prawno-administracyjnych w zakresie kontroli cu-
dzoziemców, przy jednoczesnym braku zagrożenia dla porządku publicznego, 
godzi w istotę swobody migracji oraz jest nieproporcjonalny w stosunku do na-
ruszenia38, albowiem to ostatnie w opisywanej postaci nie może samo w sobie 
stanowić zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa publicznego39. Jednakże 
w przypadku braku przedstawienia przez obywatela Unii dowodów, potwier-
dzających legalność pobytu, dopuszcza się zastosowanie wydalenia w grani-
cach zgodnych z normami prawa unijnego40. Należy odróżnić tego rodzaju 
środek od wydalenia uzasadnionego względami porządku, bezpieczeństwa czy 
też zdrowia publicznego.

W świetle utrwalonego orzecznictwa uchybieniem zobowiązań, wynikają-
cych z regulacji prawa pochodnego w obszarze migracji, będzie również stoso-
wanie wobec obywateli Unii, w miejsce przepisów unijnych, ustawodawstwa 
dotyczącego cudzoziemców, dozwalającego w sposób notoryczny i automa-
tyczny na łączenie skazania z wydaleniem41. Przedmiotem zarzutu w sprawie 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów było skaza-
nie obywateli Unii na karę pozbawienia wolności oraz uznanie za niepożąda-
nych ze względów porządku publicznego przez władze niderlandzkie. Komisja 
Wspólnot Europejskich podniosła, że stosowanie przepisów dotyczących cu-
dzoziemców, wobec obywateli Unii wraz z systematycznym i automatycznym 

37 Sprawa C-33/07, Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală de Paşapoar-
te Bucureşti przeciwko Gheorghe Jipie, op. cit., pkt 30.

38 Zob. sprawy: C-157/79, Regina przeciwko Stanislaus Pieck, wyrok z dnia 3 lipca 1980 r., 
[1980] ECR 2171, pkt 18-19; C-265/88, Criminal Proceedings against Lothar Messner, wyrok 
z dnia 12 grudnia 1989 r., [1989] ECR I-4209, pkt 14.

39 Zob. sprawa C-48/75, Jean Noël Royer, wyrok z dnia 8 kwietnia 1976 r., [1976] ECR 497, 
pkt 47; C-459/99, Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) 
v. Belgian State, op. cit., pkt 79.

40 Sprawa C-215/03, Salah Oulane przeciwko Minister voor Vreemdelingenzaken en Integra-
tie, wyrok z dnia 17 lutego 2005 r., [2005] ECR I-1215, pkt 56.

41 Sprawa C-50/06, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów, 
op. cit., pkt 51.
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łączeniem skazania ze środkiem wydalenia jest sprzeczne z dyrektywą 64/221/
EWG. W odpowiedzi na zarzut Komisji, strona niderlandzka wysunęła argu-
ment, że w odniesieniu do podmiotów korzystających z pomocy publicznej, 
jak to miało miejsce w przypadku skarżących, następuje automatyczna utrata 
prawa pobytu, co skutkuje możliwością stosowania wobec nich regulacji krajo-
wych. Jednakże powołana dyrektywa, w świetle dotychczasowego orzecznic-
twa, obejmuje swym zakresem także obywateli państw członkowskich, którzy 
nie przebywają zgodnie z prawem na obszarze państwa goszczącego. Racjo-
nalne wydaje się twierdzenie, że wydalenie tych osób, ze względu na porządek 
czy bezpieczeństwo publiczne, może więc nastąpić na podstawie ograniczeń 
w niej zawartych. Tego rodzaju interpretację potwierdza ETS w odniesieniu 
do obywatela państwa trzeciego, będącego członkiem rodziny obywatela Unii, 
nieposiadającego legalnego pobytu w państwie członkowskim42. 

Dyrektywa 2004/38/WE wzmacnia znaczenie ochrony przed wydaleniem, 
stanowiąc w art. 28 ust. 3 lit. a, że środek taki nie może zostać podjęty wobec 
obywateli Unii, z wyjątkiem decyzji uzasadnionej nadrzędnymi względami 
bezpieczeństwa publicznego określonymi przez państwa członkowskie, o ile za-
mieszkiwali oni przez ostatnie dziesięć lat na terytorium państwa przyjmującego. 
Prawa wynikające z wymienionego aktu, przysługujące obywatelom Unii, nie 
mogą mieć mniejszego zakresu, niż prawa wskazane w aktach zastąpionych dy-
rektywą43. Powyższą opinię potwierdza ETS w orzeczeniu Land Baden-Württem-
berg przeciwko Panagiotisowi Tsakouridisowi44. Niniejsza sprawa kompleksowo 
reguluje sytuację obywatela greckiego urodzonego w Niemczech, który uzyskał 
w tym kraju pozwolenie na pobyt na czas nieokreślony. Następnie wskutek wyda-
nia wobec P. Tsakouridisa kilku wyroków skazujących, został on skazany na karę 
pozbawienia wolności powyżej sześciu lat. Odpowiednie organy orzekły wobec 
zainteresowanego utratę prawa wjazdu i pobytu na terytorium Niemiec, uzasad-
niając restrykcje nadrzędnymi względami bezpieczeństwa publicznego z uwagi 
na przekroczenie progu pięciu lat pozbawienia wolności. 

O ile dyrektywa 2004/38/WE podkreśla znaczenie ochrony podmiotów zin-
tegrowanych z państwem członkowskim, o tyle w rzeczywistości decydującym 
kryterium pozostaje dziesięcioletni okres zamieszkiwania na obszarze państwa 
członkowskiego, poprzedzający decyzję o wydaleniu. Z utrwalonego  orzecznictwa 

42 Zob. sprawa C-459/99, Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie 
ASBL (MRAX) v. Belgian State, op. cit.

43 Zob. sprawa C-127/08, Metock, Ikeng, Baheten, Ikogho, Chinedu, Igboanusi, Batkowska 
przeciwko Minister for Justice, Equality and Law Reform, wyrok z dnia 25 lipca 2008 r., [2008] 
ECR I-06241, pkt 59, 82; C-162/09, Secretary of State for Work and Pensions przeciwko Taous 
Lassal, wyrok z dnia 7 października 2010 r., [2010] ECR I-09217, pkt 30.

44 Sprawa C-145/09, Land Baden-Württemberg przeciwko Panagiotisowi Tsakouridisowi, 
wyrok z dnia 23 listopada 2010 r., [2010]. Zbiór orzeczeń dotychczas niepublikowany.
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wynika, że stosowanie wspomnianego kryterium obliguje odpowiednie władze do 
uwzględniania wszelkich okoliczności sprawy, w szczególności dotyczących nie-
obecności zainteresowanego w państwie zamieszkania. Brak spełnienia przesłanki 
zamieszkania, w przypadku obywatela posiadającego prawo stałego pobytu, mo-
głoby skutkować, zgodnie z art. 28 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE, uzasadnieniem 
środka wydalenia względami porządku publicznego. W sprawie Land Baden-Würt-
temberg przeciwko Panagiotisowi Tsakouridisowi kwestią poddaną badaniu było 
ustalenie, w jakiej mierze działalność przestępcza P. Tsakouridisa, polegająca na 
handlu środkami odurzającymi, mogłaby być objęta definicją nadrzędnych wzglę-
dów bezpieczeństwa czy też porządku publicznego, przy założeniu, że podmiot ten 
korzysta z ochrony przewidzianej w art. 28 ust. 2 lub ust. 3 dyrektywy 2004/38/
WE45. Niewątpliwie uzależnienie środka wydalenia od zaistnienia nadrzędnych 
względów bezpieczeństwa publicznego, w rozumieniu art. 28 ust. 3 powołanej dy-
rektywy, ma na celu ograniczenie realizacji wydaleń wyłącznie do sytuacji wyjąt-
kowych. Ponadto sam środek w formie wydalenia, w świetle omawianego przepisu, 
podlega uzasadnieniu nadrzędnymi względami bezpieczeństwa w przypadku, gdy 
jest konieczny w celu ochrony interesów przy jednoczesnym zaistnieniu wyjątko-
wego zagrożenia. Z pewnością ocena tego ostatniego powinna być dokonywana na 
chwilę wydania decyzji o wydaleniu46, przy uwzględnieniu w szczególności stopnia 
zaangażowania w działalność przestępczą, rozmiaru szkody czy też ewentualnej 
powtórki popełnienia przestępstwa oraz z drugiej strony, wątku reintegracji pod-
miotu w państwie członkowskim47, albowiem zawsze istnieje ryzyko recydywy. 

Przy wymierzaniu sankcji należy uwzględnić wszelkie okoliczności mają-
ce wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, dlatego też niedopuszczalne jest wydanie 
decyzji wydalającej, będącej skutkiem wyroku skazującego w wymiarze pięciu 
lat, bez uprzedniej analizy wszystkich powyższych czynników przez właściwe 
 organy krajowe. Co więcej, ETS podniósł możliwość powoływania się na względy 
interesu ogólnego celem uzasadnienia środka prawa wewnętrznego, ograniczają-
cego swobodę przepływu, wyłącznie wtedy, gdy tego rodzaju środek uwzględnia 
prawa podstawowe48. Z pewnością wydalenie podmiotu z kraju, w którym prze-

45 W świetle art. 28 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE wobec obywateli Unii lub członków ich 
rodzin, bez względu na przynależność państwową, którzy posiadają prawo stałego pobytu na tery-
torium przyjmującego państwa członkowskiego na podstawie art. 16 tejże dyrektywy, nie można 
wydać decyzji o wydaleniu z terytorium „z wyjątkiem poważnych względów porządku publicz-
nego lub bezpieczeństwa publicznego”. Natomiast na podstawie art. 28 ust. 3 środek taki nie może 
zostać podjęty z wyjątkiem decyzji uzasadnionej „nadrzędnymi względami bezpieczeństwa pu-
blicznego określonymi przez państwa członkowskie”.

46 Zob. sprawy połączone C-482/01 i C-493/01, Georgios Orfanopoulos i inni; Rafaelle 
 Oliveri przeciwko Land Baden Württemberg, op. cit., pkt 77-79.

47 Sprawa C-30/77, Regina v. Pierre Bouchereau, op. cit., pkt 29.
48 Prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego wynikające w szczególności 

z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Pod-
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bywa jego rodzina, stanowiłoby ingerencję w jego prawa rodzinne. Ta ostatnia 
mogłaby być uzasadniona nadrzędną potrzebą społeczną oraz proporcjonalnością 
do realizowanego celu49.

ETS podejmował w przeszłości rozstrzygnięcia, w których potwierdzał kom-
petencje państwa członkowskiego w zakresie uznania środków odurzających za 
zagrożenie interesu społecznego, uzasadniające podjęcie szczególnych środków 
w odniesieniu do cudzoziemców naruszających prawo50. Tym bardziej racjonalne 
wydaje się twierdzenie pozwalające na podporządkowanie obrotu środkami odu-
rzającymi w zorganizowanej grupie przestępczej porządkowi publicznemu51. Jed-
nakże kwestie podlegania „poważnym względom porządku czy bezpieczeństwa 
publicznego” lub „nadrzędnym względom porządku publicznego” oraz czy śro-
dek wydalenia spełnia omówione uprzednio kryteria, powinny podlegać ocenie 
sądu krajowego. ETS pozostawia w niniejszym przypadku swobodę w podjęciu 
finalnego rozstrzygnięcia, podlegającego jurysdykcji prawa unijnego, organowi 
sądowniczemu państwa członkowskiego. W przypadku gdy ten ostatni stwierdzi, 
„że zainteresowany obywatel Unii korzysta z ochrony art. 28 ust. 2 dyrektywy 
2004/38WE, przepis ten należy interpretować w ten sposób, że zwalczanie prze-
stępczości związanej z obrotem środkami odurzającymi w zorganizowanej gru-
pie przestępczej jest objęte pojęciem poważnych względów porządku publicznego 
lub bezpieczeństwa publicznego. Natomiast korzystanie przez zainteresowanego 
z ochrony art. 28 ust. 3 dyrektywy 2004/38/WE należy interpretować w ten spo-
sób, że zwalczanie przestępczości związanej z obrotem środkami odurzającymi 
w zorganizowanej grupie przestępczej może być objęte pojęciem nadrzędnych 
względów bezpieczeństwa publicznego, mogącym uzasadniać  środek wydalenia 
 obywatela Unii, który zamieszkiwał w przyjmującym państwie członkowskim 
przez poprzednich dziesięć lat52.

stawowych Wolności. Zob. sprawa C-400/10, PPU, McB, wyrok z dnia 5 października 2010 r., 
I-08965 pkt 53.

49 C-60/00, Mary Carpenter and Secretary of State for the Home Departments, wyrok z dnia 
11 lipca 2002 r., [2002] ECR I-6279, pkt 42.

50 Zob. sprawa C-348/96, Criminal Proceedings against Donatella Calfa, op. cit., pkt 22; 
sprawy połączone C-482/01 i C-493/01 Georgios Orfanopoulos i inni; Rafaelle Oliveri przeciwko 
Land Baden Württemberg, op. cit., pkt 67.

51 Zgodnie z decyzją ramową Rady 2004/757/WSiSW z 25.10.2004 r., ustanawiającą mini-
malne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narko-
tykami, nielegalny handel narkotykami stanowi zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa i jakości 
życia obywateli Unii oraz dla legalnej gospodarki, stabilności i bezpieczeństwa państw członkow-
skich. Zdaniem ETS obrót środkami odurzającymi w zorganizowanej grupie przestępczej może 
osiągać taki stopień intensywności, że bezpośrednio zagrożone są spokój i bezpieczeństwo lud-
ności. 

52 Sprawa C-145/09, Land Baden-Württemberg przeciwko Panagiotisowi Tsakouridisowi, 
op. cit., pkt 56.
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7. Stosowanie ograniczeń wobec obywateli  
państw trzecich

Bez wątpienia analiza dotychczasowego orzecznictwa świadczy o nieusta-
jącej tendencji do rozszerzającej interpretacji uprawnień podmiotów objętych 
przepisami prawa unijnego w obszarze swobody przemieszczania się na teryto-
rium UE. Jednakże sama klauzula porządku publicznego powinna być interpre-
towana w sposób zawężający, w celu uniknięcia jednostronnego określania jej 
zakresu przez państwa członkowskie53, które w obawie o krajowy rynek pracy 
mogłyby swobodnie ograniczać wjazd i dostęp do zatrudnienia obywatelom 
innych państw. Z pewnością priorytetową rolę w tym zakresie odgrywają wy-
roki ETS, jednakże muszą one uwzględniać postanowienia aktów prawa unijne-
go, w szczególności Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dyrektywy 
2004/38/WE oraz innych przepisów, normujących powyższy zakres między 
Unią Europejską a państwami trzecimi na podstawie odrębnych regulacji.

Liczne orzecznictwo Trybunału dotyczy kwestii stosowania środka w formie 
wydalenia wobec obywateli tureckich na podstawie wspomnianych odrębnych 
unormowań54. W rzeczywistości wiele praw obywateli tureckich, mających 
umocowanie w przedmiotowych przepisach prawnych, znajduje odzwierciedle-
nie w prawie Unii Europejskiej. Reguły ustanowione w art. 45-47 TFUE należy 
stosować w miarę możliwości do obywateli tureckich, korzystających z praw 
nadanych decyzją 1/8055. Co więcej, przy określaniu zakresu porządku publicz-
nego, uregulowanego w art. 14 ust. 1 decyzji 1/80, należy odnieść się do wy-
kładni tego samego wyjątku w ramach swobodnego przepływu pracowników 
państw członkowskich. Takie podejście jest tym bardziej uzasadnione, że treść 
powyższego przepisu w zasadzie pokrywa się z brzmieniem art. 45 TFUE56. 
Weryfikacja orzecznictwa opartego na decyzji 1/80 potwierdza uwzględnianie 
przez ETS takich samych wymogów przy stosowaniu środka wydalenia wo-
bec obywateli tureckich, jakie są brane pod uwagę w odniesieniu do obywateli 

53 Zob. sprawy C-482/01 i C-493/01, Georgios Orfanopoulos i inni; Rafaelle Oliveri prze-
ciwko Land Baden Württemberg, op. cit., pkt 64-65; C-441/02, Komisja Wspólnot Europejskich 
przeciwko Republice Federalnej Niemiec, op. cit., pkt 34; C-348/96, Criminal Proceedings against 
Donatella Calfa, op. cit., pkt 23.

54 Układ stowarzyszeniowy między EWG a Turcją z 12 września 1963 r. zawarty, zatwier-
dzony i ratyfikowany w imieniu Wspólnoty mocą decyzji Rady nr 64/732/EWG z dnia 23 grudnia 
1963 r., Dz.U. WE 1964, 217, s. 3685 oraz decyzja rady stowarzyszenia nr 1/80 z dnia 19 września 
1980 r. w sprawie rozwoju stowarzyszenia.

55 Zob. sprawy C-434/93, Ahmet Bozkurt v. Staatssecretaris van Justitie, wyrok z dnia 
6 czerwca 1995 r., [1995] ECR I-1475, pkt 14, 19, 20; C-467/02, Inan Cetinkaya przeciwko Land 
Baden-Württemberg, wyrok z dnia 11 listopada 2004 r., [2004] ECR I-10895, pkt 42. 

56 Sprawa C-340/97, Ömer Nazli, Caglar Nazli i Melike Nazli przeciwko Stadt Nürnberg, 
op. cit., pkt 56. 
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państw członkowskich. W sprawie Land Baden-Württemberg przeciwko Meti-
nowi Bozkurtowi57 ETS stwierdził, że „nie jest sprzeczne z art. 14 ust. 1 decy-
zji 1/80 zastosowanie wobec obywatela tureckiego, w odniesieniu do którego 
wydano wyrok skazujący, środka polegającego na wydaleniu, jeśli jego indy-
widualne zachowanie stanowi aktualne, rzeczywiste i wystarczająco poważne 
zagrożenie dla podstawowych interesów społeczeństwa”58. 

Trybunał jednoznacznie podkreśla znaczenie i obligatoryjność odniesienia 
czynu do indywidualnego zachowania podmiotu oraz aktualność zagrożenia dla 
interesów społecznych. Ponadto, jak już wspomniano, środki uzasadnione wzglę-
dami porządku lub bezpieczeństwa publicznego nie mogą stanowić automatycz-
nego następstwa wyroku skazującego, służącego celowi prewencji ogólnej59. 
Inaczej mówiąc, właściwe organy zobligowane są do oszacowania indywidualne-
go zachowania, realności i powagi zagrożenia dla porządku lub bezpieczeństwa 
publicznego oraz respektowania praw podstawowych i zasady proporcjonalności. 
W szczególności polegający na wydaleniu środek oparty na art. 14 ust. 1 decyzji 
nr 1/80 może zostać zastosowany jedynie wtedy, gdy indywidualne zachowanie 
zainteresowanego wskazuje na realne zagrożenie wywołania nowych i poważnych 
zakłóceń porządku publicznego60. W przedmiotowej sprawie nawet popełnienie 
poważnego naruszenia wobec byłej małżonki, od której zainteresowany wywiódł 
swoje prawa w omawianym zakresie, nie miało wpływu na jego status prawny, 
albowiem naruszenie miało miejsce już po nabyciu prawa dostępu do dowolnej 
pracy najemnej, uzyskanego na podstawie nieprzerwanego okres pięciu lat legal-
nego zamieszkiwania ze swą małżonką na terytorium państwa przyjmującego. 
Co więcej, obywatel turecki nie traci tych praw na skutek rozwodu orzeczonego 
po ich nabyciu61. Nie ma jednakże żadnych przeciwwskazań, aby zastosować śro-
dek wydalenia wobec podmiotu jak skarżący, w sytuacji gdy jego indywidualne 
zachowanie stanowi aktualne, rzeczywiste i wystarczająco poważne zagrożenie 
dla podstawowych interesów społeczeństwa. Nawet wydanie licznych wyroków 
karnych nie przesądza o zastosowaniu środka wydalenia, jeżeli występuje brak 
przesłanki zagrożenia porządku publicznego. 

W sprawie Murat Polat przeciwko Stadt Rüsselsheim sąd krajowy zmierza 
do ustalenia, czy liczne wyroki, niewystarczające do wykazania  rzeczywistego 

57 Sprawa C-303/08, Land Baden-Württemberg przeciwko Metinowi Bozkurtowi, wyrok 
z dnia 22 grudnia 2010  r., [2010]. Zbiór orzecznictwa dotychczas niepublikowany, pkt 62.

58 Art. 14 ust. 1 decyzji 1/80: „Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się z zastrzeżeniem 
ograniczeń uzasadnionych względami porządku, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego”. 

59 Sprawa C-349/06, Murat Polat przeciwko Stadt Rüsselsheim, wyrok z dnia 4 października 
2007 r., [2007] ECR I-08167, pkt 31, 35.

60 Sprawa C- 325/05, Ismail Derin przeciwko Landkreis Darmstadt-Dieburg, wyrok z dnia 
18 lipca 2007 r., [2007] ECR I-06495, pkt 74.

61 Zob. sprawa C-303/08, Land Baden-Württemberg przeciwko Metinowi Bozkurtowi, op. cit., 
pkt 46.
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i dostatecznie poważnego zagrożenia porządku publicznego, mogą stanowić 
podstawę do wydalenia obywatela tureckiego, jeżeli należy się spodziewać ko-
lejnych czynów zabronionych, tym bardziej że wyrok wobec obywatela państwa 
członkowskiego, wydany w takich samych okolicznościach jak w przedmiotowej 
sprawie, nie rodziłby żadnych dodatkowych sankcji. W odpowiedzi na powyż-
sze wątpliwości ETS podkreślił utratę praw wynikających z decyzji 1/80 w dro-
dze wydalenia, wyłącznie w sytuacji zaistnienia realnego zagrożenia porządku 
 publicznego. Ponadto decyzja wydalająca, jak wynika z utrwalonego orzecznic-
twa, nie może być automatycznym skutkiem skazania w ramach prewencji ogól-
nej62. Samo występowanie wspomnianych wyroków karnych nie przesądza więc 
o wydaleniu. W tym kontekście należy podnieść, że popełnienie identycznych 
przestępstw przez obywatela państwa członkowskiego nie skutkowałoby reali-
zacją dodatkowych środków prewencyjnych, w szczególności w formie wyda-
lenia. Rozstrzygnięcie niniejszej sprawy stanowi potwierdzenie fundamentalnej 
roli „rzeczywistego i dostatecznie poważnego zagrożenia”, będącego wynikiem 
indywidualnego zachowania sprawcy. „Art. 14 ust. 1 decyzji nr 1/80 należy więc 
interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie wydaniu decyzji 
o wydaleniu obywatela tureckiego, wobec którego zostały wydane liczne wy-
roki karne, jeżeli jego indywidualne zachowanie stanowi rzeczywiste i dosta-
tecznie poważne zagrożenie podstawowego interesu społeczeństwa. Do sądu 
krajowego należy dokonanie oceny, czy taka sytuacja zachodzi w zawisłej 
przed nim sprawie”63. 

Analiza przedmiotowego orzecznictwa wskazuje na konieczność występo-
wania łącznie kilku przesłanek, które determinują stosowanie restrykcji uza-
sadnionych względami porządku lub bezpieczeństwa publicznego. W świetle 
powyższych rozstrzygnięć niedopuszczalne jest więc wydanie decyzji o wyda-
leniu bez zaistnienia realnego i dostatecznie poważnego zagrożenia interesów 
społecznych. Z uwagi na odmienną interpretację okoliczności, usprawiedliwia-
jących powołanie się na porządek publiczny w poszczególnych państwach, ETS 
pozostawił tym ostatnim pewien margines swobody oceny w granicach wyzna-
czonych Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ponadto ustawodawca 
unijny nie wprowadził jednolitej skali wartości w zakresie oceny zachowania, 
jednakże nie może być ono uznane za zagrażające porządkowi publicznemu, gdy 
państwo członkowskie nie podejmuje kroków do zwalczania takiej działalności 
prowadzonej przez własnych obywateli64. Konkludując, należy uznać, że pań-
stwo członkowskie może potraktować zachowanie obywatela innego państwa 

62 M.in. sprawa C-383/03, Ergül Dogan przeciwko Sicherheitsdirektion für das Bundesland 
Vorarlberg, op. cit., pkt 24.

63 Sprawa C-3496/0, Murat Polat przeciwko Stadt Rüsselsheim, op. cit., pkt 39.
64 Zob. sprawy połączone C-115 i 116/81, Rezguia Adoui v. Belgia i miasto Legie Dominique 

Cornuaille v. Belgia, op. cit., sentencja wyroku.
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jako sprzeczne z porządkiem publicznym wyłącznie wtedy, gdy popełnione 
 czyny jednoznacznie wskazują na wynikające z nich zagrożenie65. 

Rewizja orzecznictwa ETS dowodzi znacznej roli „porządku publicznego” 
w procesie realizacji swobody migracji na obszarze Unii. W literaturze nie-
jednokrotnie podnoszono opinie dotyczące charakteru nadrzędnego porządku 
publicznego w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Z pew-
nością jednak nadrzędność tego pojęcia może wyrażać się jedynie w skali wy-
danego orzecznictwa, a nie w hierarchii, albowiem art. 45 ust. 3 TFUE zawiera 
enumeratywny katalog równorzędnych ograniczeń swobody przepływu osób. 
W praktyce powyższe twierdzenie znajduje odzwierciedlenie w znikomej liczbie 
rozstrzygnięć ETS w zakresie klauzuli ochrony bezpieczeństwa czy też zdro-
wia publicznego. Ostatnia z nich uzasadnia wprowadzenie środków ograniczają-
cych swobodę przemieszczania się w sytuacji wystąpienia chorób epidemicznych 
określonych przez właściwe instrumenty Światowej Organizacji Zdrowia oraz 
innych chorób zakaźnych, jeżeli objęte są regulacjami ochronnymi mającymi 
 zastosowanie do obywateli państwa przyjmującego.

8. Normatywno-gospodarcze aspekty ograniczeń

Oczywiste wydaję się, że ograniczenia w zakresie swobody migracji oby-
wateli UE i ich rodzin regulowane są normami prawa Unii, natomiast obywate-
li państw trzecich, którzy nie posiadają statusu członka rodziny obywatela UE, 
przepisami krajowymi. Tego rodzaju dyferencjacja znajduje uzasadnienie przede 
wszystkim na płaszczyźnie ekonomicznej, albowiem pozwala na intensyfikację 
funkcji nadzoru zjawiska nielegalnej migracji, a tym samym na zwiększenie 
ochrony własnego rynku pracy. Ponadto pamiętać należy, że wzrost gospodar-
czy pozostaje w ścisłej konotacji ze stabilizacją polityczną. Co więcej, kierunek 
realizacji polityki migracyjnej może odgrywać ogromny wpływ na całokształt 
funkcjonowania wielu sfer życia, poczynając od sytuacji na rynku pracy, a na sfe-
rze porządku i bezpieczeństwa publicznego kończąc. Państwa członkowskie od 
początku miały więc pełną świadomość konieczności wprowadzenia ograniczeń 
w zakresie regulacji napływu obywateli innych krajów, celem ochrony własnej 
gospodarki i rynku pracy.

Ustanawiając ograniczenia swobody przepływu osób w Unii na mocy aktów 
dotyczących sytuacji obywateli państw trzecich, prawodawca został  zobligowany 

65 Aczkolwiek ETS uznał, że członkostwo w organizacji uznawanej w państwie goszczącym 
za niebezpieczną dla społeczeństwa, pomimo braku „działania” zainteresowanego, można po-
strzegać jako element jego zachowania; zob. sprawa C-41/74, Yvonne van Duyn v. Home Office, 
op. cit.
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do wyprzedzenia pewnych zjawisk migracyjnych. Z jednej strony, należało 
uwzględnić pojemność europejskiego rynku pracy, potrzeby gospodarcze da-
nego państwa, interesy polityki społecznej oraz wszelkiego rodzaju aspekty 
ekonomiczne, będące skutkiem napływu znacznych mas ludności, z drugiej zaś 
kwestię prawa łączenia rodzin i wreszcie powody o charakterze humanitarnym. 
Z jednej strony, ekonomiczne uzasadnienie restrykcji może więc znajdować 
podstawy przede wszystkim w konieczności ograniczenia napływu cudzoziem-
ców z uwagi na ochronę rynku pracy w danym państwie, z drugiej dyrektywa 
2004/38/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. wyraźnie podkreśla brak możliwości 
powołania się przez państwa członkowskie, celem ograniczenia migracji, na 
względy gospodarcze. Pomimo jednoznacznego przesłania prawodawcy, wy-
daje się, że respektowanie tego rodzaju zapisu w obliczu zjawiska nadmierne-
go bezrobocia byłoby niezmiernie trudne do realizacji. Dotychczasowa skala 
przedmiotowego zjawiska nie zobligowała państw członkowskich do wprowa-
dzenia w życie środków ograniczających swobodę przepływu osób66, niewy-
kluczone jednak, że w przyszłości proporcjonalność napływu siły zewnętrznej 
w stosunku do pojemności rynku pracy w danym państwie ulegnie zachwianiu, 
czego skutkiem może być konieczność podjęcia bardziej restrykcyjnych działań, 
mających na celu ochronę interesów gospodarczych czy politycznych danego pań-
stwa. Niewątpliwie państwa członkowskie tworzą Unię oraz dostosowują swoje 
systemy prawne do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i aktów prawa 
wtórnego, jednakże analiza ewolucji norm unijnych potwierdza ich intensywne 
dążenie do zachowania silnych kompetencji w przedmiotowej materii.

Zakończenie

Pomimo konsolidacji norm prawnych w zakresie swobody migracji w formie 
dyrektywy 2004/38/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r., transpozycja postanowień 
przytoczonego aktu w poszczególnych państwach członkowskich wciąż nie jest 
zadowalająca67. Dotyczy to w szczególności implementacji postanowień rozdzia-
łu VI, precyzującego kompetencje krajów członkowskich w płaszczyźnie reali-
zacji ograniczeń praw obywateli UE i członków ich rodzin do wjazdu i pobytu, 
uzasadnionych względami porządku lub bezpieczeństwa publicznego. Odmienny 

66 Wyjątek stanowi wprowadzenie okresów przejściowych w zakresie dostępu do rynków 
pracy niektórych państw członkowskich w odniesieniu do nowo przyjętych państw w poczet Unii 
Europejskiej.

67 Raport Komisji Wspólnot Europejskich dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 lipca 
2009 r. „Wytyczne w celu skuteczniejszej transpozycji i stosowania dyrektywy 2004/38/WE w spra-
wie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na 
terytorium państw członkowskich”.
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pogląd wyraża Joanna Banasiuk, podnosząc, że wdrożenie przedmiotowej dyrek-
tywy poprzez krajowe akty, w szczególności w polskim i niemieckim porządku 
prawnym, osiągnęło zadowalający poziom, natomiast unormowanie omawianej 
materii w formie ustaw spełniło oczekiwania ETS dotyczące tworzenia stanu 
pewności prawa68. W rzeczywistości kwestia pozytywnej oceny implementacji 
postanowień unijnych dotyczy raczej dostosowania przepisów krajowych do za-
łożeń dyrektywy, albowiem trudności stwarza nie teoretyczna harmonizacja, lecz 
prawidłowa interpretacja oraz realizacja praktyk administracyjnych w powyż-
szym zakresie w poszczególnych państwach. Raport Komisji WE z dnia 2 lip-
ca 2009 r. sprowadza się więc do oszacowania realizacji aktów krajowych pod 
kątem zgodności z normami prawa unijnego oraz wyrokami ETS w praktyce69. 
Analiza utrwalonego orzecznictwa wykazuje dość częste naruszanie przepisów 
prawa UE przez państwa członkowskie w zakresie dopuszczalności stosowania 
ograniczeń swobody.

Bezsprzeczne pozostaje to, że zmierzanie do optymalizacji przedmiotowe-
go schematu pociąga za sobą konieczność modyfikacji norm prawnych oraz 
intendalnych rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości. O ile ten ostatni podej-
muje rozwiązania na podstawie zasady „rozszerzającej” interpretacji przepisów 
prawnych, o tyle zobligowany jest do orzekania w granicach wyznaczanych 
przez prawo Unii. Za potwierdzeniem intencji ETS przemawia liczne orzecz-
nictwo wyrokujące na korzyść praw jednostkowych. W większości postępowań 
spornych pomiędzy państwem członkowskim a obywatelem Unii lub człon-
kiem jego rodziny Trybunał podejmuje niezmiennie obszerną analizę unor-
mowań prawnych oraz okoliczności towarzyszących sprawie, rozstrzygając 
w większoś ci przypadków o możliwości objęcia zakresem regulacji unijnych 
zainteresowane podmioty. Tego rodzaju tendencja w orzecznictwie wyma-
ga stosowania zawężającej interpretacji względów uzasadniających realizację 
środków prewencyjnych w rozumieniu art. 45 ust. 3 TFUE, w szczególności 
„porządku publicznego”.

Wobec przedstawionych aspektów normatywno-gospodarczych, kształ-
tujących migrację w państwach członkowskich, słuszna wydaje się kontynu-
acja bieżących kierunków, przyjętych w celu rozpowszechnienia i umocnienia 
 spektrum swobodnego przepływu osób w UE. Ówczesne rozwiązania należy 

68 J. Banasiuk, Transpozycja dyrektywy 2004/38/EEC PE I Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i po-
bytu na terytorium państw członkowskich do prawa polskiego i niemieckiego, „National and 
 International Studies” 2008, nr 2(12) , s. 237.

69 Raport Komisji Wspólnot Europejskich dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 lip-
ca 2009 r. „Wytyczne w celu skuteczniejszej transpozycji i stosowania dyrektywy 2004/38/WE 
w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i po-
bytu na terytorium państw członkowskich”.
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ocenić pozytywnie. Z pewnością opracowanie nie wyczerpuje całokształtu 
przedmiotowego obszaru, jednakże wiele kwestii problematycznych pozostaje 
wciąż przed nami.
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Normative and economic aspects  
of the use of restrictions on the free movement of persons  

in the European Union according to judicature  
of the European Court of Justice

Summary. The aim of this publication is to present the economic dimension of issues of mo-
vement of the Union citizens and their family members in the European Union (EU) in the light 



245Normatywno-gospodarcze aspekty stosowania ograniczeń przepływu osób...

of existing legal acts and the judicial decisions of the European Court of Justice (ECJ). Particular 
attention was given to the restrictions of freedom of movement within the EU, under Article 45 
paragraph 3 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). For the most part, 
the author shows the limitations associated with the aspects of implementation of this freedom 
in question by analyzing the ECJ case law in applying the restriction, justified primarily on the 
grounds of ‘public order.’

Key words: European Union law, economic law aspects, free movement of persons, restric-
tions on freedom of movement of persons, overriding considerations of public safety, public order, 
The Treaty on the Functioning of the European Union
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Źródła pochodzenia rezerw walutowych –  
analiza przepływów międzynarodowych w Polsce 

pod kątem akumulacji aktywów rezerwowych

Streszczenie. Celem niniejszego opracowania była identyfikacja źródeł pochodzenia re-
zerw walutowych dokonana na podstawie analizy statystycznej przepływów międzynarodowych 
w Polsce w latach 1994-2012. Globalizacja doprowadziła do ogromnych zależności gospodarczych 
i finansowych na świecie, dała dostęp do nowych rynków, produktów, technologii, ale i źródeł 
finansowania – stworzyła więc podwaliny pod wzrost tempa rozwoju gospodarczego. Efektem tej 
coraz intensywniejszej współpracy międzynarodowej jest ciągły i rosnący dopływ walut obcych 
do gospodarek, głównie walut międzynarodowych, bo to w nich rozlicza się handel zagraniczny, 
w nich rynki oferują najwięcej możliwości inwestycyjnych i w nich się inwestuje i pożycza kapitał. 
Napływ walut obcych zaburza wprawdzie wewnętrzną równowagę krajów, warunkuje dziś jednak 
ich rozwój gospodarczy i zewnętrzną wypłacalność.

Słowa kluczowe: rezerwy dewizowe, bank centralny, wpływy z eksportu, napływ kapitału 
zagranicznego, saldo bilansu płatniczego, zewnętrzna wypłacalność kraju, wiarygodność kredy-
towa gospodarki

Wstęp

Odpowiednio duża ilość walut obcych w gospodarce i/lub łatwość po-
zyskania walut wymienialnych z rynków międzynarodowych, to dziś warunek 
konieczny normalnego funkcjonowania kraju na co dzień w dalece zglobali-
zowanej gospodarce światowej. Problem rezerw walutowych odgrywa więc 
szczególną rolę w gospodarkach rozwijających się, które z racji niższej wia-
rygodności nie mają swobodnego dostępu do taniego kapitału na rynkach 
międzynarodowych, tak jak np. emitenci głównych walut międzynarodowych 
– dolara amerykańskiego, euro, funta brytyjskiego czy jena – nadużywający 
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niejednokrotnie zaufania świata do ich gospodarek i walut. To niestety przywi-
lej nielicznych.

Tak więc to w przypadku gospodarek rozwijających się rezerwy walutowe 
stanowią ich zabezpieczenie finansowe przed zjawiskami kryzysowymi, decydu-
ją o wypłacalności w skali międzynarodowej, a więc o stabilności zewnętrznej. 
Dlatego też muszą być one odpowiednio wysokie (adekwatnie do potrzeb danej 
gospodarki) i utrzymywać się na w miarę stabilnym poziomie w dłuższym okre-
sie czasu. 

Na co dzień praktyczna rola rezerw walutowych jest ogromna w przypadku 
gospodarek rozwijających się. Są one przede wszystkim potrzebne do zachowa-
nia ciągłości importu (chociażby surowców, tego, czego gospodarka sama nie 
wytwarza, czy wreszcie nowocześniejszych rozwiązań warunkujących przyszły 
rozwój i tempo nadrabiania zaległości względem bogatszych gospodarek), a tak-
że spłaty i obsługi zagranicznych zobowiązań (nie tylko sektora publicznego, ale 
przede wszystkim prywatnego). Tym samym wpływają one na zdolność kredy-
tową krajowych podmiotów gospodarczych w oczach zagranicznych inwestorów, 
czyli na poziom kosztu kapitału i łatwość zaciągania zagranicznych zobowiązań 
(od czego zależy w istotnym stopniu poziom inwestycji w kraju, a więc poziom 
wzrostu gospodarczego w przyszłości i swoboda rolowania zadłużenia, w szcze-
gólności publicznego, oraz koszty jego obsługi). 

Rezerwy walutowe stanowią także zabezpieczenie dla kapitału zagraniczne-
go już ulokowanego w kraju, zwłaszcza dla bardziej ruchliwego kapitału portfe-
lowego, co stabilizuje poziom akumulacji źródeł finansowania gospodarki. Tym 
samym warunkują one dalszy napływ kapitału zagranicznego, a więc determinu-
ją możliwości rozwojowe gospodarki krajowej w kolejnych okresach. Odpowied-
ni poziom rezerw walutowych zmniejsza też ryzyko ataków spekulacyjnych na 
walutę danego kraju, przez co wpływa na stabilność jego waluty i całej gospodar-
ki. Jednocześnie umożliwiają one technicznie przeprowadzenie interwencji kur-
sowych – pozwalają doraźnie osłabić lub umocnić własną walutę lub w dłuższym 
okresie czasu ją stabilizować. Wymienialne waluty obce zgromadzone w gos-
podarce dają wreszcie siłę nabywczą na zagranicznych rynkach, umożliwiając 
ekspansję gospodarczą poza jej granicami w poszukiwaniu zysków. I co bardzo 
ważne – stanowią one zabezpieczenie wyemitowanych pod nie złotówek – to ich 
ekwiwalent (dlatego płynność i bezpieczeństwo to główne cele strategii inwesty-
cyjnych w zakresie rezerw walutowych w większości krajów)1. 

Dlatego też rezerwy walutowe kraju stanowią niezwykle ważny element bez-
pieczeństwa finansowego gospodarek – stanowią bowiem o jego stabilności, wia-
rygodności i sile w transakcjach zagranicznych.

1 M. Redo, Istota i znaczenie oficjalnych aktywów rezerwowych w gospodarkach rozwijają-
cych się, „Zaszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2013, nr 37, s. 195.
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1. Źródła walut obcych w gospodarce

Kontrolę nad rezerwami dewizowymi w Polsce pełni Narodowy Bank Pol-
ski. To do jego zadań należy gospodarowanie nimi2. Wyłączne prawo Narodowego 
Banku Polskiego do definiowania i realizacji polityki pieniężnej – a w jej ramach 
m.in. do zarządzania aktywami rezerwowymi Polski – zapisano w art. 227 Kon-
stytucji RP3. „NBP realizuje funkcje centralnej bankowej instytucji dewizowej 
poprzez gromadzenie rezerw dewizowych, zarządzanie rezerwami dewizowymi 
oraz podejmowanie czynności bankowych i innych mających na celu zapewnie-
nie bezpieczeństwa obrotu dewizowego i płynności płatniczej kraju”4.

Z racji swej centralnej, nadrzędnej pozycji w obowiązującym w Polsce 
dwuszczeblowym systemie bankowym, NBP gromadzi nadwyżki walut obcych 
napływające do polskiej gospodarki. Trafiają one tam przede wszystkim za po-
średnictwem banków komercyjnych, które dla zachowania płynności wymieniają 
w NBP waluty obce na złotówki (i odwrotnie), względnie rządu, którego NBP jest 
agentem finansowym. 

Głównym źródłem walut obcych w kraju są oczywiście wpływy z eksportu, 
napływ zagranicznego kapitału inwestycyjnego oraz kredyty i pożyczki zaciągane 
za granicą. Im więc gospodarka bardziej konkurencyjna i atrakcyjna inwestycyjnie, 
tym charakteryzuje ją większa stabilność ciągłego napływu szerokim strumieniem 
walut międzynarodowych. Również wyższe zapotrzebowanie kraju na zewnętrzne 
źródła finansowania – w powiązaniu z wiarygodnością – oznacza istotny dopływ 
walut obcych. Wielkości te należy jednak skonfrontować z poziomem dewiz wy-
pływających z gospodarki – a więc w głównej mierze ze stopniem jej uzależnienia 
od importu oraz skłonności do inwestowania poza granicami kraju.

Utrzymujące się w dłuższym okresie dodatnie saldo dopływu walut obcych 
do gospodarki i ich odpływu z niej (czyli dodatnie saldo bilansu płatniczego), 
powoduje akumulację walut obcych w kraju, z których część zostaje na ryn-
ku krajowym, a część trafia za pośrednictwem systemu bankowego do banku 
centralnego, jako efekt wzmożonego popytu na walutę krajową. Szczególnie 
wysokie i/lub rosnące dodatnie saldo przepływu walut obcych powoduje szybki 
wzrost aktywów rezerwowych kraju, co skutkuje istotnym wzrostem podaży 
pieniądza w kraju, wywołując presję inflacyjną. Rynkowemu wzrostowi popy-
tu na walutę krajową w takiej sytuacji towarzyszy często świadoma polityka 
krajowego banku centralnego akumulacji rezerw walutowych, ogranicza-
jąca presję aprecjacyjną na kurs waluty krajowej, co jak wiadomo, obniża 

2 Art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. 
z 2005 r.  nr 1, poz. 2).

3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
4 Art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku…, op. cit.
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konkurencyjność gospodarki, a więc jej możliwości rozwojowe, utrudniając 
działania zmierzające do ograniczania bezrobocia czy poprawy sytuacji w bud-
żecie państwa. Dlatego też wiele gospodarek rozwijających się, zwłaszcza 
w okresach dłuższej prosperity akumuluje bardzo wysokie rezerwy walutowe 
z obu powodów – w efekcie napływu kapitału inwestycyjnego i/lub wzrostu 
wpływów eksportowych oraz w wyniku prowadzonej z premedytacją polityki 
niedopuszczania do nadmiernej aprecjacji krajowej waluty, co obniżałoby kon-
kurencyjność gospodarki. Działania takie prowadzą od lat Chiny, utrzymując 
sztucznie juana na mocno niedoszacowanym poziomie (mimo nacisków opinii 
międzynarodowej), a chińskie aktywa rezerwowe są gigantyczne i najwyższe 
na świecie – na koniec 2011 r. wynosiły 3,3 bln USD i stanowiły jednocześnie 
ponad 27% wszystkich rezerw na całym świecie (podczas gdy dekadę wcześ-
niej wynosiły raptem 220 mld USD, czyli 15 razy mniej)5. Z kolei ogromny 
wzrost zainteresowania frankiem szwajcarskim w obliczu obecnego kryzysu 
spowodował w krótkim okresie eksplozję aktywów rezerwowych Szwajcarii 
i zmusił bank centralny tego kraju do podjęcia od września 2011 r. działań blo-
kujących dalszą aprecjację franka, w konsekwencji czego rezerwy przyrastają 
jeszcze szybciej. Podczas gdy na koniec 2008 r. aktywa rezerwowe Szwajcarii 
wynosiły 74 mld USD, to na koniec 2012 r., czyli raptem cztery lata później, aż 
536 mld USD, a więc ponad siedmiokrotnie więcej6.

2. Analiza przepływu walut obcych w Polsce  
na bazie statystyk bilansu płatniczego

Od dwóch dekad, mimo permanentnego deficytu na rachunku bieżącym, 
bilans płatniczy Polski zamyka się corocznie nadwyżką (z wyjątkiem lat 2001 
i 2008)7. To efekt bardzo dużego od lat napływu zagranicznego kapitału inwes-
tycyjnego do Polski, a także zaciągania zobowiązań poza granicami – por. wy-
kres 1, czego wynikiem są wielomiliardowe nadwyżki na rachunku finansowym 
(ostatnio w latach 2007-2011: ponad 20 mld euro rocznie), kompensujące z na-
wiązką deficyty na rachunku bieżącym Polski. 

Wyjątkiem były tu lata 2001 i 2008, czyli lata kryzysów finansowych, kie-
dy to obserwowaliśmy odpływ ruchliwego kapitału portfelowego z gospodarek 
wschodzących, w tym i z Polski. Było to szczególnie widoczne w 2001 r., kiedy 
nadwyżka na rachunku finansowym okazała się istotnie niższa (wyniosła ok. 

5 World Development Indicators, World Bank, World Databank, http://databank.worldbank.
org/ddp/home.do?Step =3&id=4 [11.03.2013].

6 Monthly Statistical Bulletin, Swiss National Bank, February 2013, s. 12.
7 Oficjalne szeregi czasowe danych NBP rozpoczynają się od 1994 r.
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Wykres 1. Salda w bilansie płatniczym Polski a poziom rezerw dewizowych  
w latach 1994-2012 (w mld euro)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Statystyka bilansu płatniczego. Oficjalne aktywa rezerwowe, 
Narodowy Bank Polski, dane roczne, stan na marzec 2013 r. [14.03.2013] oraz Statystyka bilansu płatniczego. 
Bilans płatniczy, Narodowy Bank Polski, dane roczne, stan na marzec 2013 r. [14.03.2013].

3,5 mld euro), natomiast w 2008 r. odnotowaliśmy sporo głębszy deficyt na ra-
chunku bieżącym (a konkretniej w bilansie handlowym).

Nadwyżka w bilansie płatniczym oznacza, że w danym okresie więcej walut 
obcych napłynęło do gospodarki, aniżeli z niej wyciekło, skutkując wzrostem 
zasobów walut obcych w gospodarce, których z kolei nadmiar przesuwany jest do 
banku centralnego i akumulowany w postaci rezerw walutowych. Powyższe dane 
potwierdzają więc, że już od 20 lat następuje sukcesywny przyrost walut obcych 
w polskiej gospodarce – z wyjątkiem lat 2001 i 2008, w których ujemne saldo 
bilansu płatniczego wprawdzie nieznacznie, ale uszczupliło summa summarum 
ich zasoby (odpowiednio o 543 mln i 2428 mln euro). Konsekwencją tego jest też 
systematyczny wzrost rezerw walutowych Narodowego Banku Polskiego (por. 
wykres 1). Na koniec 1993 r. wynosiły one raptem 3,8 mld euro, 10 lat później – 
27,1 mld euro (czyli siedmiokrotnie więcej), a na koniec lutego 2013 r. – 81,6 mld 
euro (czyli jeszcze trzykrotnie więcej niż przed prawie dekadą).

2.1. Eksport i import towarów i usług

Wpływy z eksportu towarów osiągnęły w Polsce w 2011 r. poziom 140,2 mld 
euro (a z usług 27 mld euro). Import towarów pochłania jednak rokrocznie  w ięcej 
walut obcych – w 2011 r. 150,2 mld euro – czego wynikiem jest notoryczny defi-
cyt w bilansie handlowym Polski. W 2012 r. obroty towarowe będą o ok. 30 mld 
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euro większe. Import w zakresie usług jest jak dotąd niższy od ich eksportu 
(w 2011 r. wyniósł 22,9 mld euro), stąd saldo usług jest co roku dodatnie.

W strukturze towarowej polskiego eksportu dominują trzy grupy to-
warowe:

– maszyny i urządzenia (głównie odbiorniki telewizyjne, silniki Diesla, dru-
ty, kable, przewody elektryczne, komputery i ich akcesoria, różne części RTV) 
– w 2011 r. dostarczyły 23,5% wpływów z eksportu, 

– sprzęt transportowy (przede wszystkim samochody osobowe i ich części) – 
jego udział oscylował w ostatnich latach na poziomie prawie 16%, 

– metale nieszlachetne (miedź oraz wyroby z żeliwa i stali) – zapewniały 
przed kryzysem 2008 r. ok. 14% wpływów z eksportu, obecnie nieznacznie mniej 
(11,8%)8.

Wykres 2. Saldo rozliczeń eksportu i importu towarów i usług  
oraz rachunku finansowego – dane roczne (w mld euro) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Statystyka bilansu płatniczego. Bilans płatniczy, Narodowy 
Bank Polski, dane roczne, stan na marzec 2013 r. [15.03.2013].

Ponad połowę przychodów z tytułu usług generują w Polsce podróże za-
graniczne (w III kwartale 2012 r. 33%) i usługi transportowe (28%). Pozostałe 
wpływy zapewniają usługi budowlane, telekomunikacyjne i pocztowe, finanso-
we, opłaty za korzystanie z patentów i praw autorskich, opłaty licencyjne, usługi 

8 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, Główny Urząd Statystyczny, War-
szawa grudzień 2012, s. 556, Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 r., 
Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011, s. 13-14 oraz Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej 
za IV kwartał 2011 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2012, s. 11-12.
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dotyczące pośrednictwa handlowego, leasing operacyjny, usługi inżynieryjne, 
usługi związane z reklamą oraz usługi w zakresie doradztwa prawnego9.

Głównymi partnerami handlowymi Polski są w zakresie importu Niemcy, 
Chiny i Rosja – na te trzy kraje przypada 43% obrotów (2011 r.). W zakresie eks-
portu 50% obrotów przypada na handel z Niemcami, Wielką Brytanią, Czecha-
mi, Francją i Włochami. Dominuje oczywiście handel z Niemcami – na ich rynek 
trafia 26,1% polskiego eksportu, a pochodzi stamtąd 22,3% importu10.

Od lat łączne saldo obrotów towarowych i usług jest w Polsce ujemne – por. 
wykres 2. Deficyt ten kształtuje się na poziomie kilku miliardów euro rocznie, choć 
w latach 2007 i 2008 był znacznie wyższy – odpowiednio rzędu 10 i 17 mld euro.

Wykres 3. Dynamika handlu zagranicznego i zagranicznych inwestycji netto* –  
dane kwartalne (w mld euro) 

* bez inwestycji w zakresie instrumentów pochodnych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Statystyka bilansu płatniczego. Bilans płatniczy, Narodowy 
Bank Polski, dane kwartalne, stan na marzec 2013 r. [15.03.2013].

Ważne jednak, że eksport w Polsce rośnie z okresu na okres, co świadczy 
o utrzymującej się konkurencyjności polskiej gospodarki, oraz że odbudował się 
on już w znacznym stopniu po załamaniu na przełomie 2008 i 2009 r., gdy Europa 
pogrążyła się w kryzysie – por. wykres 3.

9 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, op. cit., s. 556; Bilans płatniczy Rze-
czypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 r., op. cit., s. 13-14 oraz Bilans płatniczy Rzeczypospoli-
tej Polskiej za IV kwartał 2011 r., op. cit., s. 11-12.

10 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, op. cit., s. 551-554.
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2.2. Inwestycje zagraniczne

Deficyt w obrotach towarowych i usług (a szerzej ujmując, także w całym  
rachunku bieżącym) kompensuje w Polsce z nawiązką nadwyżka na rachunku 
finansowym. Sięga ona w ostatnich latach 20-30 mld euro rocznie (lata 2007-2010). 
Wcześniej było to ok. 10 mld euro rocznie – por. wykres 1.

Tak wysokie dodatnie saldo rachunku finansowego jest konsekwencją dużego 
od lat napływu kapitału zagranicznego do Polski, zarówno w postaci inwestycji 
bezpośrednich oraz portfelowych, jak i zaciągania kredytów za granicą (to głów-
na składowa pozostałych inwestycji) – por. tabela 1.

Tabela 1. Inwestycje zagraniczne w Polsce nettoa (w mld euro)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012b

Inwestycje 
bezpośrednie

6,37 4,37 4,07 10,24 8,33 15,74 17,24 10,13 9,34 10,51 13,65 1,28

Inwestycje 
portfelowe

1,10 3,37 3,37 8,49 11,80 1,49 –0,02 –3,66 11,30 20,04 11,42 12,11

Udziałowe 
papiery  
wartościowe

–0,34 –0,59 –0,72 1,30 1,02 –1,70 –0,37 0,26 1,03 5,91 2,16 2,27

Dłużne 
papiery  
wartościowe

1,44 3,96 4,09 7,19 10,78 3,19 0,35 –3,91 10,27 14,13 9,26 9,85

Pozostałe 
inwestycje 

0,75 0,49 2,85 –0,83 –1,13 7,87 21,80 17,53 5,68 10,09 4,61 –1,64

Razem 8,22 8,23 10,28 17,89 19,00 25,09 39,03 24,00 26,32 40,64 29,68 11,75

a wartość dodatnia oznacza, że w danym roku o taką kwotę wartość nowych inwestycji zagranicznych 
w Polsce była wyższa od tych wycofanych z Polski; analogicznie wartość ujemna oznacza, że w danym roku 
o taką kwotę wartość wycofanych z Polski inwestycji zagranicznych była wyższa od nowych.

b dane za 2012 r. obejmują pierwsze trzy kwartały roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Statystyka bilansu płatniczego. Bilans płatniczy, Narodowy 
Bank Polski, dane roczne oraz dane kwartalne, stan na marzec 2013 r. [14.03.2013].

Przemiany ustrojowe na przełomie lat 80. i 90. XX w. kusiły inwestorów za-
granicznych perspektywą wyższych zysków w dużej, nienasyconej i niezagos-
podarowanej Polsce. Jednocześnie notoryczne deficyty budżetowe przyczyniły 
się do szybkiego rozwoju rynku skarbowych papierów wartościowych, co wraz 
z szeroko zakrojonym procesem prywatyzacji i utworzeniem już w 1991 r. Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie dodatkowo przyciągało kapitał portfe-
lowy. W kolejnych latach inwestorów zachęcały postępujące reformy i rosnącą 
stabilizacja gospodarcza, a także przyspieszone tempo rozwoju gospodarczego 
w połowie lat 90. Dodatkowym silnym bodźcem stawała się coraz bliższa per-
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spektywa członkostwa Polski w Unii Europejskiej, która istotnie wpłynęła na 
wzrost wiarygodności kraju. Skutkiem tego był nie tylko wzrost zainteresowania 
naszym krajem przez zagranicznych inwestorów, ale przede wszystkim istotna 
poprawa zdolności pozyskiwania kapitału na rynkach zagranicznych przez pol-
skie podmioty gospodarcze, co przełożyło się na rozpoczęcie na przełomie dekad 
nieprzerwanego do dziś dynamicznego procesu zadłużania się poza granicami 
kraju w szczególności podmiotów prywatnych. Nieco później przyszło spowol-
nienie gospodarcze (wzrost gospodarczy w 2001 r. wyniósł w Polsce raptem 
1,2%, a w 2002 r. 1,4%), w efekcie czego nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji 
w polskich finansach publicznych – deficyt budżetowy w 2001 r. uległ podwo-
jeniu względem roku poprzedniego (32,6 mld zł wobec 15,4 mld zł). Niestety 
wzrost długu publicznego w następnych latach nie uległ wyhamowaniu, mimo 
poprawy koniunktury, co przyczyniło się do szczególnie dynamicznego rozrostu 
krajowego rynku dobrze oprocentowanych skarbowych papierów wartościowych 
(dług publiczny Polski na koniec III kwartału 2012 r. wyniósł 835 mld zł wobec 
302 mld zł na koniec 2001 r.). Jednocześnie kusiła coraz lepsza koniunktura. Aż do 
jesieni 2008 r. Szybko jednak okazało się, że paradoksalnie dzięki mniejszym po-
wiązaniom polskiej gospodarki z międzynarodowymi rynkami finansowymi, nie 
odczuła ona kryzysu tak boleśnie jak inne kraje, co po kilkumiesięcznej wstrze-
mięźliwości zagranicznych inwestorów stało się czynnikiem ponownie ich przy-
ciągającym. Na szczęście, bo bez kapitału zagranicznego nie jest możliwy dalszy 
rozwój polskiej gospodarki – ktoś musi współfinansować rozwój przedsiębiorstw, 
kredyty inwestycyjne i konsumpcyjne czy wreszcie dług publiczny kraju. 

2.3. Zagraniczne inwestycje w Polsce

Zagraniczne inwestycje w Polsce odbudowały się dość szybko po kryzyso-
wym 2008 i 2009 r. Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce w 2010 r. osiągnęło 
poziom z najlepszego przed kryzysem 2007 r. (wartość nowych inwestycji zagra-
nicznych w Polsce była w 2010 r. aż o 40,6 mld euro wyższa od tych wycofanych 
w tym okresie z Polski). W 2011 r. dodatnie saldo było już jednak o 1/4 niższe 
niż przed rokiem (wyniosło 29,7 mld euro), a za pierwsze trzy kwartały 2012 r. 
wyniosło raptem 11,7 mld euro. To bez wątpienia efekt gorszych wyników i per-
spektyw gospodarczych.

Jeszcze w 2010 r. najwyższe obroty generowały inwestycje portfelowe – 
w głównej mierze inwestycje w polskie papiery dłużne (przede wszystkim Skar-
bu Państwa), ale także i udziałowe – por. tabela 1. Był to efekt poprawy nastrojów 
na międzynarodowych rynkach finansowych, globalnego spadku awersji do ry-
zyka, do którego przyczyniły się antykryzysowe działania banków centralnych 
głównych gospodarek światowych, a także rozluźnienia polityki pieniężnej przez 
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główne banki centralne oraz utrzymującej się relatywnie dobrej sytuacji Polski 
na tle regionu11. Jednak w 2011 r. zmniejszyła się wartość środków inwestowa-
nych przez zagranicznych inwestorów portfelowych, a także obserwowaliśmy 
proces wycofywania środków z rachunków nierezydentów w polskich bankach. 
Pogorszenie się globalnych nastrojów pod koniec 2011 r. wywołane rozwojem 
kryzysu zadłużenia w strefie euro, spowodowało też odpływ zagranicznych 
inwestycji z krajowego rynku obligacji skarbowych12. W 2012 r. perspektywy 
uruchomienia trzeciej rundy ilościowego luzowania polityki pieniężnej w USA 
wywołały wzrost optymizmu na rynkach międzynarodowych, co spowodowa-
ło wzrost napływu inwestycji portfelowych także do Polski (głównie na rynek 
skarbowych papierów wartościowych). Dodatnie saldo zagranicznych inwestycji 
portfelowych za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wyniosło 12,1 mld euro, z czego 
aż 10 mld euro dotyczyło inwestycji w skarbowe papiery dłużne13.

Dodatnie saldo inwestycji bezpośrednich utrzymywało się od lat na stabil-
nym w miarę poziomie kilku miliardów euro rocznie (por. tabela 1). Oczywiś-
cie w okresie dobrej koniunktury przed kryzysem (lata 2006-2008) było ono 
znacznie lepsze – sięgało nawet kilkunastu miliardów euro rocznie. Jego obec-
nie istotnie niższy poziom to skutek zmiany struktury inwestycji nierezyden-
tów w Polsce – wycofania się z inwestycji bezpośrednich, a napływu w formie 
inwestycji portfelowych. Niestety 2012 r. przyniósł radykalne wyhamowanie za-
granicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce – saldo za pierwsze trzy kwartały 
tego roku wyniosło jedynie 1,28 mld euro. Wynik za cały 2012 r. będzie należał 
do najniższych w ciągu minionych 20 lat (a być może będzie najniższy, bo w la-
tach 1995-2000 saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce kształto-
wało się na poziomie od 2,83 mld do 10,33 mld euro rocznie). Coraz wolniejsze 
tempo wzrostu gospodarczego i mało optymistyczne per spektywy na najbliższe 
kwartały nie rodzą nadziei na szybką zmianę tego trendu.

Pozostałe inwestycje to w głównej mierze zagraniczne kredyty sektora 
bankowego i rządowego (w mniejszym stopniu przedsiębiorstw), a także de-
pozyty i środki na rachunkach bankowych oraz transakcje repo dokonywane 
przez NBP (dla zarządzania płynnością rezerw dewizowych). Istotny wzrost 
zagranicznych zobowiązań obserwowaliśmy w okresie dobrej koniunktury do 
kryzysu jesienią 2008 r. (por. tabela 1). Po kryzysowych 2008 i 2009 w 2010 r. 
nastąpił widoczny przyrost zagranicznych kredytów, zarówno w sektorze ban-
kowym, rządowym, jak i przedsiębiorstw. Od połowy jednak 2011 r. utrzymuje 
się znaczący odpływ kapitału z sektora bankowego – w ciągu drugiej połowy 
2011 r. oraz trzech pierwszych kwartałów 2012 r. jego ujemne saldo wyniosło aż 

11 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, op. cit., s. 551-554.
12 Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2011 r., op. cit., s. 22-25.
13 Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2012 r., Narodowy Bank Polski, 

Warszawa 2013, s. 24-26.
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8,9 mld euro. W przypadku prywatnego sektora pozabankowego odpływ netto 
kapitału rozpoczął się już kwartał wcześniej – i od kwietnia 2011 do września 
2012 r. wyniósł on 2,1 mld euro14.

2.4. Polskie inwestycje za granicą

Polskie inwestycje za granicą, uszczuplające zasoby walut obcych w kraju, 
są znacznie mniejsze niż zagraniczne inwestycje w Polsce – por. tabela 2 i 1. 
Ujemne saldo w pozycji polskich inwestycji za granicą oznacza wzrost stanu pol-
skich aktywów zagranicznych, a dodatnie – ich spadek, czyli wycofywanie się 
z zagranicznej inwestycji i powrót kapitału do kraju. Prawie co roku w ciągu 
minionej dekady mieliśmy w Polsce do czynienia z powiększaniem się polskich 
inwestycji za granicą (czyli ujemnym ich łącznym saldem).

Tabela 2. Polskie inwestycje za granicą nettoa (w mld euro)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012b

Inwestycje 
bezpośred-
nie

0,10 –0,23 –0,27 –0,76 –2,79 –7,14 –4,02 –3,07 –3,34 –5,48 –5,28 0,83

Inwestycje 
portfelowe 

0,04 –1,21 –1,14 –1,06 –2,01 –3,69 –4,61 1,70 –1,01 –0,80 0,53 –0,04

Udziałowe 
papiery  
wartościowe

–0,08 –0,28 0,17 –0,04 –0,48 –2,39 –4,24 0,96 –1,33 –0,74 0,47 –0,24

Dłużne 
papiery  
wartościowe

0,12 –0,93 –1,31 –1,01 –1,53 –1,30 –0,37 0,74 0,32 –0,06 0,05 0,20

Pozostałe 
inwestycje 

–4,50 1,88 –0,41 –9,60 –2,18 –3,14 –1,32 4,04 3,91 –2,84 –2,51 –1,23

Razem –4,36 0,44 –1,82 –11,41 –6,98 –13,96 –9,95 2,67 –0,43 –9,12 –7,26 –0,44

a wartość ujemna oznacza, że w danym roku o taką kwotę wartość nowych polskich inwestycji za granicą 
była wyższa od tych wycofanych; analogicznie wartość dodatnia oznacza, że w danym roku o taką kwotę 
wartość wycofanych z zagranicy polskich inwestycji była wyższa od nowych polskich inwestycji za granicą.

b dane za 2012 r. obejmują pierwsze trzy kwartały roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Statystyka bilansu płatniczego. Bilans płatniczy, Narodowy 
Bank Polski, dane roczne oraz dane kwartalne, stan na marzec 2013 r. [14.03.2013].

Z kolei sytuacja odwrotna – ściąganie kapitału z zagranicznych inwestycji 
z powrotem do Polski – wystąpiła w okresach kryzysowych, w 2008 oraz w 2002 r. 
W 2008 r. odnotowano nadwyżkę wycofanego kapitału z polskich  inwestycji 

14 Ibidem, s. 26-27.
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 za granicą nad nowymi inwestycjami poza krajem na poziomie 2,67 mld euro, 
natomiast w 2002 r. nadwyżka ta wyniosła 440 mln euro. 

Od lat obroty w zakresie polskich inwestycji za granicą generują w głównej 
mierze inwestycje bezpośrednie (nabycie akcji i udziałów w zagranicznych przed-
siębiorstwach oraz zakup nieruchomości) i lokaty polskich podmiotów (głównie 
banków) w bankach za granicą. W mniejszym stopniu pojawiają się kredyty dla 
podmiotów zależnych, kredyty handlowe udzielane zagranicznym kontrahentom, 
zakupy udziałowych i dłużnych papierów wartościowych15.

Pierwsze trzy kwartały 2012 r. przyniosły wyhamowanie w zakresie inwesto-
wania przez polskie podmioty poza granicami kraju. 

Podsumowując, po okresie załamania przepływów inwestycyjnych w dru-
giej połowie 2008 i pierwszej połowie 2009 r., nastąpiła stopniowa ich odbudo-
wa i obecnie kształtują się w Polsce w dużej mierze na poziomie zbliżonym do 
tego sprzed kryzysu – zarówno w zakresie eksportu i importu, jak i przepływów 
 finansowych – zapewniając wciąż odpowiednio wysoką nadwyżkę na rachun-
ku finansowym, która wraz z nadwyżką na rachunku kapitałowym z nawiąz-
ką  wystarcza na równoważenie deficytu na rachunku bieżącym (oraz ujemnego 
 zazwyczaj salda błędów i opuszczeń). Dzięki temu bilans płatniczy Polski zamy-
ka się od 2009 r. znów kilkumiliardową nadwyżką, co oznacza, że w danym roku 
do polskiej gospodarki dopływało od 4,7 mld euro (w 2011 r.) do nawet 11,5 mld 
euro (w 2010 r.) więcej walut obcych niż z niej w tym czasie wyciekło – por. wy-
kres 4. Tym samym rośnie ilość walut obcych w polskiej gospodarce, poprawiając 
jej zewnętrzną wypłacalność, stabilność i wiarygodność.

Wykres 4. Saldo bilansu płatniczego Polski (w mld euro)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Statystyka bilansu płatniczego. Bilans płatniczy, Narodowy 
Bank Polski, dane roczne, stan na marzec 2013 r. [14.03.2013].

15 Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowy Bank Polski – różne wydania rapor-
tów kwartalnych.
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Mimo istotnego zwolnienia polskiej gospodarki w 2012 r. (wzrost gospodar-
czy wyniósł raptem 2%, podczas gdy rok wcześniej 4,3%) oraz mało optymis-
tycznych prognoz na rok 2013, bilans płatniczy Polski zamykał się po trzech 
pierwszych kwartałach 2012 r. nadwyżką na poziomie ponad 6 mld euro (por. 
wykres 4) – w głównej mierze dzięki mniejszemu deficytowi w bilansie han-
dlowym oraz mimo wszystko sporej nadwyżce na rachunku finansowym (por. 
wykres 2).

3. Transfery z Unią Europejską

Od 2004 r. na wielkość przepływów zagranicznych w Polsce w istotny sposób 
wpływają także transfery z Unią Europejską. Członkostwo w UE wiąże się 
z koniecznością opłacania składki członkowskiej, ale uprawnia też do korzys-
tania z unijnych funduszy. Polska korzysta z unijnego wsparcia na pełnopraw-
nych zasadach dopiero od 2007 r., czyli od czasu rozpoczęcia nowej perspektywy 
 finansowej (2007-2013). Rozszerzenie UE na wschód w 2004 r. nastąpiło w czasie 
trwania poprzedniej perspektywy finansowej, więc podczas jej uchwalania Pol-
ska i pozostałe nowe państwa członkowskie nie były uwzględniane przy podziale 
środków na pełnoprawnych zasadach. Dlatego napływ środków z UE do Pol-
ski był w pierwszych latach członkostwa w UE dużo niższy niż obecnie, co jest 
dodatkowo efektem coraz lepszych z roku na rok umiejętności w pozyskiwaniu 
i wykorzystywaniu unijnych funduszy.

Wykres 5. Wielkość transferów z Unią Europejską w latach 2004-2012 (w mln euro)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowy Bank 
Polski  – różne wydania z lat 2004-2012, Warszawa 2005-2013 [marzec 2013].

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I-III kw.
2012

16 000

14 000

12 000

10 000

8000

6000

4000

2000

0

–2000

–4000

przychody z UE sk³adka saldo

1120 1511
2669

4499 3856

6277
7605 8389

10 696



Magdalena Redo260

Całkowite saldo zrealizowanych przepływów z Unią Europejską po ponad 
ośmiu latach członkostwa (od 1 maja 2004 r. do końca września 2012 r.) to 46,6 mld 
euro netto – por. wykres 3. W okresie tym Polska uzyskała w sumie z UE 72,8 mld 
euro i odprowadziła jednocześnie 26,2 mld euro w formie składek z tytułu człon-
kostwa. Środki z UE rejestrowane są w głównej mierze na rachunku kapitałowym 
bilansu płatniczego (wpływy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z Funduszu Spójności), ale także w pozycji transfery  bieżące na rachunku 
bieżącym (wpływy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich). Tam też w rozchodach ujmowana jest składka członkowska w UE, 
która nie jest stałą kwotą i rocznie wynosi ok. 3 mld euro.

Dodatnie saldo rozliczeń Polski z UE rośnie z roku na rok (po niewielkim 
spadku w 2008 r.). W 2011 r. wpływy z UE wyniosły aż 14,3 mld euro, co przy 
uwzględnieniu składki na poziomie 3,6 mld euro, dało w rozliczeniach z UE na-
pływ netto środków do Polski na poziomie 10,7 mld euro (por. wykres 3). W trzech 
pierwszych kwartałach 2012 r. dodatnie saldo netto wyniosło już 8,4 mld euro. 
Tym samym więc członkostwo w UE istotnie wpływa na wielkość międzynaro-
dowych przepływów kapitałowych w Polsce – oczywiście głównie na napływ ka-
pitału – od 2010 r. to rocznie kilkanaście miliardów euro, co porównując z saldem 
bilansu płatniczego Polski, istotnie poprawia jego wynik. W 2011 i najwyraźniej 
również w 2012 r. (na co wskazują dane za pierwsze trzy kwartały 2012 r.) bilans 
płatniczy Polski zamknąłby się deficytem, gdyby nie wielomiliardowe dodatnie 
saldo rozliczeń z budżetem UE – por. saldo transferów z UE na wykresie 5 z po-
ziomem salda bilansu płatniczego Polski na wykresie 4. Zresztą już w zasadzie 
od 2007 r., gdy saldo rozliczeń z budżetem UE sięgnęło 4 i więcej miliardów euro 
rocznie, transfery z UE w sposób znaczący wpływały na poprawę salda bilansu 
płatniczego Polski – to w głównej mierze dzięki wysokim transferom z UE bilans 
płatniczy Polski zamykał się w latach 2007 i 2009-2010 tak wysoką nadwyżką, 
a w kryzysowym 2008 r. relatywnie niskim deficytem (por. wykres 4 i 5). 

Nie można też nie doceniać pozytywnego wpływu samego członkostwa 
w Unii Europejskiej na poziom wiarygodności polskiej gospodarki i w efekcie na 
zainteresowanie zagranicznych inwestorów.

Zakończenie

Coraz silniejsze powiązania gospodarcze na świecie oraz dynamiczny roz-
wój rynków finansowych, na których ulokowane są setki bilionów USD, z jednej 
strony ułatwiają funkcjonowanie gospodarkom rozwijającym się, z drugiej przy-
czyniają się do wzrostu zadłużenia i uzależnienia się od zewnętrznego kapita-
łu. Ponadto proces liberalizacji handlu ułatwia im ekspansję, a szybsze tempo 
rozwoju, mimo wyższego ryzyka, przyciąga zagranicznych inwestorów. Kraje 
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rozwijające się o rozsądnej polityce gospodarczej mają obecnie dużo łatwiejszy 
dostęp do źródeł finansowania rozwoju i nadrabiania dystansu do wysokorozwi-
niętych gospodarek, co w połączeniu z umiejętnością wykorzystywania prze-
wag komparatywnych, zapewnia stały dopływ walut międzynarodowych, mimo 
częstego uzależnienia od importu bardziej przetworzonych produktów czy su-
rowców. Wpływa to na poprawę ich pozycji jako partnerów gospodarczych i jest 
dodatkową zachętą do zacieśniania współpracy i inwestowania. Z kolei wyższa 
wiarygodność to niższe koszty pozyskania kapitału i łatwiejszy dostęp do niego, 
co w dobie spiętrzonych ogromnych długów (zarówno wewnętrznych i zagranicz-
nych, podmiotów publicznych i prywatnych) może generować znaczne oszczęd-
ności związane z obsługą długu i poprawić zdolność kredytową (np. niższe 
o 1 punkt procentowy odsetki od polskiego długu publicznego dałyby obecnie 
budżetowi państwa oszczędność rzędu 8 mld zł rocznie!). Dlatego też zewnętrzna 
wypłacalność stanowi dziś o sile, atrakcyjności i możliwościach gospodarek roz-
wijających się jako partnera gospodarczego i finansowego. 

Dominacja zaledwie kilku walut w międzynarodowej gospodarce (wzmoc-
niona dodatkowo utworzeniem strefy euro, czyli eliminacją kilku znaczących 
walut wymienialnych) doprowadziła do zjawiska akumulacji znacznych i stale 
rosnących rezerw walut międzynarodowych, zwłaszcza przez gospodarki wscho-
dzące, dla zapewnienia sobie zewnętrznej wypłacalności, w szczególności wobec 
szeroko rozumianych zagranicznych źródeł finansowania rozwoju. Rozwiązując 
problem trudności w pozyskiwaniu źródeł finansowania przez mniej wiarygodne 
gospodarki, doprowadzono paradoksalnie do innego: drukowania pustych pie-
niędzy (zarówno przez emitentów walut międzynarodowych, którzy wykorzy-
stują wzmożony popyt zgłaszany przez cały świat, jak i przez kraje rozwijające 
się, drukujące własną walutę jako ekwiwalent dopływających do ich gospodarek 
walut obcych – często świadomie tłumiąc presję aprecjacyjną, by zapobiec spad-
kowi konkurencyjności swej gospodarki), którego efektem stają się kolejne bańki 
spekulacyjne, czyli zjawiska kryzysowe na innych rynkach, w innych sektorach 
gospodarki czy w innych regionach świata. 

Od czasu transformacji ustrojowej Polska zyskuje z biegiem lat na wiary-
godności, co zachęca zagraniczny kapitał do inwestowania w dużą rozwijającą 
się gospodarkę o wysokim potencjale i dynamicznie rosnących potrzebach finan-
sowania konsumpcji i inwestycji. Dzięki temu rokrocznie napływają do Polski 
dziesiątki miliardów euro kapitału zagranicznego, który nie tylko współfinan-
suje rozwój przedsiębiorstw oraz tworzenie i utrzymanie miejsc pracy, kredy-
tuje inwestycje i konsumpcję prywatną oraz Skarb Państwa, ale pozwala też 
z nawiązką zbilansować deficyt na rachunku bieżącym Polski, w efekcie czego 
sukcesywnie przyrasta ilość walut międzynarodowych w polskiej gospodarce 
(i rezerwy  dewizowe NBP), poprawiając jej zewnętrzną wypłacalność, podnosząc 
 stabilność i wiarygodność. Należy więc dołożyć wszelkich starań, żeby trend ten 



Magdalena Redo262

był  kontynuowany, rośnie bowiem import (i nie zmniejsza się uzależnienie pol-
skiej gospodarki od niego), dynamicznie przyrasta zadłużenie zagraniczne Polski 
oraz poziom zaangażowanego zagranicznego kapitału portfelowego, rośnie też 
potrzeba kredytowania prywatnej konsumpcji Polaków i potrzeb pożyczkowych 
polskiego państwa, przy jednoczesnym braku możliwości samofinansowania 
 rozwoju gospodarczego Polski.  
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Sources of foreign currencies – an analysis  
of international capital flows in Poland with a view  

to reserve assets accumulation 

Summary. The aim of this study is to identify the sources of foreign exchange reserves made   on 
the basis of statistical analysis of international flows in Poland in the years 1994-2012. Globalisation 
led to huge economic and financial dependences in the world, gave access to new markets, products, 
technologies and also sources of financing – so it created the base for the increase of economic 
growth. A constant and growing inflow of foreign exchange is an effect of more and more intensive 
international cooperation of economies. These international capital flows are mainly denominated in 
international currencies, because they are the main currencies for clearing accounts in global trade, 
issue and investment currencies, and the lending currencies in the international markets. On the one 
hand, international currencies inflows impair the internal stability of economies, but on the other 
hand, they determine their economic development and external solvency.

Key words: foreign reserves, central bank, export of goods and services, international capital 
inflows, balance of payments, external solvency and credibility of the economy
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Streszczenie. Nowoczesna obsługa klientów ma wiele wymiarów i jest bardzo złożona, ale jej 
końcowym elementem powinno zawsze być zadowolenie klienta. Celem artykułu było przedsta-
wienie istoty procesu obsługi klienta z perspektywy teorii i praktyki działalności uzdrowiskowej. 
Zaprezentowano elementy obsługi klientów w podziale na fazy przed, w trakcie i po zawarciu 
transakcji. Z badań przeprowadzonych w 14 zakładach lecznictwa uzdrowiskowego wynika, że 
kompleksowa i satysfakcjonująca obie strony obsługa klienta wymaga zmian w zarządzaniu za-
kładem. W tym procesie ważne stają się przede wszystkim: profesjonalizm, kreatywność, właś-
ciwa z punktu widzenia orientacji na klienta struktura organizacyjna, korzystanie z najnowszej 
technologii informatyczno-komunikacyjnej, stały monitoring procesu obsługi klienta i jego efek-
tów, zwrócenie większej uwagi na budowanie elementów obsługi klienta w fazie przedtransakcyj-
nej i po transakcji, zarówno w kontaktach tradycyjnych, jak i wirtualnych. Zaproponowano model 
nowoczesnej obsługi klientów, który przyczynia się do dyfuzji wiedzy i budowania lojalności 
klienta przedsiębiorstwa uzdrowiskowego. 

Słowa kluczowe: obsługa klienta, rola klienta, przedsiębiorstwo uzdrowiskowe

Wstęp

Wszechobecna konkurencja i rozwój społeczno-gospodarczy zmusza przed-
siębiorstwa uzdrowiskowe do ciągłego doskonalenia sposobu funkcjonowania. 
Wśród czynników warunkujących skuteczny byt, obok starannego doboru misji 
i celów przedsiębiorstwa, niezmiernie ważnym aspektem jest szeroko rozumia-
ny sposób realizacji zadań. Na gruncie badań, których wyniki przedstawiane są 
w literaturze przedmiotu, można stwierdzić, że rola klienta na współczesnym 
rynku uległa ewolucji. Klient przestaje być jedynie uczestnikiem transakcji 
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 kupna – sprzedaży, a staje się aktywnym graczem i podmiotem kształtującym 
ofertę przedsiębiorstw przez udział w tworzeniu wartości. W ten sposób staje się 
współpracownikiem przedsiębiorstwa i współautorem wartości1. W tej sytuacji 
przedsiębiorstwa uzdrowiskowe muszą przejść zmianę systemu obsługi klienta. 

W dobie narastającej konkurencji przedsiębiorstwa uzdrowiskowe zmuszo-
ne są do partnerskiego traktowania klienta, większego respektowania jego wy-
magań oraz położenia nacisku na relacje międzyludzkie w układzie: właściciel, 
menedżer, pracownik przedsiębiorstwa – klient, co umożliwia tworzenie nieimi-
towanych elementów oferty.

Innym warunkiem, który wpływa na konieczność wprowadzania ciągłych 
zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw uzdrowiskowych, w tym w procesie 
świadczenia usług, jest rozwój gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Źródło 
 sukcesu GOW tkwi nie w alokacji rzadkich zasobów, by uzyskać z nich możliwie 
jak największe efekty, ale w tworzeniu nowej wiedzy przyczyniającej się do inno-
wacji procesowych i rynkowych, których realizacja powiększa wartość efektów 
ekonomicznych. Rozwój współczesnych przedsiębiorstw uzdrowiskowych staje 
się coraz bardziej zależny m.in. od ciągłego i efektywnego generowania, naby-
wania, rozpowszechniania i stosowania wiedzy i informacji.

Szczególne miejsce w pozyskiwaniu wiedzy i efektywnym jej wykorzysta-
niu w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych zajmuje obsługa klienta. Oznacza 
to odpowiadanie na pytania, rozwiązywanie problemów, edukowanie klientów, 
likwidowanie zatorów, naprawianie tego, co zepsute, znajdowanie tego, co zgu-
bione, uspokajanie klientów zdenerwowanych i upewnianie niezdecydowanych, 
a w końcu łączenie ludzi, którzy prowadzą wspólne interesy z przedsiębiorstwem 
uzdrowiskowym, z właściwymi usługami i rozwiązaniami. 

Celem artykułu było przedstawienie istoty procesu obsługi klienta w perspek-
tywie teoretycznej i praktyki przedsiębiorstwa uzdrowiskowego. Przyszłością 
spółek uzdrowiskowych bowiem jest wdrożenie nowych koncepcji zarządzania, 
z centralną rolą klienta, pozwalających na internalizację wiedzy klienta i połą-
czenie jej z wiedzą pracowników i całej organizacji. 

1. Zmiany pozycji klienta

Ewolucja roli klienta jest skutkiem zmian w otoczeniu rynkowym, a głównie 
popytu na usługi uzdrowiskowe. Badanie prowadzone w latach 2009-2010 przez 
Dolnośląską Izbę Lekarską (DIL) w grupie lekarzy pracujących w niepublicznych 
zakładach opieki zdrowotnej pozwala twierdzić, że w najbliższym okresie liczba 

1 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Co-opting Customer Competence, „Business Harvard 
 Review” 2000, January-February, s. 80. 
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odbiorców ich usług będzie wzrastała2. Na popyt wpływać będą zjawiska, takie 
jak: wzrost świadomości zdrowotnej, presja na wysoką jakość życia, starzenie się 
społeczeństwa oraz nasilanie się problemu chorób cywilizacyjnych. Usługi komer-
cyjne będą cieszyć się większym zainteresowaniem z powodu rosnącej dostępności 
do usług o wysokiej jakości i wzrostu dobrobytu niż z przyczyn zdrowotnych, na-
tomiast popyt na usługi finansowane ze środków publicznych nie ulegnie zmianie. 
Można przypuszczać, że podobne trendy będą charakteryzować popyt na lecze-
nie uzdrowiskowe. Jednak wniosków DIL nie potwierdzają inne badania oparte na 
prog nozach demograficznych, według których popyt na usługi uzdrowiskowe bę-
dzie w najbliższych latach maleć3. Z badań wynika, że najbardziej istotną zmienną 
pozwalającą wyjaśnić liczby kuracjuszy przebywających w polskich uzdrowiskach 
jest wiek populacji. Zidentyfikowano dwie grupy wiekowe, które w przyszłości 
 decydować będą o popycie na usługi uzdrowiskowe, tj. grupę wiekową 55-59 lat 
i 40-45 lat. Osoby w wieku 55-59 lat charakteryzują się największym zaintereso-
waniem uzdrowiskami w relacji do zmian liczby ludności w tej grupie wiekowej, 
natomiast osoby w wieku 40-45 lat wykazują największe malejące zainteresowanie. 
Prognoza popytu oparta na wieku uwzględnia cykliczność w demografii, długość 
trwania życia i prawdopodobieństwo zgonu, i przy błędzie prognozy 2% można się 
spodziewać odwrócenia trendu wzrostowego i spadku przyjazdów do uzdrowisk. 

Jeśli nie można liczyć na wzrost liczby kuracjuszy, sugerując, że rynek usług 
uzdrowiskowych osiągnął już poziom nasycenia, należy przygotować się do 
wzmożonej rywalizacji. Lekarstwem na poprawę pozycji konkurencyjnej jest 
więc jakość produktu uzdrowiskowego i systematyczna poprawa poziomu obsłu-
gi kuracjusza.

Obserwacja trendów rynku po stronie popytowej wskazuje na coraz większą 
rolę klienta w procesie tworzenia oferty. Takie podejście wymaga szerszego spoj-
rzenia, tj. wczucia się w sytuację klienta i rozpoznania ekonomiczno-społecznego 
charakteru konsumpcji. Z tego punktu widzenia możemy mówić o trzech zasad-
niczych problemach do rozwiązania: opracowanie i wdrożenie procesu budowy 
relacji, określenie warunków i zasad budowy relacji oraz mierzenie różnych 
aspektów relacji4. Za zmienne kluczowe dla tych obszarów uważa się:

2 M. Januszewska, G. Węgrzyn, Kapitał ludzki w dolnośląskich niepublicznych placówkach 
medycznych – potencjał i perspektywy rozwoju, w: Prognozowanie zmian i trendów wśród pra-
cowników dolnośląskiego sektora ochrony zdrowia, red. S. Jarosz-Żukowska, Dolnośląska Izba 
Lekarska, Wrocław 2010, s. 189-192.

3 M. Januszewska, A.R. Szromek, P. Romaniuk, Demographic Phenomena and Demand 
for Health Tourism Services Correlated in Poland, „American Journal of Tourism Management” 
2012, nr 1, s. 10-20.

4 Przedsiębiorstwo buduje wiele relacji z klientem, do których możemy zaliczyć: relacje 
w obszarze marki, zawodowe, osobiste, w obszarze systemów informacji i kontroli, w dostarcza-
nej wartości, za: I.H. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001, 
s. 149-155. 
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– zaufanie i zaangażowanie w relacji organizacja – klient,
– duży nacisk na kształtowanie kultury zorientowanej na klienta,
– tworzenie partnerstwa w interesie klienta i podmiotu uzdrowiskowego,
– uczenie się klienta (jego wymagań i doświadczenia) przez organizację,
– stała identyfikacja podmiotu z problemami klienta.
W podmiotach uzdrowiskowych, w których występuje bezpośredni kon-

takt z klientem, powinno nastąpić włączenie klientów w procesy projektowania, 
rozwoju, wytwarzania i sprzedaży oferty. Jest to możliwe w obsłudze klienta, 
w której następuje przesunięcie punktu ciężkości na proces zindywidualizowany 
z wartością dodaną, głównie w aspekcie psychologicznym. 

W dobie globalizacji rynku usług uzdrowiskowych będącej skutkiem zmian 
technologicznych, społecznych, politycznych, ekonomicznych, obok polaryzacji 
upodobań kuracjuszy i turystów, postępującej unifikacji stylów życia, a także 
wzorców konsumpcji w skali światowej, obserwuje się postępującą indywidu-
alizację potrzeb, oczekiwań i preferencji klientów, jak również wzrastające wy-
magania konsumentów oferty usług uzdrowiskowych. Coraz więcej kuracjuszy 
nie chce korzystać z powtarzającej się oferty turystycznej, lecz za każdym razem 
oczekują nowego lub wzbogaconego produktu. Z drugiej strony, nadwyżka poda-
ży nad popytem na rynku usług uzdrowiskowych powoduje, że w ostatnich latach 
zmienia się pozycja klienta na tym rynku w stosunku do działających na nim 
przedsiębiorstw. Klient staje się autonomicznym podmiotem rynku, aktywnym 
interesariuszem danego przedsiębiorstwa. Różnorodność źródeł informacji, jak 
również szeroki dostęp do nich, pozwala na zdecydowanie większą niż dotych-
czas swobodę działania i powoduje zmniejszanie asymetrii informacji przebie-
gającej np. od przedsiębiorstwa uzdrowiskowego do klienta. Stąd też możliwości 
kontroli ze strony przedsiębiorstwa maleją, a rozwiązaniem staje się tworzenie 
i rozwijanie takich projektów w firmie, które będą w stanie wykorzystać aktyw-
ność klientów lub nawet współtworzyć z nimi ofertę. Klienci coraz częściej biorą 
pod uwagę, tzw. miękkie aspekty kontaktów z firmą, jak np. zdolność wczuwania 
się pracowników w ich potrzeby (empatię personelu usługowego), elastyczność 
obsługi czy realizację obietnic przedsiębiorstwa (tabela 1).

W 2009 r. autorki przeprowadziły w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych ba-
dania na temat roli klienta w zarządzaniu firmą5, z których wynika, że:

– klient ma wciąż słabą pozycję w zarządzaniu przedsiębiorstwem uzdrowisko-
wym, a jego wiedza nie jest w obszarze zainteresowania badanych przedsiębiorstw,

– klient jest nadal traktowany przedmiotowo – jako nabywca oferty i jedna ze 
stron transakcji wymiany oraz odbiorca informacji promocyjnych,

5 M. Januszewska, E. Nawrocka, Rola klienta w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 
uzdrowiskowych w Polsce, w: Turystyka uzdrowiskowa, stan i perspektywy, red. M. Boruszczak, 
Wyd. WSTiH, Gdańsk 2009, s. 229.
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Tabela 1. Ewolucja roli klienta

Rola
klienta Klienci jako pasywna publiczność Klienci jako aktywni 

gracze
Znaczenie 
klienta

Nakłanianie 
wstępnie  
określonych grup 
nabywców

Transakcje 
z indywidualny-
mi klientami

Długotrwałe 
związki 
z indywidualnymi 
klientami

Klienci jako  
współtwórcy  
wartości

Ramy
czasowe

Lata 70. 
i wczesne 80.

Późne lata 80. 
i wczesne 90.

Lata 90. Od roku 2000

Pozycja 
klienta

Klienci są postrzegani jako pasywni nabywcy  
ze wstępnie zdefiniowaną strukturą konsumpcji

Klienci są częścią  
silnej sieci:  
współtworzą 
wartość biznesu.  
Są współpracownika-
mi, współautorami,  
interesariuszami  
i konkurentami

Przekona-
nia mene-
dżerów

Klient jest  
średnią  
statystyczną 
z grupy wstępnie  
określonej  
przez firmę

Klient jest  
indywidualną  
jednostką  
statystyczną 
w transakcji

Klient jest osobą,  
celem jest  
budowanie  
zaufania  
i relacji

Klient nie jest  
indywidualnością,  
ale także częścią  
środowiska  
społecznego  
i kulturowego

Relacje 
firma – 
klient 
i rozwój 
oferty

Tradycyjne  
badania rynku 
i sondaże,  
produkty i usługi 
są tworzone 
bez informacji 
zwrotnej

Przesunięcie  
od sprzedaży 
do pomagania 
klientom  
poprzez serwisy  
i programy  
obsługi,  
identyfikacja  
problemów  
pozwala  
na zmiany oferty 
na podstawie  
informacji  
zwrotnych

Docieranie 
do klientów  
poprzez  
obserwacje 
użytkowników, 
identyfikowanie  
rozwiązań przez 
wiodących  
użytkowników, 
przebudowa 
oferty na podsta-
wie  głębokiego  
zrozumienia  
klientów

Klienci  
współuczestniczą 
w rozwoju osobistych 
doświadczeń. Firmy  
i wiodący klienci  
odgrywają wspólnie 
rolę w edukacji,  
kształtowaniu  
oczekiwań 
i współtworzeniu  
rynkowej akceptacji 
dla usług. Podstawą 
jest zaufanie.  
Systemy CRM

Cel  
i przepływ 
komuni-
katów, 
przepływ 
wiedzy

Zyskanie  
dostępu do 
wstępnie  
określonych grup 
docelowych,  
komunikacja  
jednokierunkowa

Marketing  
oparty na bazach 
danych,  
dwukierunkowa 
komunikacja

Marketing  
relacji,  
komunikacja 
dwukierunkowa  
i dostęp

Aktywny dialog 
z klientami, aby  
sprostać ich  
wymaganiom  
i tworzyć reklamę 
szeptaną.  
Wielowariantowy  
dostęp i komunikacja,  
przepływ wiedzy  
pomiędzy podmiotami

Źródło: na podstawie: E. Frąckiewicz, Zmiana pozycji rynkowej klienta jako wyznacznik ewolucji 
 systemu informacji marketingowej przedsiębiorstwa, s. 154, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/46/19.pdf 
[18.06.2009].
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– klient z jednej strony jest traktowany jako członek pasywnej publiczności, 
a  z drugiej dla podniesienia poziomu jego obsługi wdrażane są innowacje, co do-
wodzi, że w przypadku usług świadczonych przez uzdrowiskowe spółki Skarbu 
Państwa klienci nie współuczestniczą w tworzeniu wartości dla nich prezentowa-
nej, a także nie są współautorami oferty firmy,

– w wyniku braku możliwości uaktywnienia klienta w procesie tworzenia 
wartości, firmy uzdrowiskowe dostrzegają potencjał twórczy swoich pracowni-
ków, ale słabo go wykorzystują. 

Wnioski skłoniły autorki do pogłębienia analizy nad obsługą klienta w kilku-
nastu przedsiębiorstwach uzdrowiskowych.

2. Istota procesu obsługi klienta

Istotą współczesnej obsługi są, jak już wspomniano, wszystkie czynno-
ści przywiązujące klienta do usługodawcy. W literaturze przedmiotu obsłu-
ga klienta definiowana jest w różny sposób. Może bowiem być rozpatrywana 
z punktu widzenia m.in. ekonomiki przedsiębiorstwa, logistyki, marketingu. 
Obsługa klienta w logistyce to umiejętność lub zdolność zaspokajania wyma-
gań i oczekiwań klientów, głównie co do czasu i miejsca zamawianych dostaw, 
przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych form aktywności logistycznej, 
w tym transportu, magazynowania, zarządzania zapasami, informacją i opa-
kowaniami. Obsługa klienta do tego stopnia nadaje sens wszystkim działaniom 
i procesom logistycznym ponieważ koncentruje się na zadaniach czynnościo-
wych. Współcześnie nazywana logistyką klienta (customer logistic)6, to np. 
powitanie gości, zaoferowanie pomocy, przedstawienie oferty firmy, przyjęcie 
zamówienia, wypełnienie formularzy.

Adrian Payne proponuje ujęcia marketingowe obsługi klienta, które7:
– obejmuje wszystkie czynności niezbędne do przyjęcia zamówienia klienta, 

wytworzenia i dostarczenia przedmiotu zamówienia, a także działania zmierza-
jące do naprawy błędów popełnionych na którymkolwiek etapie realizacji zamó-
wienia,

– jest niezawodne w dostarczeniu klientowi dóbr i usług w uzgodnionym cza-
sie i miejscu, stosownie do oczekiwań klienta,

– jest zespołem działań wszystkich podmiotów gospodarczych uczestniczą-
cych w dostarczaniu dóbr i usług w sposób zgodny z oczekiwaniami klienta i za-
pewniającym realizację celów firmy oraz przyczyniający się do tworzenia więzi 
z klientem, które w przyszłości oznaczają długotrwałe i partnerskie związki,

6 D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s. 15.
7 A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1997, s. 217.
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– obejmuje wykonanie zamówienia, komunikowanie się z klientem przed, 
w trakcie i po sprzedaży, fakturowanie oraz usuwanie usterek (realizację rekla-
macji).

W świetle powyższych rozważań można stwierdzić, że każda obsługa klienta 
zaczyna się zanim jeszcze klient pojawi się w uzdrowisku i nie kończy się z chwi-
lą dostarczenia zamówionej usługi. Obsługa klienta powinna być postrzegana 
jako proces dostarczający nabywcy korzyści, który wymaga przemyśleń przed, 
w trakcie i po zawarciu transakcji z klientem8. Składają się zatem na nią trzy 
podstawowe grupy czynności (tabela 2).

Tabela 2. Elementy procesu obsługi klienta

Elementy przed transakcją Elementy transakcji Elementy po transakcji
– pisemne sformułowanie  

programu obsługi klienta,
– popularyzowanie programu 

wśród klientów,
– ludzie i struktury  

wspierające cele obsługi
– procedury, instrukcje,  

szkolenia z zakresu obsługi 
klienta,

– elastyczność systemu obsługi 
klienta,

– zaplecze techniczne,
– zaplecze logistyczne,
– informacja o ofercie,
– zapewnienie  

o wielowymiarowości  
świadczonych usług,

– rezerwacja usług

Elementy transakcji  
przedsiębiorstwo – klient 
możemy podzielić na trzy 
podetapy – przyjazd, pobyt, 
wyjazd klienta, obejmujące 
zameldowanie i przydzielenie 
pokoju, a następnie: 
– otoczenie,
– produkt zgodny  

z deklarowanymi  
obietnicami,

– różnorodność usług, 
– prezentacja oferty usługowej,
– czas,
– zakres obsługi,
– dogodny dostęp  
  do świadczonych usług,
– formy i sposób rozliczenia

– gwarancje,
– załatwianie reklamacji,
– odpowiedzialność  

odszkodowawcza,
– rozwiewanie obaw  

po zakupie,
– monitoring obsługi 

klienta,
– programy lojalnościowe, 

kluby stałych klientów

Źródło: E. Nawrocka, S. Oparka, Hotel w XXI wieku, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław 
2007, s. 151-152.

Elementy przed transakcją są związane z przygotowaniem zakładu uzdro-
wiskowego do obsługi klienta. Odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu ocze-
kiwań klienta, wpływają na jego postrzeganie hotelu, a także ogólną satysfakcję 
z szeroko rozumianej oferty. Elementy przedtransakcyjne powinny być przy-
gotowane zanim przedsiębiorstwo przystąpi do wdrażania standardów obsłu-
gi klienta. Elementy transakcji to te, które dotyczą bezpośredniego kontaktu 
przedsiębiorstwa uzdrowiskowego z klientem, a prawidłowe ich wypełnienie 
w znacznym stopniu decyduje o satysfakcji klienta. W trakcie transakcji (czy-
li okresie świadczenia usługi) zdecydowanie dominującą formą jest sprzedaż 

8 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 53.
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 osobista9. A po transakcji elementy pozwalają na przedłużenie kontaktu zakła-
du z klientem, w celu stworzenia z nimi powiązań, prowadzących do wzajem-
nych korzyści10.

Istota procesu obsługi klienta w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych w per-
spektywie empirycznej została opracowana na podstawie badań ankietowych 
przeprowadzonych latem 2011 r. w grupie 14 przedsiębiorstw, które odpowiedzia-
ły na kwestionariusz ankiety rozesłane drogą internetową. Badania uwzględniają 
podział czynności, które wchodzą w zakres obsługi klienta, na trzy etapy: przed 
transakcją, w trakcie transakcji i po transakcji. Analizę obsługi klienta zweryfi-
kowano, dokonując przeglądu stron internetowych tych podmiotów, które przy-
słały ankiety. Na wstępie wyjaśniono, czy badane przedsiębiorstwa spotykają się 
z ograniczeniami (barierami) zastosowania czynności składających się na proces 
obsługi klienta (wykres 1). 

Wykres 1. Bariery procesu obsługi kuracjusza w zakładach  
lecznictwa uzdrowiskowego

Źródło: opracowanie własne.

Analizowane przedsiębiorstwa uzdrowiskowe napotykają rozmaite przesz-
kody w takim budowaniu obsługi, by klient stał się aktywnym graczem 
i wpływał na kształt produktu przedsiębiorstwa (wykres 1). Do najczęściej 
zgłaszanych zaliczono: bariery finansowe (45,5% ogółu badanych), nieumie- 
 

 9 Logistyka dystrybucji, red. K. Rutkowski, Wyd. Difin, Warszawa 2000, s. 85-86.
10 Logistyka dystrybucji, op. cit., s. 86; Marketing usług, red. A. Styś, PWE, Warszawa 2003, 

s. 166.
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jętność stosowania nowoczesnych technologii informatycznych i komunika-
cyjnych (27,3%) oraz występowanie różnych grup klientów (18,2%). Na uwagę 
zasługuje fakt, że blisko połowa respondentów (45,5%) nie dostrzega występo-
wania jakichkolwiek ograniczeń procesu obsługi klienta w przedsiębiorstwie 
uzdrowiskowym.

Kolejnym zagadnieniem poruszanym w badaniu było rozpoznanie elementów 
związanych z fazą przedtransakcyjną obsługi klienta (wykres 2).

Wykres 2. Wykorzystywane przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego  
elementy procesu obsługi klienta przed transakcją

 

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie analizy elementów procesu obsługi klienta w fazie przedtran-
sakcyjnej, wymienionych w kwestionariuszu ankiety, zauważono, że przedsię-
biorstwa uzdrowiskowe wykorzystują większość z nich. Ponad 90% badanych 
podmiotów ma już wypracowane procedury obsługi klienta, ponad 80% infor-
muje klientów o ofercie, 73% wykorzystuje pisemnie sformułowany program 
obsługi, a tyleż samo przygotowało pracowników i strukturę organizacji do elas-
tycznego działania w tej fazie wobec klienta. Nie wszyscy klienci jednak są równo 
traktowani w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych; 36% respondentów uważa, 
że warunki korzystania z oferty kierowane są tylko do klientów komercyjnych, 
tylko 18% informuje się o ofercie. Na uwagę zasługuje fakt, że blisko połowa 
respondentów, twierdzi, że ich przedsiębiorstwa nie prowadzą popularyzacji pro-
gramu obsługi wśród klientów, w 36% brak systematycznych szkoleń personelu 
z zakresu obsługi, 27% nie wypracowało i nie spisało własnych, oryginalnych 
instrukcji tego procesu. 
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Znacznie lepszą sytuację można zaobserwować w przypadku fazy transak-
cyjnej obsługi klienta w badanych zakładach uzdrowiskowych (wykres 3).

Wykres 3. Wykorzystywane przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego  
elementy procesu obsługi klienta w trakcie transakcji

Źródło: opracowanie własne.

Obsługa klienta w trakcie transakcji nie nastręcza, według respondentów, 
żadnych problemów. Większość przedsiębiorstw uzdrowiskowych stosuje wy-
mienione elementy procesu, nie identyfikuje jednak ich jakości. W tym celu na-
leżałoby mieć wgląd w badania postaw i satysfakcji klientów uzdrowisk, które 
według większości respondentów są prowadzone w ich przedsiębiorstwach. Jak 
stwierdzono, dobrym sposobem oceniania obsługi klienta w fazie transakcji jest 
powszechnie znana technika „tajemniczy klient” (Mystery Shopping).

Znacznie słabiej od przedstawionych elementów wypada obsługa klienta w fa-
zie potransakcyjnej (wykres 4). Wykonywane wówczas czynności są zróżnicowa-
ne. Tylko 27% przedsiębiorstw uzdrowiskowych prowadzi kluby stałych klientów, 
45% tworzy programy lojalnościowe, tyleż samo komunikuje się z klientami po 
transakcji. Stąd można przypuszczać, że badane przedsiębiorstwa stosują w więk-
szym stopniu marketing transakcyjny, a tylko niektóre podejmują inicjatywy właś-
ciwe marketingowi relacji. Można przypuszczać, że lekarz pierwszego kontaktu 
jest istotnym partnerem przedsiębiorstwa uzdrowiskowego, gdyż od jego decyzji 
zależy skierowanie pacjenta (przyszłego kuracjusza – klienta kontraktowego) na 
leczenie uzdrowiskowe. Z danych przedstawionych na wykresie 5 wynika, że zain-
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teresowanie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego dobrymi  relacjami z lekarzami 
jest niewielkie. Potwierdza to analiza stron internetowych, w której na 14 przeba-
danych stron tylko 4 miały informacje dla lekarzy (głównie informacje o pracy, 
konferencjach itp.), zaś w jednym przypadku stworzono zakładkę dla lekarzy infor-
mującą m.in. o przeciwwskazaniach leczenia uzdrowiskowego. Znamienny w fazie 
po transakcji jest wyraźny akcent obsługi klienta komercyjnego, któremu głównie 
przedsiębiorstwa uzdrowiskowe poświęcają uwagę.

Wykres 4. Wykorzystywane przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego  
elementy procesu obsługi klienta po transakcji

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawicieli przedsiębiorstw uzdrowiskowych dopytano o cele kontaktu 
z klientami, którzy wcześniej byli gośćmi uzdrowiska (wykres 5); jest to faza 
potransakcyjna. Jak twierdzą respondenci, głównym motywem była prezentacja 
oferty, informacja o nowej promocji i przekazywanie niezbędnych informacji. 
Niewielki udział odpowiedzi wskazuje, że przedsiębiorstwa uzdrowiskowe nie 
są zainteresowane skutecznością ich zabiegów terapeutycznych, tylko 9% z nich 
interesuje się stanem zdrowia klientów po ukończeniu leczenia. 

Badania stron internetowych w zasadzie potwierdzają wyniki ankiety doty-
czące słabej obsługi klienta przed transakcją i po transakcji. Lepiej  prezentowane 
są informacje dotyczące transakcji. I tak, bardzo przydatne dla klienta informa-
cje o dojeździe do miejscowości można znaleźć w 70% analizowanych stron 
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WWW, a do poszczególnych obiektów uzdrowiskowych w 50%, przy czym in-
formacje o dostępności komunikacyjnej miejscowości są przeznaczone  prawie 
wyłącznie dla przyjeżdżających samochodem osobowym, o podróżujących 
PKP czy PKS pamiętało tylko 15% podmiotów. Informacje ogólne o zasadach 
dojazdu do obiektów uzdrowiskowych znaleziono w ok. 20% przypadków 
 analizowanych stron. Rzadko (w 23% przypadków) na stronie WWW zakładu 
uzdrowiskowego można znaleźć informacje na temat bezpośredniego otoczenia, 
czyli miejscowości, w której zlokalizowane są obiekty, np. dane o atrakcjach tu-
rystycznych, w tym o wydarzeniach kulturalnych. Częściej natomiast zamiesz-
czane są informacje o pogodzie (40% badanych podmiotów). Następną grupą

Wykres 5. Motywy komunikacji zakładu lecznictwa uzdrowiskowego z byłymi klientami

Źródło: opracowanie własne.

danych, które mogą odgrywać rolę i wpływać na zadowolenie klienta w fazie 
przedtransakcyjnej, są informacje o posiadanych znakach jakości i normach 
ISO czy nagrodach i wyróżnieniach. Budują one reputację zakładu lecznictwa 
uzdrowiskowego i oddziałują pozytywnie w procesie podejmowania decyzji 
przez klienta. Ponad połowa analizowanych stron WWW zawierała informacje 
o znakach jakości i normach ISO, a 70% o uzyskanych nagrodach i wyróżnie-
niach. 

Ważnym elementem w procesie internetowej obsługi klienta w fazie przed- 
i potransakcyjnej jest możliwość wyszukiwania informacji przez internautę 
oraz łatwość, a także szybkość nawigacji po stronie. W niewielkiej liczbie przy-
padków można samemu wyszukać interesujące informacje za pomocą funk-
cji wyszukaj w serwisie, natomiast łatwość poruszania się po stronie oceniono 
średnio (3 pkt na 5), np. niektóre tylko strony posiadają mapę strony, niektó-
re ikony nie działają, zdarzają się powtórzenia informacji lub informacje już 
nieaktualne. Dużo lepiej przedstawiane są informacje o ofercie, w przeważa-
jącej bowiem liczbie analizowanych stron są zakładki zawierające informacje 
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na temat infrastruktury przedsiębiorstwa, opisy pakietów, zabiegów czy ceny. 
Często są to jednak informacje dosyć lakoniczne, co obniżyło ogólną oce-
nę do poziomu 4 pkt (na 5 możliwych). Ważnym aspektem fazy transakcyj-
nej jest możliwość rezerwacji bądź zakupu oferty przez internet. Rezerwacja  
on-line nie jest możliwa, gdyż badane podmioty stosują rezerwacyjne formularze  
e-mailowe, zakupy on-line możliwe są natomiast w sklepie internetowym, któ-
ry zainstalowało 30% analizowanych podmiotów. Z kolei dobrze można ocenić 
informacje o zasadach korzystania z oferty. Wiele podmiotów przygotowuje in-
formacje dla kuracjuszy NFZ i ZUS, nieco mniej dla ambulatoryjnych, a najle-
piej dla komercyjnych. Podkreślić należy wagę kontaktów zakładów lecznictwa 
uzdrowiskowego z lekarzami pierwszego kontaktu, od decyzji których zależy 
wystawienie skierowania do leczenia uzdrowiskowego. Badane podmioty nie 
wykorzystują szansy komunikacji z tą grupą klientów. Także niezadawalająco 
przedstawia się możliwość tworzenia elementów produktu przez samych klien-
tów, np. w 40% przypadków zaobserwowano wybór diety. Ogólnie na dość do-
brym poziomie można ocenić z kolei działania z zakresu promocji sprzedaży 
– oferty specjalne zamieszcza ok. 50% podmiotów. Oferty typu last minute – 50% 
zakładów, typu first minute tylko 8%, a konkursy dla klientów zaobserwowano 
w 15% badanych przypadków. Należy także zwrócić uwagę na „News lettera”, 
który pełni bardzo ważną rolę w obsłudze klienta, służy bowiem do budowania 
długookresowych relacji z klientem. Taką możliwość proponuje tylko 50% bada-
nych podmiotów. 

Oceniono także możliwości kontaktowe. Wyniki wykazują, że badane pod-
mioty nadal stawiają na tradycyjne sposoby, a więc podają adres i telefon, do 
rzadkości należy informacja o e-mailu. Utrudniona jest możliwość kontaktu 
przez 24 godziny, w jednym przypadku jest to infolinia, w jednym – recepcja. 
Spotkać można także call center, gadu-gadu i czat z ekspertem (ale nieaktywny), 
w jednym przypadku na stronie internetowej dostrzeżono forum dyskusyjne za-
wierające opinie gości o pobycie i księgę gości, którą klienci wykorzystują jako 
punkt kontaktowy. 

W większości przypadków badane zakłady lecznictwa uzdrowiskowego nas-
tawione są na klientów krajowych, najwięcej wersji językowych (pięć) zaobser-
wowano w przypadku tylko jednej strony WWW. Elementem obsługi klienta 
fazy potransakcyjnej są badania satysfakcji klienta, wykorzystuje je tylko 23% 
badanych podmiotów.

3. Elementy nowoczesnej obsługi klienta – model 7E

Przedsiębiorstwa uzdrowiskowe specjalizują się w świadczeniu specyficz-
nego rodzaju usług, w związku z tym należy spojrzeć na obsługę klienta przez 
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pryzmat misji, wizji i celów. Obsługa klienta polega na przyjęciu orientacji na 
klienta, który stanowi podstawę funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa 
 turystycznego, a także zakładu opieki zdrowotnej. Tylko wtedy, gdy znacze-
nie kontaktu z klientami utrwali się w powszechnej świadomości pracowników 
i co ważniejsze w praktyce, stanie się priorytetem zarządzania będzie  można 
 stwierdzić, że w ramach działalności organizacji wykształca się prawdziwa 
orientacja na gościa11. 

 Nowoczesna obsługa klientów, czyli taka, która przyczynia się do dyfuzji 
wiedzy i budowania lojalności klienta, składa się z określonych elementów. Moż-
na je przedstawić w postaci modelu 7E (akronim od słów angielskich)12:

1. Education – ciągłe uczenie się i doskonalenie swojej wiedzy na temat 
danego przedsiębiorstwa, zmian, potrzeb i oczekiwań klientów, jak i innych 
przeobrażeń zachodzących w otoczeniu. Działalność uzdrowiskowa zmienia 
się i rozwija z powodu nowych technologii czy nowych rynków. Firma uzdro-
wiskowa powinna dostosowywać się na bieżąco do tych zmian poprzez ciągłą 
edukację. 

2. Engagement – przyrzeczenie wypełnienia obietnicy poprzez elementy 
niematerialne związane z komunikacją werbalną i pozawerbalną z klientem; so-
lidność i dobra komunikacja rozwija zaufanie klienta.

3. Ethics – zdobycie zaufania klienta poprzez szczerość, wiedzę, umiejęt-
ności i profesjonalne zachowanie.

4. Effect – działanie, robienie tego, co należy i tego, czego wymaga klient, 
w odpowiednim czasie, czyli wywiązywanie się z obietnic danych klientowi.

5. Empathy – umiejętność rozpoznawania i potwierdzania stanu emocjonal-
nego innej osoby, którą dobrze ilustruje myśl: „Klienta nie obchodzi, co wiesz, 
dopóki nie przekona się, że ci na nim zależy”.

6. Exterior – dobre prezentowanie się, czyli nie tylko dobra prezencja pra-
cowników, ale też wygląd wnętrza i bezpośredniego otoczenia zakładu.

7. Effectiveness – skuteczność, osiąganie zamierzonych celów w obsłudze 
klienta. 

W modelu 7E mamy do czynienia z elementami, które można łatwo prze-
formułować na konkretne standardy (np. z grupy exterior czy effectiveness),  
co powoduje, że stają się użytecznym narzędziem w doskonaleniu obsługi klien-
ta. Występują tu także ogniwa, które trudniej przeformułować na procedury  
(np. z grupy empathy czy ethics). W tej sytuacji należy większą wagę przy-
wiązywać do ustawicznych szkoleń, treningów i grup dyskusyjnych w obrębie 
wewnętrznych struktur przedsiębiorstwa.

11 W.B. Martin, Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach, Wyd. Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 41.

12 E. Nawrocka, S. Oparka, Obsługa klienta hotelu, Wyd. WSTiH, Łódź 2007, s. 41-42.
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Podsumowanie

Z przeprowadzonych badań własnych i literaturowych wynika, że nie ma 
„złotej recepty” na sukces, idealnego modelu systemu zapewnienia właściwej ob-
sługi klienta. Nowoczesna obsługa klientów bowiem ma wiele wymiarów i jest 
bardzo złożona. Zachowanie pracowników jest różnie odbierane w zależności od 
potrzeb klientów. Zarówno w pojmowaniu tradycyjnym, jak i nowoczesnym, na-
leży pamiętać, że obsługa klienta może stać się przyczyną do wyróżnienia włas-
nego zakładu wśród licznych konkurentów. 

Wykazano, że kompleksowa i satysfakcjonująca obie strony obsługa klienta 
wymaga zmian w zarządzaniu zakładem lecznictwa uzdrowiskowego i organi-
zacji pracy, a także komunikacji z otoczeniem. W tym procesie ważne stają się 
przede wszystkim:

– profesjonalizm, kreatywność, innowacyjność, elastyczność i empatia wszyst -
kich pracowników, co wymaga wielu systematycznie przeprowadzanych szkoleń 
z profesjonalnej obsługi klienta,

– właściwa z punktu widzenia orientacji na klienta struktura organizacyjna 
zakładów, która wciąż nie została dostosowana do orientacji marketingowej; pio-
nowa i wysmukła struktura oraz brak przekazywania coraz większych upraw-
nień pracownikom nie dają im możliwości do elastycznej obsługi klienta,

– odpowiednia organizacja pracy z wykorzystaniem nowoczesnych techno-
logii; w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego badania ujawniły braki umie-
jętności w korzystaniu z najnowszej technologii informatyczno-komunika cyjnej,

– stały monitoring procesu obsługi klienta i jego efektów poprzez pomiar cza-
su wykonania usługi, czasu oczekiwania na usługę, rejestrowanie liczby i rodzaju 
reklamacji, a także poprzez ocenę lojalności klientów; w większości badanych 
zakładów droga tradycyjna nie jest wystarczającym narzędziem do oceny proce-
su obsługi,

– zwrócenie większej uwagi w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych na budo-
wanie elementów obsługi klienta przede wszystkim w fazie przedtransakcyjnej 
i po transakcji, zarówno w kontaktach tradycyjnych, jak i wirtualnych.
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Customer service process in spa enterprises

Summary. Modern customer service features many dimensions and has a complex nature, 
however it is customer satisfaction which should always present its final component. The objec-
tive of the article is to illustrate the essence of customer service process from the perspective of 
theory and practice characteristic of spa enterprises. The article discusses the elements of cus-
tomer service divided into phases prior to, in the course of, and after concluding the  transaction. 
A modern customer service model is suggested, which results in knowledge diffusion and in the 
establishment of a spa enterprise client loyalty. The complex and satisfying customers  service 
 requires changes in managing institutions providing spa treatment. The crucial components 
of such process are: professionalism, creativity, adequacy, from the client-oriented perspec-
tive  organisational structure, taking advantage of high-tech information and communication 
technology, ongoing monitoring of the customer service process and its effects, paying more 
 attention to constructing customer service elements in the pre- and post-transaction phase, both in 
traditional and virtual contacts.

Key words: customer service, role of a client, spa enterprise
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Streszczenie. W pierwszej dekadzie XXI w. trwa dyskusja nad rolą turystyki społecznej 
w wyrównywaniu szans uczestnictwa w turystyce grup słabych ekonomicznie i społecznie. Turys-
tyka społeczna jest obecnie częstym tematem badań krajowych i zagranicznych. Podejmuje się 
wiele prac badawczych zmierzających do określenia potrzeb, barier i uwarunkowań uprawiania tej 
formy turystyki. Badania jednak nie są prowadzone systematycznie i mają charakter wybiórczy, 
również podstawy teoretyczne, wynikające z braku ogólnie akceptowalnego wyjaśnienia terminu 
turystyki społecznej, są chwiejne. Stąd dla powodzenia polityki turystycznej wobec osób mniej 
uprzywilejowanych wiedza jest nadal niewystarczająca. Celem artykułu była próba określenia 
istoty turystyki społecznej oraz charakterystyka działań podejmowanych w Polsce dla wybranych 
grup beneficjentów. Szczególną uwagę poświęcono grupom osób starszych i niepełnosprawnych.

Słowa kluczowe: turystyka społeczna, modele turystyki społecznej, program Calypso, nie-
pełnosprawni a turystyka

Wstęp

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się turystyka społecz-
na, rozumiana dawniej jako turystyka socjalna (dotowana). Stary system doto-
wania wypoczynku został zlikwidowany w latach 90. XX w., a nowy, oparty 
na konieczności wspierania turystyki wśród słabych ekonomicznie i społecznie 
grup, jeszcze nie powstał. Działania inicjujące turystykę społeczną nie mają cha-
rakteru systemowego. Jak pokazują dane Instytutu Turystyki1, w 2010 r. tylko 

1 Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2010 r. Raport, Instytut Turystyki, Warszawa 
2011, www.intur.com.pl [18.09.2012].
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45%  Polaków  uczestniczyło w wyjazdach turystycznych. Można przypuszczać, 
że taki stan rzeczy jest wynikiem występowania wielu barier uniemożliwiających 
podróżowanie drugiej połowie Polaków. Nie dziwi więc fakt, że władze central-
ne i lokalne poświęcają coraz więcej uwagi zagadnieniu wykluczenia Polaków 
z turystyki, uwzględniając uwarunkowania demograficzne i społeczne. Inicjaty-
wy publiczne są niewystarczające, stąd też niezbędne jest włączenie się różnego 
rodzaju organizacji profit i non-profit w realizację zapewnienia dostępu do turys-
tyki wykluczanym grupom.

Celem artykułu była próba określenia istoty turystyki społecznej oraz cha-
rakterystyka działań podejmowanych w Polsce dla grup wykluczonych z turys-
tyki. Szczególną uwagę poświęcono osobom starszym i niepełnosprawnym.

1. Istota turystyki społecznej

W literaturze przedmiotu nie ma jednolitej, powszechnie akceptowalnej defi-
nicji turystyki społecznej. Różnorodna interpretacja wynika z szerokiego zakresu 
pojęcia, a także uwarunkowań historycznych, poziomu rozwoju społeczno-eko-
nomicznego czy przyjętych rozwiązań organizacyjnych2. Ponadto istota turys-
tyki społecznej zmienia się w czasie.

Turystyka społeczna ma swoje korzenie w latach 30. XX w., gdy Międzyna-
rodowa Organizacja Pracy wypracowała konwencję dającą pracownikom prawo 
do wypoczynku i płatnego urlopu. Konwencja znalazła swoje odzwierciedlenie 
w Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. Współcześnie Unia Europejska propaguje 
nowe podejście, tj. „turystykę dla wszystkich”, które stanowi jeden z zasadni-
czych komunikatów dla osób angażujących się w rozwój turystyki społecznej. 
Mówiąc o „wszystkich”, turystyka społeczna integruje nie tylko działania wspie-
rające, oparte na systemie subwencji sektora publicznego i nakierowane na grupy 
wykluczone przez los, ale także działania propagujące uczestnictwo w turystyce 
oraz działania zmierzające do udostępnienia przestrzeni i infrastruktury osobom, 
które z niej korzystać nie mogą.

W języku polskim „turystyka społeczna” jest często utożsamiana z turystyką 
socjalną i przez wielu autorów zamiennie stosowana do opisu tego samego zja-
wiska. Słowo „socjalny” wykorzystywano w literaturze krajowej jako zapoży-
czenie z języka angielskiego (social tourism), wskazując na zaspokajanie potrzeb 
jednostki przez pomoc całego społeczeństwa. Niektórzy3 dostrzegają różnice 

2 Turystyka społeczna w regionie łódzkim, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2010, 
s. 37.

3 Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH 
w Łodzi, Łódź 2011, s. 377.
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między turystyką społeczną a socjalną w kontekście znaczenia słów „społecz-
ny” i „socjalny”. Terminem „turystyka socjalna” posługiwano się w minionym 
systemie nakazowo-rozdzielczym i używano go dla określenia wsparcia (głów-
nie finansowego) osób lub grup wykluczonych z normalnego funkcjonowania na 
rynku turystycznym. Stąd termin ten uznano za przestarzały, mało atrakcyjny, 
z podtekstem psychologicznym. „Turystyka społeczna” to taka, która jest zwią-
zana z inicjatywą wspólną, ma zatem szerszy kontekst użytkowania i bardziej 
pozytywne konotacje. 

Można przyjąć, że pierwszym, który użył w 1951 r. pojęcia „turystyka spo-
łeczna”, był Walter Hunziker, określając, że opisuje ona stosunki społeczne 
i zjawiska w turystyce, wynikające z uczestnictwa w podróżach ekonomicz-
nie słabych lub poszkodowanych w inny sposób grup społecznych4. Turystykę 
społeczną w początkowym okresie rozpatrywano wyłącznie z pozycji jej adre-
satów. Źródłem takiego podejście było przekonanie, że turystyka jest prawem 
powszechnym, które powinniśmy starać się zapewnić chętnym, podejmując 
działania na rzecz likwidacji lub ograniczenia barier uniemożliwiających im 
korzystanie z przysługującego prawa do turystyki5. Powyższe sformułowanie 
zawiera uchwała Zgromadzenia Ogólnego Światowej Organizacji Turystyki, 
w której postuluje się, co następuje6:

1. Ludzie na całym świecie mają jednakowe prawo do bezpośredniego i oso-
bistego odkrywania i cieszenia się z bogactw naszej planety. Coraz szersze 
uczestnictwo w turystyce krajowej i zagranicznej należy postrzegać jako jeden 
z najlepszych sposobów wykorzystywania stale zwiększającego się czasu wolne-
go, toteż nie należy stawiać przeszkód na drodze tego uczestnictwa. 

2. Powszechne prawo do turystyki należy uważać za bezpośrednią pochodną 
prawa do wypoczynku i czasu wolnego, w tym prawa do racjonalnego ogranicza-
nia godzin pracy i okresowych płatnych urlopów.

3. Turystyka społeczna, zwłaszcza grupowa, ułatwiająca szeroki dostęp do 
wypoczynku i turystyki powinna być rozwijana z pomocą władz publicznych.

4. Należy popierać i ułatwiać turystykę rodzinną, młodzieżową, studencką 
oraz dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Turystyka społeczna jest także rozpatrywana od strony podaży. Według Luisa 
Jolina, turystyka społeczna odnosi się do programów, wydarzeń i działań, które 
umożliwiają wszystkim grupom społecznym cieszyć się turystyką,  a jednocześnie 

4 L. Minnaert, R. Maitland, G. Miller, What is Social Tourism?, „Current Issues in Tourism” 
2011, nr 14(5), 404-405.

5 Działania na rzecz rozwoju turystyki społecznej w Polsce. Raport, Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, Warszawa 2010. 

6 Globalny Kodeks Etyki w Turystyce, art. 7, UNWTO 1999, www.ethics.unwto.org [15.09. 
2012].
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poprawić relacje między gośćmi a społecznością lokalną7. W innych definicjach 
akcentowano korzyści płynące z jej uprawiania dla regionów recepcyjnych.  
Powszechnie bowiem uważa się, że turystyka społeczna zapewnia trwały i zrów-
noważony rozwój i pozwala, aby przyszłe pokolenia miały taki sam dostęp do 
turystyki jak współczesne.

Według zasad określonych przez Tourism Concern, w organizacji turystyki 
społecznej należy brać pod uwagę8:

– udział i zgodą lokalnych społeczności,
– sprawiedliwy podział zysków,
– społeczności, a nie tylko pojedyncze osoby,
– względy ekologiczne i ochronę środowiska,
– szacunek dla tradycyjnej kultury i struktur społecznych,
– małe grupy, aby zminimalizować oddziaływanie na miejscową kulturę 

i środowisko naturalne,
– względy behawioralne turystyki, czyli uwrażliwiać turystów przed wyjaz-

dem na potrzebę odpowiedniego zachowania się.
Zdefiniowanie tak szerokiego zjawiska, jakim jest turystyka społeczna nie 

jest zadaniem prostym, ale niezbędnym. Uogólniając więc istotę turystyki spo-
łecznej, można ją sprowadzić do9:

– wszelkich koncepcji i zjawisk związanych z udziałem w turystyce grup 
społecznych o niskich dochodach, dzięki wykorzystaniu instrumentów socjal-
nych,

– jednego z elementów długofalowych działań państwa na rzecz zaspokoje-
nia potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych,

– narzędzia przywracania społeczeństwu wykluczonych warstw społecz-
nych, swoista inwestycja w budowę kapitału społecznego, niezbędnego dla pra-
widłowego funkcjonowania całego społeczeństwa. 

Istotę turystyki społecznej charakteryzują także jej typy i rodzaje. Lynn 
Minnaert i jej współpracownicy uważają, że złożoność pojęcia turystyki spo-
łecznej wymaga wyodrębnienia czterech różnych rodzajów tego pojęcia. Kry-
teriami typologizacji jest w tym przypadku rodzaj oferowanego produktu oraz 
jego beneficjenci. Każdy typ (model) jest widoczny w systemach zabezpieczenia 
społecznego w krajach dzisiejszej Europy.

Model partycypacyjny określa i szczególnie zachęca do aktywności turystycz-
nej osoby, które są wyłączone z turystyki z powodów ekonomicznych lub zdrowot-
nych. Oferowany im produkt jest produktem standardowym, z którego korzystają 

7 L. Jolin, C.E. Belanger, The International Organization of Social Tourism, Working To-
wards a Right to Holidays and Tourism for All, „Current Issues in Tourism” 2011, nr 14, s. 475-482.

8 Ethical Travel Guide, Tourism Concern, www.tourismconcern.org.uk [20.08.2012].
9 Turystyka społeczna w regionie łódzkim, op. cit., s. 54; Działania na rzecz rozwoju turysty-

ki..., op. cit., s. 3.
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również osoby niewymagające wsparcia. Grupami osób, do których adresowana 
jest oferta turystyki społecznej są przede wszystkim dzieci, osoby niepełnospraw-
ne i seniorzy. W modelu integracyjnym zachęca się do turystyki wszystkich, a nie 
tylko osoby, które znajdują się w gorszej sytuacji ekonomicznej lub są poszkodo-
wane w inny sposób. W tym rozumieniu obejmuje działania podejmowane w celu 
zachęcenia do turystyki wielu grup społecznych, często jest to większość społe-
czeństwa, któremu oferowana jest standardowa oferta produktowa. Model adapta-
cyjny przedstawia turystykę społeczną jako tę, która jest adresowana specjalnie do 
wybranych grup społecznych, będących w szczególnie trudnej sytuacji, a oferowa-
ny produkt jest odpowiedzią na ich problemy. Podejmowane inicjatywy dotyczą 
nie tylko wsparcia finansowego, ale i działań dostosowujących obiekty noclegowe, 
bazę komunikacyjną czy atrakcje turystyczne do potrzeb osób niepełnosprawnych 
i starszych. Model stymulacyjny określa turystykę społeczną jako sposób na rozwój 
gospodarczy poprzez aktywizację turystyczną osób, które są ekonomicznie słabe 
lub poszkodowane w inny sposób, i zapewnia przede wszystkim korzyści ekono-
miczne dla społeczeństwa przyjmującego. Docelowi użytkownicy są postrzegani 
jako potencjalne grupy klientów, których pozyskanie w trakcie sezonu lub poza 
nim umożliwia uzyskanie określonych korzyści ekonomicznych, np. zwiększenie 
sprzedaży, wzrost zatrudnienia, zmniejszenie sezonowości ruchu turystycznego. 
Przykładem takiej grupy klientów są osoby starsze, do których adresowana jest 
oferta europejskiego programu Socrates10.

Inny przykład typologii turystyki społecznej został zaproponowany przez 
Andrzeja Stasiaka11, który podziału dokonał, opierając się na dwóch kryteriach: 
podstawowych celach tworzenia oferty turystyki społecznej oraz sposobach jej 
finansowania. Według tego autora:

– typowa turystyka społeczna – wszystkie podróże turystyczne, które od-
bywają się dzięki różnym formom dofinansowania w celu osiągnięcia przede 
wszystkim świadomie zakładanych efektów społecznych,

– turystyka zaangażowana społecznie – wyjazdy organizowane po kosztach 
lub z minimalną marżą; priorytetem jest realizacja ważnego celu społecznego, 
rozumianego jako udostępnienie wyjazdów turystycznych grupom słabszym 
ekonomicznie,

– turystyka komercyjna – realizowana wyłącznie w celu uzyskania konkret-
nych korzyści ekonomicznych;

– turystyka quasi-społeczna – zakłada możliwe częściowe lub nawet całko-
wite wsparcie finansowe, lecz zasadniczy motyw takiego wsparcia to cel ekono-
miczny (np. turystyka korporacyjna, motywacyjna, konferencyjna).

10 L. Minnaert, R. Maitland, G. Miller, Social Tourism and its Ethical Foundations, „Tourism, 
Culture & Communication” 2006, vol. 7, s. 7-17.

11 Turystyka społeczna w regionie łódzkim, op. cit., s. 51.
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Tabela 1. Atrybuty turystyki społecznej

Kryterium Atrybuty
Cele Społeczne (wyrównanie szans uczestnictwa w turystyce, cele  

patriotyczne, wychowawcze, edukacyjne, poprawy jakości życia).
Podmioty turystyki 
społecznej

Organizacje (prywatne, publiczne i społeczne), które oświadczają,  
że identyfikują się z celami społecznymi oraz umożliwiają uprawianie 
turystyki możliwie największej liczbie osób, należą do nich 
m.in. organizatorzy turystyki, podmioty obszaru recepcyjnego,  
administracja publiczna, sponsorzy, międzynarodowe instytucje.

Adresaci  
(wspierane grupy)

Wiele grup społecznych, głównie: dzieci i młodzież, rodziny w trudnej 
sytuacji, osoby niepełnosprawne, seniorzy, wykluczeni z uprawiania 
turystyki.

Korzyści Dla obszaru recepcyjnego: wyeliminowanie negatywnego wpływu 
sezonowości ruchu turystycznego, wzrost produkcji turystycznej, 
poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku.
Dla obszaru generującego: wzrost aktywności turystycznej. 
Dla turystów: poprawa jakości życia.

Sposób finansowania Całkowite, częściowe dotowanie lub organizowanie turystyki  
„po kosztach”.

Źródło: opracowanie własne.

W wyjaśnieniu istoty turystyki społecznej pomocne są jej podstawowe atry-
buty zaprezentowane w tabeli 1.

Tabela 2. Dynamiczne podejście do turystyki społecznej.

Rok Definicje turystyki  
społecznej

Autor 
definicji

Charakterystyczne
cechy

Adresaci / produ-
cenci turystyki 

społecznej
Faza turystyki społecznej o charakterze socjalnym

1951 Relacje i zjawiska  
w dziedzinie turystyki 
wynikające z uczestnictwa 
w podróży ekonomicznie 
słabych lub  
poszkodowanych w inny 
sposób członków  
społeczeństwa.

W. Hun-
zinker, 
C.M. Hall

Rozpatrywana z pozycji 
popytu turystycznego  
wobec powszechnego  
prawa do wypoczynku,  
w tym uczestnictwa  
w turystyce.

Słabe  
ekonomicznie 
grupy społeczne / 
związki zawodo-
we, rady pracow-
nicze, organizacje 
młodzieżowe.

1959 Rodzaj turystyki  
praktykowany przez  
grupy osób o niskich 
dochodach, której  
świadczenie jest  
możliwe dzięki pomocy 
służb publicznych.

W. Hun- 
zinker, 
oraz 
Między-
narodowe 
Biuro 
Turystyki 
Spo-
łecznej 
(BITS) 

Finansowanie turystyki 
ze środków publicznych, 
wykorzystywanie  
instrumentów polityki 
społecznej dla potrzeb 
turystyki.

Grupy słabe  
ekonomicznie / 
organizacje  
publiczne.
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Rok Definicje turystyki  
społecznej

Autor 
definicji

Charakterystyczne
cechy

Adresaci / produ-
cenci turystyki 

społecznej
1961 Wartość dodana dla 

społeczeństwa poprzez 
zwiększenie zrozumienia 
dla innych kultur, a tym 
samym zmniejszenie  
ksenofobii i izolacjonizmu. 
Dlatego rządy powinny 
wspierać i zachęcać do 
turystyki społecznej. 

W. Hun-
ziker

Aktywna polityka  
społeczna i edukacyjna 
państwa, przeciwdziałanie 
wykluczeniu z turystyki, 
wspieranie słabych  
społecznie grup.

Zapewnienie podró-
żowania możliwie 
największej liczbie 
osób / organizacjom 
non-profit, przy 
wsparciu publicz-
nym krajowym  
i międzynarodo-
wym.

1998 Wspomagana forma 
aktywności grup ludzi, 
którzy z wielu powodów 
(głównie społecznych  
i zdrowotnych) mają trud-
ności z organizowaniem 
swoich wakacji –  
turystyka dla wszystkich.

Doku-
mentacja 
UE
Plan 
Działania 
dla  
Rozwoju 

Aktywna polityka  
społeczna państwa, 
wspieranie aktywności 
turystycznej słabych  
społecznie grup.

Wszyscy  
członkowie 
społeczeństwa / 
wszelkie podmioty 
gospodarki  
turystycznej.

Faza turystyki społecznej o charakterze rynkowym
2001 Działalność organizowana 

w niektórych państwach 
przez stowarzyszenia, 
spółdzielnie i związki 
zawodowe, której celem 
jest zapewnienie możli-
wości podróżowania jak 
największej liczbie osób, 
a w szczególności osobom 
należącym do najmniej 
uprzywilejowanych grup 
społeczeństwa.

Komisja 
Europej-
ska 

Likwidacja barier  
uniemożliwiających  
uprawianie turystyki.

Dzieci,  
niepełnosprawni, 
seniorzy, rodziny / 
podmioty profit  
i non-profit,  
samorządy,  
administracja 
rządowa.

2011 Rodzaj turystyki z dodaną 
wartością moralną, której 
celem jest wzajemny zysk 
społeczności przyjmującej 
turystów lub odwiedzają-
cych w trakcie wymiany 
turystycznej.

L. Min-
naert, 
R. Mait-
land, 
G. Miller

Korzyści wynikające z tu-
rystyki społecznej: wartość 
dodana dla obszaru recepcji 
turystycznej, korzyści eko-
nomiczne i wizerunkowe 
dla gospodarki turystycznej, 
wartość dodana dla nowych 
konsumentów turystyki.

Wszyscy turyści,
społeczność lokalna 
/ wszelkie 
podmioty 
gospodarki 
turystycznej, 
samorząd  
terytorialny.

2000 Promowanie sprawie-
dliwej i zrównoważonej 
turystyki zapewniającej 
korzyści dla populacji 
gospodarzy z poszanowa-
niem dziedzictwa przy-
rodniczego i kulturalnego. 

Interna-
tional 
Social 
Tourism 
Organi-
zation 
(ISTO)

Turystyka zapewniająca 
trwały i zrównoważony 
rozwój, tak aby przyszłe 
pokolenia miały do niej 
taki sam dostęp.

Pokolenie bieżące  
i przyszłe /  
podmioty  
gospodarki  
turystycznej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: C.M. Hall, Tourism Planning Policies, Processes and Re-
lationships, Prentice Hall, Harlow 2000, s. 141; C.M. Hall, Tourism and Politics: Policy, Power and Place. 
John Wiley & Sons Limited, England 1994, s. 28; L. Minnaert, R. Maitland, G. Miller, Tourism and Social 
Policy: the Value of Social Tourism, „Annals of Tourism Research” 2009, vol. 36, s. 316- 334; L. Minnaert, 
R. Maitland, G. Miller, Social Tourism and its Ethical Foundations, „Tourism, Culture & Communication” 
2006, vol. 7, s. 7-17; L. Jolin, C.E. Belanger, The International Organization of Social Tourism, Working To-
wards a Right to Holidays and Tourism for All, „Current Issues in Tourism” 2011, nr 14, s. 475-482; Działania 
na rzecz rozwoju turystyki społecznej w Polsce. Raport, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2010; 
Analiza rozwoju turystyki społecznej w Polsce. Stan, szanse i zagrożenia, Instytut Turystyki, Warszawa 2007.
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W podsumowaniu (tabela 2) zestawiono różne podejścia do turystyki spo-
łecznej i ułożono je według chronologii powstawania oraz cech ją charaktery-
zujących, a także wyróżniono uczestników turystyki społecznej (konsumentów 
i producentów).

2. Stymulowanie rozwoju turystyki społecznej w Polsce

Organizacją działań turystyki społecznej przed II wojną światową zajmowały 
się przede wszystkim związki zawodowe oraz inne struktury społeczne, a ich ce-
lem było zapewnienie dostępu do podróży dla wszystkich chętnych zainteresowa-
nych osób. W drugiej połowie XX w. w inicjowanie działań turystyki społecznej 
zaczęły włączać się władze publiczne, gdyż wsparcie dla osób w niekorzystnej 
sytuacji wiązało się z ich zdrowiem, niezdolnością do pracy i integracją społecz-
ną, a więc zdolnością do wypełniania różnorodnych ról społecznych. Najczęściej 
wskazywanymi grupami osób (beneficjentami końcowymi), do których adreso-
wana jest obecnie turystyka społeczna, są dzieci i młodzież, rodziny w trudnej 
sytuacji (materialnej, zdrowotnej, rodzinnej), osoby niepełnosprawne oraz ich 
opiekunowie i osoby starsze. Po stronie podaży uczestnikami tej formy turys-
tyki są organizacje, które zarządzają programami turystyki społecznej. W róż-
nych krajach są to organizacje związkowe, podmioty gospodarki turystycznej, 
władze krajowe, regionalne i lokalne, instytucje Unii Europejskiej, organizacje 
turystyki społecznej. Deklaracja z Montrealu z 1996 r. określiła podmioty turys-
tyki społecznej jako każdą organizację (prywatną, publiczną i społeczną), która 
oświadcza, że identyfikuje się z celami społecznymi oraz umożliwia uprawianie 
turystyki możliwie największej liczby osób12. 

W Europie ramy teoretyczne i legislacyjne w dziedzinie turystyki społecz-
nej nie są rozbudowane, choć w pierwszej dekadzie XXI w. podejmowane są 
próby systemowego jej ujęcia. Celem wspólnym uzgodnień jest zasada partner-
stwa, w której dominuje wprowadzenie zintegrowanego podejścia do rozwoju 
turystyki społecznej w większości państw UE. Dzięki temu możliwe będzie 
stworzenie ram pozwalających włączyć wiele osób do strumienia ruchu turys-
tycznego. Podkreśla się, że działania powinny dotyczyć głównie grup najbar-
dziej marginalizowanych ekonomicznie, społecznie oraz przynosić wymierny 
efekt, nie tylko stronom realizującym, ale także regionom recepcyjnym. Pod-
stawową formą aktywności powinna być więc współpraca publiczno-społecz-
no-prywatna. 

12 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie turystyki socjalnej 
w Europie, Dz.Urz. UE C 318 z 23 grudnia 2006 r., s. 0067-0077, http://eur-lex.europa.eu 
[15.11.2012].
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Warto podkreślić, że turystyka społeczna rozwijała się, wraz z ewolucją eko-
nomii społecznej, w odmienny sposób w różnych krajach Unii Europejskiej, na 
co wpływały czynniki historyczne, ideologiczne i społeczne. Niektóre państwa 
(Francja, Hiszpania, Portugalia i Włochy) same organizowały turystykę społecz-
ną, podczas gdy inne (Wielka Brytania, Holandia, Dania, Niemcy) przyjęły poli-
tykę interwencji w tym zakresie. 

W dokumencie Unii Europejskiej z 2007 r. Działania na rzecz bardziej zrów-
noważonej turystyki europejskiej13 zwrócono uwagę na to, że osiągniecie celów 
zrównoważonego rozwoju wymaga sprostania ośmiu kluczowym wyzwaniom, 
do których zaliczono m.in. zapewnienie wszystkim grupom społecznym dostępu 
do turystyki. Parlament Europejski, dostrzegając bariery uczestnictwa w turys-
tyce niektórych grup społecznych, w 2008 r. w programie „Turystyka społeczna 
w Europie” zakłada zwiększenie liczby osób uczestniczących w turystyce, a tak-
że zwalczanie jej sezonowości. Komisja Europejska, motywowana przez Świa-
tową Organizację Turystyczną (UNWTO) i Parlament Europejski, podjęła kilka 
działań, z których najbardziej rozpoznawalny jest program „Calypso”, ogłoszony 
w 2008 r. Jego celem jest upowszechnianie istniejących dobrych praktyk, przy 
jednoczesnym zapewnieniu dostępności do wymiany turystycznej różnym gru-
pom docelowych. Zgodnie z założeniami adresatami programu są osoby wyklu-
czone z turystyki, w tym m.in.: osoby starsze powyżej 65 lat lub emeryci, młode 
osoby niepracujące, które otrzymują świadczenia socjalne, niepełnosprawni, ro-
dziny w trudnej sytuacji finansowej, osobistej itp. Polska przystąpiła do projektu 
w 2009 r.

Jak już wspomniano, nasz kraj ma długą historię świadczenia pomocy w za-
kresie turystyki społecznej, jednak aktualna polityka w tym zakresie jest roz-
proszona między poszczególnymi resortami: Ministerstwem Sportu i Turystyki, 
Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Łącznie w 2011 r. 
z budżetu państwa na działania turystyki społecznej wydano 104 101 790 zł. 
W Polsce polityka turystyczna nie jest niestety zaliczana do polityk szczegó-
łowych składających się na zintegrowaną politykę społeczną, stąd działania 
państwa koncentrują się głównie na przekazywaniu środków finansowych do 
budżetów samorządowych władz lokalnych i stowarzyszeń funkcjonujących 
w sferze turys tyki społecznej. Największe doświadczenie we wspieraniu turys-
tyki społecznej ma Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Pierwsze 
koła PTTK pow stały przy Polskim Związku Głuchych już w latach 50. XX w. 
W 2010 r. łącznie zorganizowało ono 22 264 imprezy turystyki kwalifikowa-
nej dla blisko 663 tys. osób. Ważnym osiągnięciem było wydanie Turystycznego 

13 Na podstawie: http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/tourism_sustainability_
group.htm [20.08.2012].



Mirosław Januszewski290

słownika języka  migowego i Informatora po Warszawie dla osób z dysfunkcją 
nóg, bo spowodowało to wydawanie takich informatorów w innych miastach14. 
Warto wymienić także Związek Harcerstwa Polskiego, który zaoferował wypo-
czynek dla 80 tys. uczestników oraz Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżo-
wych organizujące zloty i rajdy dla ponad 40 tys. osób15.

Uczestnictwo Polski w programie „Calypso” dało osobom powyżej 55. roku 
życia możliwość spędzenia wakacji (od 7 do 28 dni) w wybranych regionach 
Hiszpanii i Cypru. W latach 2011-2012 każdemu Polakowi korzystającemu z ofer-
ty udzielono rabatu w wysokości 130 euro.

W 2011 r. Unia Europejska przyznała też w ramach „Calypso” dofinanso-
wanie na polsko-portugalsko-hiszpański program „European Senior Travellers” 
(EST), w którym określono uczestników, ich zadania i zasady:

– w Hiszpanii za program EST odpowiada konsorcjum Segittur, w Portugalii 
Fundacja Inatel, w Polsce Ministerstwo Sportu i Turystyki,

– Polska w ramach programu prowadzi badania popytu, Hiszpania określa 
ramy prawne, a Portugalia dokonuje analizy wskaźników ekonomicznych (jak 
zaangażowanie finansowe w turystyce społecznej wpłynęło na rozwój kraju),

– pobyty 8 dniowe w lipcu i sierpniu w Krakowie dla 500 turystów w wieku 
powyżej 55. roku życia z Hiszpanii i 500 z Portugalii; w październiku pobyty nad 
morzem w Hiszpanii i Portugalii dla 500 seniorów z Polski, 

– Portugalia – dofinansowanie zgodne z PIT, Hiszpania – dofinansowanie 
z samorządu terytorialnego, na terenie którego przebywać będą turyści, Polska – 
dofinansowanie zależne od wieku.

Inną grupą objętą programami turystyki społecznej są niepełnosprawni. 
W Polsce kwestia dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych znala-
zła odzwierciedlenie w rządowych programach wsparcia rozwoju turystyki, tj. 
w „Strategii rozwoju turystyki w latach 2001-2006” oraz w „Kierunkach rozwoju 
turystyki do 2015 roku”, programach UE, działaniach legislacyjnych oraz ini-
cjatywach podejmowanych przez organizacje publiczne i organizacje non-profit. 
Działania te nie przynoszą jednak oczekiwanego tempa zmian i większej aktyw-
ności turystycznej osób niepełnosprawnych. Jak twierdzą sami zainteresowani, 
bariery są tak ogromne, a działania tak wybiórcze, że nie rozwiązują problemów 
w sposób całościowy.

Uprawianie turystyki stanowi szansę dla osób niepełnosprawnych i sprzyja 
ograniczeniu konsekwencji niepełnosprawności w sferze fizycznej i psychicz-
nej oraz stanowi płaszczyznę integracji społecznej tej grupy. Przyjęło się, że 
jeśli już osoby niepełnosprawne uczestniczą w turystyce, to głównie z powo-

14 Na podstawie: www.pttk.pl [10.11.2012].
15 Na podstawie: http://www.agroturystyka.edu.pl/sympozjum2011/docs/prezentacja02.pdf 

[10.11.2012].
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dów zdrowotnych i rehabilitacyjnych. Badania własne prowadzone w 2011 r.16 
pozwoliły ustalić, że głównym motywem uprawiania turystyki przez osoby nie-
pełnosprawne jest wypoczynek (41%), w dalszej kolejności wyróżniono poprawę 
zdrowia (22%), krajoznawstwo (20%) oraz odwiedziny u krewnych i znajomych 
(18,5%)17.

Przeglądając wyniki badań innych autorów, można zauważyć podobieństwa. 
Krzysztof Kaganek za pomocą modeli regresyjnych wykazał, że głównym mo-
tywem podróży turystycznych u niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku jest 
poznanie i poprawa zdrowia, zaś u niepełnosprawnych ruchowo turystyka wy-
poczynkowa. Autor18 analizie poddał także czynniki warunkujące aktywność 
turystyczną. Istotny wpływ na udział w podróżach turystycznych miał wiek nie-
pełnosprawnych, pomoc innych osób, tradycje turystyczne w rodzinie, posiada-
nie samochodu i pomoc organizacji.

Z badań prowadzonych przez PWST w latach 2005-2007 w Białej Podlaskiej 
wynika, że niepełnosprawni ruchowo podporządkowują uprawianie turystyki ce-
lom leczniczym, poznawczym, społecznym i biologicznym19. Na podstawie ana-
lizy Teresa Skalska, która porównała motywy podróży osób niepełnosprawnych 
i ogółu Polaków, stwierdziła, że niepełnosprawni kierują się potrzebą wypoczyn-
ku, odwiedzin u krewnych i znajomych oraz chęcią poprawy zdrowia20. Moty-
wacje podróży należy traktować jako proces dynamiczny w zachowaniu turysty, 
który wypełnia lukę pomiędzy odczuwanymi potrzebami a decyzją o podjęciu 
działania. Na podstawie prezentowanych badań zauważa się, że czas spowodo-
wał zmiany w zachowaniach nabywczych niepełnosprawnych. W ostatnich ba-
daniach cel wypoczynkowy wyraźnie dominuje nad innymi motywami podróży.

Przystosowanie produktu turystycznego dla potrzeb i oczekiwań osób niepeł-
nosprawnych nie jest zadaniem prostym i wymaga znacznych nakładów finanso-
wych, organizacyjnych i polityczno-prawnych oraz współpracy przedstawicieli 
osób niepełnosprawnych, administracji rządowej, samorządowej, biznesu turys-
tycznego i wielu innych podmiotów. Polska w przełamywaniu barier znajduje się 

16 W badaniu wzięło udział 156 osób niepełnosprawnych, głównie z województwa dolnoślą-
skiego, do których dotarto z ankietą, korzystając z poczty elektronicznej e-mail, komunikatora 
Tlen i drogą bezpośrednich wywiadów. Próbę empiryczną dobrano metodą kwotową, w której 
uwzględniono strukturę populacji generalnej osób niepełnosprawnych ze względu na wiek, rodzaj 
niepełnosprawności i miejsce zamieszkania. 

17 Więcej na ten temat: M. Januszewska, M. Januszewski, Aktywizacja turystyczna osób nie-
pełnosprawnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 697, s. 243-255.

18 K. Kaganek, Modele regresyjne uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełno-
sprawne wzrokowo i ruchowo, „Bio-algorithms and Med-systems Journal” 2005, vol. 1, nr 1-2, 
s. 221-226.

19 Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych, red. A. Stasiak, Wyd. 
PTTK „Kraj”, Warszawa 2008, s. 89-99.

20 T. Skalska, Podróże turystyczne osób niepełnosprawnych: wybrane cechy, „Problemy Tu-
rystyki” 2002, nr 1-2, s. 87-203.
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na początku tej trudnej drogi. Najlepiej przystosowane do uczestnictwa osób nie-
pełnosprawnych w turystyce są kraje skandynawskie, Australia, Nowa Zelandia, 
USA i Japonia. 

Do najczęściej wymienianych w literaturze przedmiotu utrudnień ogranicza-
jących aktywność turystyczną należą bariery: architektoniczne, komunikacyjne, 
społeczne, finansowe, informacyjne, psychiczne, brak ofert i brak fachowych 
kadr21. W badaniu brytyjskiej agencji L. Cheshire pytano osoby niepełnosprawne 
o ich doświadczenia związane z zagranicznymi podróżami turystycznymi. Z ra-
portu podsumowującego wynika, że22:

– co czwarty badany, który nie zdecydował się na wyjazd, zrezygnował z nie-
go ze względu na problem dostępności,

– prawie połowa osób, które wyjechały za granicę, twierdzi, że pracownicy 
biura podróży organizującego wycieczkę nie mieli podstawowych wiadomości 
dotyczących potrzeb niepełnosprawnych klientów,

– prawie 60% ankietowanych, którzy spędzili wczasy poza Wielką Brytanią, 
miało problemy z transportem,

– około jedna czwarta osób skarżyła się na uszkodzenie wózka inwalidzkiego 
lub innego sprzętu podczas podróży,

– co trzeci badany został zakwaterowany w miejscu nieprzystosowanym do 
potrzeb osób niepełnosprawnych,

– co czwarty miał problem z uzyskaniem ubezpieczenia turystycznego.
Z badań prowadzonych przez studentów Uniwersytetu we Wrocławiu 

w 2011 r. wynika, że niepełnosprawni respondenci największe przeszkody do-
strzegają w wymiarze finansowym, tj. niskich dochodach (72%) i wysokich kosz-
tach wyjazdu (53,5%). Badani przyznali, że problemu w dostępie do turystyki 
upatrują również w niewystarczającym stopniu dostosowania infrastruktury turys-
tycznej (32,5%)23 oraz w braku odpowiedniej oferty turystycznej (23%). Sprawny 
turysta, poszukując odpowiedniego do swoich potrzeb produktu turys tycznego, 
zwraca się o pomoc do biura podróży, natomiast w przypadku osób niepełnospraw-
nych organizatorzy turystyczni oferują niewiele. Tylko nieliczni touroperatorzy 
mają w asortymencie usług hotele dla niepełnosprawnych, ewentualnie proponują 
sprawdzenie wybranych hoteli, czy spełniają wymogi niesprawnych turystów. 
Nie prowadzi się zwykle banku informacji turystycznej dla niepełnosprawnych. 
Lukę informacyjną próbuje wypełnić portal www.niepełnosprawni.pl. W Pol-
sce funkcjonuje niewiele biur podróży oferujących pakiety przygotowane spe-
cjalnie z myślą o osobach niepełnosprawnych. Jedynym w Polsce (działającym 

21 Turystyka ludzi niepełnosprawnych, red. T. Łobożewicz, Wyd. COIT, Warszawa 1991, s. 32.
22 Na podstawie: www.niepełnosprawni.pl [10.09.2012].
23 Z rozmów swobodnych prowadzonych przez studentów wśród osób niepełnosprawnych 

wynikało, że największą barierą związaną z bazą materialną turystyki jest ograniczona możliwość 
korzystania ze środków zbiorowego transportu.
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od 2009 r.) biurem posiadającym certyfikat European Network for Accessible 
 Tourism jest Accessible Poland Tours z Warszawy. Innym przykładem może być 
biuro Tairon z Lublina. Wśród organizatorów imprez turystycznych dla osób nie-
pełnosprawnych znajdują się także organizacje turystyczne, inwalidzkie, leczni-
cze oraz edukacyjne. Przykładowo można wymienić:

– Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, które wdrożyło i syste-
matycznie realizuje program „Turystyka dla wszystkich”, także dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych, identyfikuje dostępność do obiektów turystycznych oraz 
 organizuje dla tej grupy imprezy turystyczne w kraju i za granicą,

– Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu tworzący produkt kwalifiko-
wanej turystyki „Turystyka motorowa jako forma aktywizacji społecznej osób 
niesprawnych ruchowo” i organizuje samochodowe podróże turystyczne oraz im-
prezy turystyczno-nawigacyjne, np. rajdy „Koziołek”,

– Stowarzyszenie „Koniczynka” z Poznania wspomagające turystycznie nie-
pełnosprawne umysłowo dzieci i młodzież poprzez organizację wyjazdów i pro-
wadzenie ośrodka szkolno-wychowawczego w Mińsku Mazowieckim,

– Fundacja „Tacy Sami” z Gliwic, która aktywizuje niepełnosprawnych tu-
rystów, uruchamiając imprezy turystyczne dla nurków oraz kursy nurkowania 
w kraju, w Chorwacji i Egipcie, obozy konno-wspinaczkowe w Kotlinie Kłodz-
kiej, obozy żeglarskie, dofinansowuje wyjazdy dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnej na obozy i kolonie w kraju i za granicą,

– Centrum Turystyki Podwodnej „Nautica” z Krakowa utworzone dla trzech 
grup niepełnosprawnych, tj. dzieci, młodzieży i dorosłych; środowisko wodne 
i nurkowanie okazało się dla nich idealną formą ucieczki od ograniczeń dnia co-
dziennego, pozwalającą przekroczyć barierę fizycznej niesprawności; centrum 
oferuje niepełnosprawnym kursy i obozy dla płetwonurków pod nazwą „Zerowa 
grawitacja”, które pomagają osobom niepełnosprawnym odkryć nieznane dotąd 
możliwości ruchowe własnego ciała, uwierzyć we własne siły i znaleźć nową dro-
gę walki z ograniczeniami, 

– Toruńska Fundacja Ducha, przy wsparciu Gminy Miasta Torunia i PFRON, 
organizuje dla osób niepełnosprawnych spływy kajakowe Czarną Hańczą i Ka-
nałem Augustowskim, rajdy tatrzańskie, obozy hipoterapeutyczne i konno-wspi-
naczkowe w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, rajdy żeglarskie oraz wycieczki 
krajoznawcze i kulturowe.

Wśród istotnych ograniczeń aktywności społecznej turystyki zidentyfikowano 
braki kompetencyjne pracowników turystycznych w obsłudze osób niepełnospraw-
nych. Dostrzegając ten problem, Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło 
w 2010 i 2011 r. środki na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem zasobów 
ludzkich poprzez kształcenie kadr dla turystyki w zakresie bezpośredniej obsłu-
gi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb grup zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym. Wcześniej – w latach 2006-2008, realizowany był  projekt 
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DIADA, funkcjonujący w ramach programu „Leonardo da Vinci” i mający na 
celu przygotowanie programu szkoleniowego dla osób, które umiałyby w jego 
efekcie przygotować rzetelną i przydatną informację turystyczną przeznaczoną 
dla osób niepełnosprawnych. Problematykę szkoleń kadr turystycznych podję-
ły w ostatnich latach organizacje turystyczne i władze niektórych województw. 
Dla przykładu Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna prowadzi szkolenia 
z obsługi osób niepełnosprawnych w ruchu turystycznym, Dolnośląska Organi-
zacja Turystyczna kurs teleinformatora turystycznego, który jest przeznaczony 
dla osób niepełnosprawnych. W województwie opolskim odbywają się szkolenia 
„Turystyka bez barier – profesjonalizacja kadr branży turystycznej”, zakładające 
budowanie systemu turystyki dostępnej dla osób niepełnosprawnych oraz pod-
wyższenie umiejętności kadr turystycznych w zakresie obsługi tej grupy.

Przełamywanie barier architektonicznych i komunikacyjnych następuje głów-
nie pod przymusem legislacyjnym. Zakres dostosowania obiektów noclegowych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych reguluje bowiem rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury24, które określa wymagania dla obiektów hotelarskich i kempin-
gów. Najlepiej dostosowane dla potrzeb osób o niepełnej sprawności są hotele 
wyższych kategorii oraz przedsiębiorstwa uzdrowiskowe. 

Kolejną barierą zniechęcającą osoby niepełnosprawne do aktywności turys-
tycznej jest dostępność komunikacyjna. Polega ona na utrudnieniach w podróży 
oraz braku środków transportu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Pod tym 
względem polski transport publiczny nadal pozostaje jednym z najmniej przy-
jaznych w Europie, pomimo zapowiedzi PKP, że personel nieodpłatnie świadczy 
pomoc podczas wsiadania i wysiadania oraz oferuje wagony dla osób poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich.

Zakończenie

W Polsce podejmowane są próby objęcia pomocą niektórych grup społecz-
nych. Działania w zakresie turystyki społecznej prowadzone są jednak w spo-
sób wybiórczy i niezintegrowany. W rozwoju turystyki społecznej, głównie osób 
starszych i niepełnosprawnych ważne są następujące uogólnienia:

1. Zmiany demograficzne są niekorzystne dla dalszego rozwoju standardowej 
turystyki w Polsce, stąd jedyną możliwością zwiększenia popytu wewnętrznego 
jest właściwe zagospodarowanie osób obecnie wykluczonych z turystyki z powo-
dów ekonomicznych, zdrowotnych etc.

24 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. nr 75, poz. 690 
z późn. zm.
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2. W ostatnich latach można zauważyć rosnące zainteresowane osób star-
szych i niepełnosprawnych turystyką, co jest wynikiem wzrostu dochodów 
ludności, nakładów finansowych Państwa na turystykę społeczną i przełamy-
wania barier, które do tej pory uniemożliwiały aktywność turystyczną w tym 
zakresie.

3. Pomimo inicjatyw administracji rządowej, osoby starsze i niepełno-
sprawne nadal nie są postrzegane przez branżę turystyczną jako ważny seg-
ment rynku turystycznego, co skutkuje brakiem działań ukierunkowanych na 
te grupy turystów.

4. Zarządzający regionami turystycznymi nie analizują zwykle stopnia dosto-
sowania swoich usług do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Poprawę 
dostępności do turystki upatrują jedynie w przełamywaniu barier architekto-
nicznych, stąd analizy dotyczą wyłącznie bazy hotelowej i żywieniowej,

5. Jeśli branża turystyczna i władze samorządowe nie uznają, że infrastruk-
tura, informacja i usługi turystyczne pozbawione barier są wyznacznikiem 
jakości i siły marki turystycznej, to osoby starsze i niepełnosprawne nie będą 
aktywne turystycznie.
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Social tourism and the Polish experience

Summary. In recent years the discussion referring to social tourism has been going on, and 
in particular it has been focused on the role of social tourism in providing equal opportunities for 
participation of poorer socio-economic groups in tourism. Social tourism has currently become 
a frequent subject of both domestic and foreign research. Numerous studies aimed at defining the 
needs, barriers and determinants regarding this form of tourism have been taken up. However, 
the research is not carried out in a systematic manner and is of selective nature; additionally, 
 theoretical background resulting from the absence of a generally accepted definition of the con-
cept of social tourism is quite uncertain. Therefore, such knowledge is insufficient for the success 
of tourism policy in relation to less privileged individuals. The objective of the paper is to define 
the core concept of social tourism, as well as to provide characteristics of activities undertaken 
in Poland for the selected groups of beneficiaries. Particular attention is paid to the groups of the 
elderly and the disabled. 

Key words: social tourism, social tourism models, Calypso program, disability and tourism
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Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów oraz wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach z zakre-
su ochrony zbiorowych interesów konsumentów na rynku usług turystycznych. Biura podróży 
w umowach o świadczenie usług turystycznych zamieszczają zakazane prawem klauzule, które 
godzą w ekonomiczny interes konsumentów. Zakazane klauzule dotyczą przede wszystkim zmian 
warunków umowy, obciążeń konsumentów kosztami rezygnacji z usługi turystycznej, postępo-
wań reklamacyjnych, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności biur podróży.

Słowa kluczowe: konsument, ochrona zbiorowych interesów konsumentów, klauzule nie-
dozwolone, biura podróży 

 Wstęp

W świetle art. 31 pkt 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów1 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) sprawuje kontrolę nad 
przestrzeganiem przez przedsiębiorców przepisów ustawy w zakresie ochrony 
praw i interesów konsumentów. Przepis ustawy (art. 24 ust. 1) upoważnia Prezesa 
UOKiK do wszczęcia postępowania w sytuacji naruszenia przez przedsiębiorców 
zbiorowych interesów konsumentów, którymi są prawa nieograniczonej liczby 
konsumentów – potencjalnych klientów przedsiębiorcy.

1 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. nr 50, 
poz. 331. 
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Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 
za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów uważa się stosowanie 
pos tanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień 
wzorców umów uznanych za niedozwolone. W uchwale Sądu Najwyższego 
z 2006 r.2 czytamy, że praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów 
jest stosowanie identycznej klauzuli, jak wpisana do rejestru niedozwolonych 
postanowień umownych, przez innego przedsiębiorcę, który nie był stroną lub 
uczestnikiem postępowania zakończonego wpisaniem danej klauzuli do rejestru. 
Stwierdzenie przez UOKiK naruszenia zbiorowych interesów konsumentów ma 
miejsce również wtedy, gdy stosowana jest przez przedsiębiorcę w umowie z kon-
sumentem klauzula, która ma zbliżoną treść do klauzuli wpisanej do rejestru nie-
dozwolonych klauzul umownych, oraz która wywołuje takie same skutki i godzi 
w interesy konsumentów3. Niedozwolone są również, w opinii Sądu, postanowie-
nia umów mieszczące się w hipotezie klauzuli wpisanej do rejestru, której treść 
zos tanie ustalona na podstawie dokonanej wykładni.

Wśród praw, jakie przysługują konsumentom, istotne znaczenie ma prawo do 
ochrony interesów ekonomicznych. Wzmocnienie bezpieczeństwa ekonomicz-
nego konsumentów sprowadza się do ochrony przed nieuczciwymi praktykami 
rynkowymi, przede wszystkim przed jednostronnie niekorzystnymi umowa-
mi, rygorystycznymi warunkami kredytowania, metodami sprzedaży związany-
mi z wywieraniem silnego nacisku na konsumenta. Osiągnięciu tego celu służy 
stosowanie przez przedsiębiorców niedozwolonych wzorców umów. W branży 
turystycznej ekonomiczne prawa konsumentów mogą być naruszane przez przed-
siębiorców zawierających umowy z konsumentami, którzy powierzają organiza-
torom nie tylko swoje pieniądze, ale oczekują od nich również opieki i pomocy 
w trakcie realizacji imprez turystycznych.

Wiodącym aktem prawnym normującym zagadnienia z zakresu świadczenia 
usług turystycznych jest ustawa o usługach turystycznych4, która w art. 3 pkt 1 
wyjaśnia pojęcie usług turystycznych i zalicza do nich usługi przewodnickie, ho-
telarskie oraz inne usługi świadczone turystom.

Celem UOKiK w zakresie przestrzegania ekonomicznych praw konsumen-
tów jest przede wszystkim kontrola i analiza wzorców umów stosowanych przez 
przedsiębiorców w obrocie z konsumentami, których postanowienia mogłyby 
kształtować treść stosunku prawnego w przypadku zawarcia umowy konsumenc-
kiej, a więc przedmiotem postępowania prowadzonego przed UOKiK oraz Są-
dem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) nie jest kontrola konkretnej 
 

2 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2006 r., sygn. akt III SZP 3/2006.
3 Wyrok SOKiK z dnia 25 maja 2005 r., sygn. akt XVII AmA 46/04.
4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 223, 

poz. 2268, z późn. zm.
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umowy zawartej przez strony, lecz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 
mechanizmu podejmowania decyzji przez słabszą stronę umowy, jaką jest konsu-
ment. Pomimo że przedsiębiorcy działający jako organizatorzy turystyki rzadko 
we własnym zakresie wykonują wszystkie przewidziane umową świadczenia, to 
są stroną umów zawieranych z konsumentami.

Na mocy ustawy o usługach turystycznych konsumenci korzystający z tych 
usług są objęci szczególną ochroną prawną wynikającą z faktu, że postano-
wienia ustawy nakładają na przedsiębiorców precyzyjnie określone obowiązki 
 (informacyjne związane z odpowiedzialnością za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy oraz dotyczące zasad zmian umowy). Przy zawieraniu umów 
organizatorzy turystyki posługują się wzorcami umów dotyczącymi przede 
wszystkim zgłoszenia wyjazdu oraz ogólnych warunków uczestnictwa.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sąd Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów kontrolują wzorce umów zawieranych przez organizatorów 
usług turystycznych. Niedozwolone postanowienia umowne to konstrukcja prze-
widziana w art. 385(1)-385(3) k.c., mająca na celu ochronę konsumenta przed 
niekorzystnymi postanowieniami umowy łączącej go z profesjonalistą. W świe-
tle art. 385 k.c. za niedozwolone uznaje się postanowienia umowne zawierane 
z konsumentem, które nie są uzgodnione indywidualnie, jeżeli kształtują jego 
prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając 
jego interesy. Warunkiem dokonania przez SOKiK oceny danego postanowienia 
umownego pod kątem abuzywności jest spełnienie łącznie następujących przes-
łanek5:

– postanowienie nie zostało uzgodnione indywidualnie, a więc nie podlegało 
negocjacjom,

– ukształtowane w ten sposób prawa i obowiązki konsumenta pozostają 
w sprzeczności z dobrymi obyczajami,

– ukształtowane we wskazany sposób prawa i obowiązki rażąco naruszają 
interesy konsumenta,

– postanowienie umowy nie dotyczy sformułowanych w sposób jednoznacz-
ny głównych świadczeń stron, w tym ceny lub wynagrodzenia.

Przedmiotem analizy Prezesa UOKiK w sprawach dotyczących świadczenia 
usług turystycznych są postanowienia zawarte we wzorcach umów, które mogą 
kształtować prawa i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi 
obyczajami, rażąco naruszając ich interesy. SOKiK w rozpatrywanych spra-
wach wyjaśnił termin „dobre obyczaje”, uznając, że są to reguły postępowania 
niesprzeczne z etyką, moralnością i aprobowanymi społecznie obyczajami. Za 
sprzeczne z dobrymi obyczajami można uznać również działania zmierzające do 
niedoinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego przekonania  konsumenta, 

5 Wyrok SOKiK z dnia 26 marca 2010 r., sygn. akt XVII AmC 1162/09.
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wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności, a więc postępowanie nieuczciwe, 
nierzetelne, odbiegające od przyjętych standardów postępowania6.

Celem niniejszego opracowania jest analiza niedozwolonych klauzul, któ-
re zawarte w umowach z konsumentami stanowią przykłady naruszenia przez 
przedsiębiorców z branży turystycznej ekonomicznych interesów konsumentów, 
a które sprowadzają się do:

– jednostronnego uprawnienia przedsiębiorcy do kształtowania praw i obo-
wiązków stron,

– ograniczenia prawa konsumentów lub zwiększenia ich obowiązków bez za-
chowania symetrii w stosunku do praw i obowiązków przedsiębiorcy,

– ograniczenia odpowiedzialności przedsiębiorcy,
– wyłączenia lub ograniczenia znaczenia rzeczywistej woli konsumentów.

1. Analiza niedozwolonych klauzul umownych stosowanych 
przez organizatorów turystyki

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Sąd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) dokonały analizy wzorców umów z umo-
wami zawieranymi przez organizatorów turystyki z konsumentami. Poniżej 
przedstawiono przykłady spraw, w których wspomniane organy stwierdziły nie-
prawidłowości w analizowanych wzorcach umów.

W 2008 r. Prezes UOKiK wydał decyzję dotyczącą naruszenia przez Biu-
ro Podróży „Atur” z siedzibą w Poznaniu zbiorowych interesów konsumentów. 
Naruszenie prawa polegało na stosowaniu we wzorcu umowy postanowień ogra-
niczających odpowiedzialność biura za niewykonanie lub nienależyte wykona-
nie umowy. Na przykład  w pkt 1.14. umowy biuro zastrzegło sobie możliwość 
zmiany miejsca odlotu i przylotu, trasy lotu, rodzaju samolotu, przewoźnika 
itp., twierdząc, że powyższe zmiany nie stanowią zmiany istotnych warunków 
umowy i nie są podstawą do odstąpienia od umowy oraz do roszczeń odszkodo-
wawczych. Podobnie za niedozwoloną klauzulę zostało uznane stwierdzenie, że 
niestawienie się na zbiórkę przed wyjazdem z kraju powoduje, iż klient traci pra-
wo do wszystkich świadczeń związanych z realizacją imprezy. Prezes UOKiK 
zakwes tionował również postanowienie zawarte we wzorcu umowy stwierdza-
jące, że cena imprezy jest wyrażona w PLN lub jest równowartością kwoty po-
danej w USD lub euro według kursu sprzedaży banku komercyjnego, z którego 
usług korzysta biuro „Atur”, obowiązującego w dniu dokonania pełnej wpłaty 

6 Ibidem.
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albo dopłaty do pełnej ceny imprezy. UOKiK uznał, że jest to nie dozwolone 
 postanowienie umowne, o którym stanowi art. 385 pkt 20 k.c., zgodnie z którym 
niedozwolonym postanowieniem umownym jest zapis przewidujący uprawnienie 
kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodze-
nia po zawarciu umowy, bez przyznania konsumentowi prawa do odstąpienia od 
niej. UOKiK nakazał Biuru Podróży „Atur” zaniechania stosowania powyższych 
klauzul w umowach z konsumentami. Biuro odwołało się do SOKiK, który wy-
dał wyrok, na mocy którego odwołanie biura „Atur” od decyzji Prezesa UOKiK 
zostało przez sąd oddalone7.

W świetle art. 11a pkt 1 ustawy o usługach turystycznych organizator turysty-
ki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie 
usług turystycznych, chyba że jest ono spowodowane:

– działaniem lub zaniechaniem klienta,
– działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wyko-

nywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie 
można było uniknąć,

– siłą wyższą.
Zakazane jest również wyłączenie odpowiedzialności za okoliczności, które 

obciążają organizatorów, np. za wszelkie awarie środków transportu, które są 
wykorzystywane przy realizacji umowy. Przedsiębiorca musi wykazać się od-
powiednią dbałością o stan techniczny wykorzystywanych środków transportu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sąd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów zakwestionował wiele klauzul zawartych we wzorcach umów 
dotyczących uniknięcia odpowiedzialności przez organizatorów usług turystycz-
nych. W wyroku z dnia 27 stycznia 2006 r.8 SOKiK uznał, że Biuro Turystyczne 
„Jet Touristic Poland” naruszyło zbiorowe interesy konsumentów przez zamiesz-
czenie w umowach niedozwolonych klauzul, takich jak: „biuro nie odpowiada 
za uszkodzenie lub utratę bagażu”, „nie bierze na siebie odpowiedzialności za 
wady lub niewykonanie usług podwykonawców, oferowanych na miejscu trwania 
imprezy” itp. Sąd w wyroku w tej sprawie podniósł, że przytoczone klauzule 
ograniczają odpowiedzialność organizatora, którego zadaniem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa osób i mienia uczestników imprezy turystycznej.

Okoliczności wyłączających odpowiedzialność organizatora turystyki do-
patrzył się UOKiK oraz SOKiK w sprawie9, w której zostało zapisane w umowie: 
organizator z przyczyn od siebie niezależnych i niezawinionych zastrzega sobie 
prawo do odwołania imprezy, zmiany terminu i programu imprezy oraz że or-
ganizator nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów, a klientowi nie przysługuje 

7 Wyrok SOKiK z dnia 9 listopada 2009 r., sygn. akt XVII AmA 34/09.
8 Wyrok SOKiK z dnia 27 stycznia 2006 r., sygn. akt XVII AmC 100/04.
9 Wyrok SOKiK z dnia 28 lutego 2007 r., sygn. akt XVII AmC 56/06.
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prawo do odszkodowania z tytułu tych zmian. Sąd powołał się w swoim wyroku 
na art. 385 pkt 2 k.c. oraz na art. 11a ustawy o usługach turystycznych i uznał, że 
zachowanie organizatora było bezprawne.

W uzasadnieniu wyroku w sprawie Biura Podróży „Sun&Fun”10 SOKiK po-
dzielił argumentację powoda, którym był UOKiK, że zapis polegający na zas-
trzeżeniu sobie przez biuro prawa do odwołania imprezy z przyczyn od niego 
niezależnych i brak z tego powodu odszkodowania dla konsumentów uznaje się 
za niedozwolone postanowienie umowne określone w art. 385 pkt 2 k.c. Ponadto 
sąd zauważył, że w tej sytuacji został naruszony art. 14 ust.7 ustawy o usłu-
gach turystycznych stanowiący, że nie wszystkie przyczyny niezależne od or-
ganizatora zwalniają go od odpowiedzialności za niewykonanie umowy oraz że 
w przypadku odwołania imprezy przez organizatora albo rezygnacji konsumenta 
spowodowanej zmianą warunków może on dochodzić odszkodowania. Wyją-
tek stanowią sytuacje, gdy odwołanie imprezy następuje z powodu zgłoszenia 
się mniejszej liczby uczestników niż minimalna określona w umowie lub siły 
wyższej. Natomiast w sytuacji gdy w czasie trwania imprezy turystycznej or-
ganizator nie wykonuje przewidzianych umową usług i nie spełnia świadczenia 
zastępczego albo z uzasadnionych powodów konsument świadczenia takiego nie 
przyjmuje, konsumentowi należy się odszkodowanie na zasadach wymienionych 
w art. 16a ust. 4 wspomnianej ustawy. W innych sytuacjach organizator imprezy 
turystycznej nie może odmówić konsumentowi wypłaty odszkodowania.

Biuro Podróży „Triada” stosowało praktykę polegającą na tym, że po zawar-
ciu umowy z konsumentem o świadczeniu usług turystycznych podnosiło cenę 
imprezy turystycznej z uwagi na wzrost kosztów transportu. W przypadku gdy 
konsument nie godził się na zmianę umowy i odstępował od niej, „Triada” obcią-
żała go kosztami odstąpienia. Biuro powoływało się na art. 17 ustawy o usługach 
turystycznych stanowiący, że ustalona w umowie cena nie może być podwyż-
szona, chyba że umowa wyraźnie przewiduje możliwość podwyższenia ceny, 
np. z przyczyn wzrostu kosztów transportu. Zgodnie z art. 14 ust. 5 tej usta-
wy, jeśli przed rozpoczęciem imprezy dochodzi do zmiany istotnych warunków 
umowy, do których zalicza się również cenę, organizator powinien niezwłocznie 
powiadomić o tym konsumenta, który z kolei powinien oświadczyć, czy przyj-
muje proponowaną zmianę umowy, czy odstępuje od niej za zwrotem wszystkich 
wniesionych przez niego świadczeń i bez obowiązku ponoszenia dodatkowych 
ciężarów finansowych. W ocenie SOKiK relacja pomiędzy art. 14 ust. 5 a art. 17 
ust. 1 polega na tym, że pierwszy artykuł jest przepisem ogólnym w stosunku 
do unormowania określonego w art. 17 mającym charakter lex specialis11. Sąd 
stwierdził, że w przypadku zmiany ceny przed rozpoczęciem imprezy turystycz-

10 Wyrok SOKiK z dnia 17 stycznia 2007 r., sygn. akt XVII AmC 31/06.
11 Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 25 lutego 2010 r., sygn. akt V ACa 343/10.
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nej z przyczyn wskazanych w art. 17 ustawy o usługach turystycznych, organi-
zator powinien niezwłocznie powiadomić o tym klienta, który z kolei powinien 
powiadomić organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy od-
stępuje od niej za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świad-
czeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. 

W wielu sprawach rozpatrywanych przez SOKiK dotyczących podwyższania 
ceny za imprezy turystyczne sąd zakwestionował w umowach zawieranych przez 
kontrahentów z klientami następujące klauzule: 

– wzrost cen powyżej 10% upoważnia uczestnika do rezygnacji z imprezy 
w terminie trzech dni od powiadomienia i uzyskania zwrotu całości wpłaconej 
do biura kwoty,

– wzrost ceny powyżej 15% uprawnia uczestnika do rezygnacji z imprezy 
pod warunkiem powiadomienia biura w terminie do trzech dni po otrzymaniu 
informacji o dopłacie,

– odmowa przyjęcia zaproponowanej podwyżki ceny imprezy jest równo-
znaczna z odstąpieniem od umowy przez klienta; w takim przypadku organizator 
zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić klientowi wszystkie wniesione na poczet 
ceny imprezy opłaty, pomniejszone o opłatę manipulacyjną wynikającą z ponie-
sionego przez organizatora wkładu pracy. 

W art. 17 ustawy o usługach turystycznych przewidziano zamknięty kata-
log okoliczności, które mogą powodować wzrost cen w usługach turystycznych, 
a mianowicie podniesienie ceny może nastąpić w wyniku wzrostu kosztów trans-
portu, wzrostu opłat urzędowych oraz kursów walut. Przedsiębiorcy świadczący 
usługi turystyczne nie mogą więc rozszerzać katalogu przyczyn mogących powo-
dować wzrost cen usług turystycznych.

Niedopuszczalne jest stosowanie przez organizatorów usług turystycznych 
postanowień umownych obciążających konsumentów kosztami rezygnacji z im-
prezy turystycznej, a w szczególności wprowadzających system zryczałtowa-
nych opłat wyrażonych w postaci procentowej części imprezy i uzależnionych 
od terminu rezygnacji. Tego typu zapisy wprowadzają niekorzystne dla konsu-
mentów i niewiążące ich prawnie postanowienia umowne. Takie niedozwolone 
klauzule wprowadzone były np. przez Biuro Podróży „Sopot Ravel” z Sopo-
tu, Biuro Podróży „Kopernik” z Warszawy czy Biuro Turystyczne „Bis-Pol”   
w Jaśle12.

Przykładem klauzul określających sposób dokonywania zmian warunków 
umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest sprawa spółki „Sports-
-Tourist”13. W jej przypadku SOKiK zakwestionował wiele klauzul normu-
jących zasady wprowadzania do umów zmian, w których nie wymaga się od 

12 Na podstawie: https://prawoturystyczne.pl [21.04.2010].
13 Wyrok SOKiK z dnia 28 października 2010 r., sygn. akt XVII AmA 207/09.
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 konsumenta  wyraźnego wyrażenia zgody, co jest sprzeczne z art. 385 k.c. Przy-
kłady postanowień zakwestionowanych przez UOKiK oraz SOKiK w powyż-
szej sprawie są następujące:

– biuro podróży może odstąpić od umowy, jeżeli przed lub w czasie jej wyko-
nywania powstaną okoliczności o charakterze wyjątkowym, o którym biuro nie 
mogło wiedzieć w chwili zawarcia umowy, np. brak odpowiedniej liczby uczest-
ników do zorganizowania wycieczki. W takim przypadku biuro zwróci konsu-
mentowi otrzymaną kwotę ceny wycieczki i nie będzie obowiązane do zapłaty 
odszkodowania,

– rezygnacja z uczestnictwa w wycieczce powoduje rozwiązanie umowy bez 
winy którejkolwiek ze stron.

Zastosowanie powyżej wymienionych klauzul przez organizatora imprezy 
 turystycznej powoduje ograniczenie przewidzianego ustawą o usługach turys-
tycznych prawa konsumentów do odstąpienia od umowy na wypadek ewentu-
alnej zmiany jej warunków. Ograniczenie takie nie może polegać na pozornym 
 przyznaniu konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy, ale przy jedno-
czesnym zastrzeżeniu, że skorzystanie z tego prawa będzie wiązało się z obo-
wiązkiem zapłaty kary umownej, przepadkiem wniesionych opłat lub innymi 
obciążeniami finansowymi.

W ustawie o usługach turystycznych została uregulowana kwestia zmian 
świadczeń w czasie trwania imprezy turystycznej. Zgodnie z art. 16a tej usta-
wy, jeżeli organizator w czasie trwania imprezy nie wykonuje przewidzianych 
w umowie usług stanowiących istotną część programu, jest obowiązany do wy-
konania odpowiedniego świadczenia zastępczego, a klient z tego tytułu nie może 
być obciążony dodatkowymi kosztami. W sytuacji gdy jakość dodatkowego 
świadczenia jest niższa, klient ma możliwość żądania odpowiedniego zmniej-
szenia ceny. Gdy klient nie przyjmuje dodatkowego świadczenia i następuje roz-
wiązanie umowy, organizator ma obowiązek na życzenie klienta wypłacić mu 
odszkodowanie. Z regulacji art. 16a ustawy o usługach turystycznych wynika, 
że za niedozwolone należy uznać postanowienia umożliwiające dowolną zmianę 
przewidzianych umową świadczeń na inne i wyłączające prawo do odstąpienia od 
umowy w takich okolicznościach.

Wykorzystywanie w obrocie z konsumentami postanowień wzorców umów, 
które są niedozwolone zauważył UOKiK, rozpatrując sprawę firmy z branży tu-
rystycznej „Exim Tours”14. Treść zakazanych klauzul dotyczyła (co zostało po-
twierdzone w wyroku SOKiK) zobowiązania klientów biura do zapłaty zaliczki 
jeszcze przed potwierdzeniem faktu zawarcia umowy przez organizatora impre-
zy, a więc na konsumencie ciążył obowiązek wykonania części swojego świad-
czenia w momencie, gdy kontrahent nie był związany przedmiotową umową. 

14 Wyrok SOKiK z dnia 26 marca 2010 r., sygn. akt XVII AmC 1162/09.
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Ponadto w przypadku rezygnacji klienta z imprezy turystycznej „Exim Tours” 
mógł  zastosować dwa rodzaje sankcji, a mianowicie uczestnik, który zrezygno-
wał, zobowiązany był do pokrycia kosztów rezygnacji, a uczestnik, który nie 
zrezygnował, obciążany był kosztami wynikającymi ze zmiany struktury za-
kwaterowania. W ten sposób firma otrzymywała podwójną rekompensatę za po-
czynione przygotowania i dokonane nakłady. Powodowało to nierównomierne 
rozłożenie praw i obowiązków ze szkodą dla konsumenta. 

Decyzja Prezesa UOKiK oraz wyrok SOKiK15 w sprawie Agencji Turystycz-
nej „Nowator” potwierdziły, że charakter świadczonych usług turystycznych 
wymaga prowadzenia działalności w sposób zapewniający poszanowanie do-
brych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów, co wiąże się z prze-
strzeganiem obowiązujących przepisów prawa. Agencja Turystyczna „Nowator”, 
w opinii Sądu, powinna mieć świadomość, że określając warunki umowne, nie 
może stosować klauzul uznanych przez prezesa UOKiK i SOKiK za abuzywne, 
godząc w ten sposób w interesy słabszych uczestników rynku. W prezentowanej 
sprawie SOKiK uznał za abuzywne i zakwestionował postanowienia dotyczące 
prawa agencji do potrącania z góry ustalonych kwot z należnej konsumentowi 
sumy w przypadku odstąpienia od umowy oraz postanowienia ograniczające 
konsumenta w jego prawie do złożenia reklamacji. Oba te postanowienia w opi-
nii UOKiK i SOKiK naruszają interesy finansowe konsumentów. W pierwszym 
przypadku poprzez uprawnienie agencji do obciążenia konsumenta nawet do 
wysokości 95% ceny imprezy, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca poniesie 
szkodę w takiej wysokości, w drugim przypadku konsument, nie wiedząc o przy-
sługującym mu prawie do złożenia reklamacji po upływie zakreślonego przez 
przedsiębiorcę terminu, może zrezygnować z dochodzenia roszczeń związanych 
z nienależytym wykonaniem usługi przez organizatora. 

W sprawie Biura Turystycznego „Octopus Adventure”16 za bezprawne uznał 
sąd działanie polegające na stosowaniu postanowień wzorców umów uznanych 
za niedozwolone na podstawie art. 479 k.p.c. i wpisanych do rejestru Prezesa 
UOKiK niedozwolonych wzorców umów. SOKiK w omawianej sprawie przy-
pomniał, że praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów obejmuje 
również przypadki wprowadzania do umów zawieranych z konsumentami na 
podstawie wzorca umowy jedynie kosmetycznych zmian, polegających np. na 
przestawieniu szyku wyrazów lub zastąpieniu jednych wyrazów innymi, jeże-
li tylko wykładnia postanowienia pozwoli na stwierdzenie, że jego treść mieści 
się w hipotezie klauzuli zakazanej. Tak więc stosowanie przez biuro turystyczne 
klauzuli o zbliżonej treści do klauzuli wpisanej do rejestru klauzul abuzywnych, 
która wywołuje te same skutki, godzi w interesy konsumentów. Stosowane przez 

15 Wyrok SOKiK z dnia 15 grudnia 2009 r., sygn. akt XVII AmA 36/09.
16 Wyrok SOKiK z dnia 21 października 2010 r., sygn. akt XVII AmA 218/09.
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„Octopus Adventure” klauzule pozwalały biuru na określanie lub podwyższa-
nie ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi 
prawa do odstąpienia od umowy z tego powodu, co stanowi naruszenie art. 385 
pkt 20 k.c. Ponadto każde podwyższenie ceny stanowi, zdaniem SOKiK, zmia-
nę istotnych warunków umowy, co uzasadnia zastosowanie w przypadku usług 
turystycznych art. 14 ust. 5 ustawy o usługach turystycznych wprowadzającego 
prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta. 

Znaczny stopień naruszenia przepisów prawa chroniącego konsumentów 
miał miejsce przy rozpatrywaniu sprawy Biura Podróży „Eureka”, albowiem 
biuro stosowało w umowie z konsumentami postanowienia umowne uznane za 
niedozwolone, których treść naruszała istotne prawa konsumentów. Zdaniem 
prezesa UOKiK, sprzeczne z prawem były przede wszystkim zapisy dotyczą-
ce terminu składania przez konsumenta reklamacji w związku z nienależytym 
wykonaniem umowy przez biuro turystyczne. Chodziło o 14-dniowy termin od 
zakończenia imprezy na złożenie reklamacji, który w opinii UOKiK oraz  SOKiK 
był zbyt krótki, a działanie biura w tym względzie powoduje ograniczenie odpo-
wiedzialności organizatora wycieczki względem konsumenta za nierzetelne wy-
konanie umowy. UOKiK podniósł, że termin 14-dniowy na złożenie reklamacji 
może w wielu sytuacjach uniemożliwić konsumentowi złożenie reklamacji w ter-
minie lub jej prawidłowe uzasadnienie w szczególności w okresie urlopowym, 
gdy klient bierze udział również w innych imprezach turystycznych. Ponadto 
zawężenie odpowiedzialności biura „Eureka” w świetle art. 11a ustawy o usłu-
gach turystycznych polegało na tym, że we wzorcu umownym stosowanym przez 
biuro zapisane zostało, iż organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania 
zawinione przez uczestnika lub osoby prawne czy fizyczne niebędące w stosunku 
prawnym z biurem, co wyłącza odpowiedzialność biura z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania usługi. 

Niedozwolonym postanowieniem umownym jest również zastrzeżenie, że 
wartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie zwracana konsumentom, np. 
wiele biur podróży zawarło w umowach następujące klauzule, które z punktu 
widzenia prawa chroniącego na rynku konsumentów są niedozwolone: „orga-
nizator nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały zre-
alizowane z przyczyn leżących po stronie uczestnika”, „organizator nie dokonuje 
zwrotu świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących 
po stronie klienta, jak np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, niewykorzystanie 
wszystkich posiłków, dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości imprezy” 
itd. Takie zastrzeżenia są niedozwolonymi postanowieniami umownymi, które 
naruszają interes ekonomiczny konsumentów17.

17 Turystyczne klauzule niedozwolone w 2009 r., „Prawo i Turystyka”, cz. II, https://prawo-
turystyczne.pl [21.04.2010].
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Podsumowanie

Z analizy decyzji i wyroków UOKiK i SOKiK dotyczących wzorców umów 
w branży turystycznej wynika, że przedsiębiorcy w sposób nierównorzędny 
traktują konsumentów jako strony umów turystycznych. Przedstawione po-
stanowienia są przykładem nadużycia przewagi kontraktowej organizatorów 
turystyki nad konsumentami. Takie ukształtowanie stosunku prawnego we 
wzorcach umownych nie znajduje, zdaniem UOKiK oraz SOKiK, uzasadnienia 
i w sposób rażący narusza interesy ekonomiczne konsumentów, jak również 
kształtuje prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i prze-
pisami prawa.

Przedsiębiorcy branży turystycznej dopuszczają się wielu nieprawidło-
wości, co negatywnie wpływa na sytuację konsumentów. Problemy dotyczą 
przede wszystkim wyłączenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niena-
leżyte wykonanie umowy, która jest jednostronnie korzystna. Niekorzystne 
z punktu widzenia konsumentów jest również to, że przedsiębiorcy świadczący 
usługi turystyczne obciążają odstępujących od umowy konsumentów dodatko-
wymi kosztami. Ponadto konsumenci nie mają wpływu na treść umów, którymi 
są związani, i podpisują umowy o usługi turystyczne o treści zaproponowanej 
przez organizatora.

Z analizowanych przez UOKiK i SOKiK wzorców umów wynika, że ich za-
pisy kształtowały prawa i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z do-
brymi obyczajami oraz naruszały zbiorowe interesy konsumentów. Zachowania 
organizatorów usług turystycznych określone we wzorcu umów powodowały, że 
mógł być nimi dotknięty każdy potencjalny konsument, a więc zagrażały intere-
som każdego, a nie konkretnego, konsumenta dokonującego transakcji z organi-
zatorem turystyki.
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The  protection of economic consumer rights  
on the tourist services market

Summary: The article concerns the analysis of the decisions of the Office for Competition 
and Consumers Protection and judgment of the Court  for Competition and Consumers Protection 
in the cases of consumer protection on the tourist services market in Poland. The aim of consumer 
protection is to eliminate unfair terms from contracts drawn between a professional tourist agency 
and a consumer. Tour operators must offer the consumers compensation if their holiday does not 
correspond to what they  promised in brochures. For example, if the tour operator tries to put up 
the price of the holiday or change the holiday resort without consumer agreement, the  law allows 
him to cancel his booking. When consumer turns up at the airport and finds that he cannot get on 
his flight because the airline or the tour operator has overbooked it, the law entitles the consumer 
to compensation.

Key words: consumer, consumer protection rights, abusive rules, tourist agencies
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Streszczenie. Zgodnie z dobrymi praktykami oraz przepisami obowiązującego prawa uczel-
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Wstęp
  
Dobre praktyki uczelni wyższych oraz obecne przepisy w zakresie krajowych 

ram kwalifikacyjnych nakładają na uczelnie obowiązek m.in. sformułowania syl-
wetki absolwenta, która ma charakteryzować zakładane efekty kształcenia na 
danym kierunku, czyli określać kompetencje studenta i rodzaj pracy, do jakiej 
uczelnia go przygotowuje. Na sylwetkę absolwenta składają się: jego wiedza, 
umiejętności i postawy nabyte w toku kształcenia. Złożenie tych czynników ma 
umożliwić osobom podejmującym kształcenie skuteczne konkurowanie na rynku 
pracy, dlatego niezbędne staje się wyraźne określenie celu kształcenia. To właś-
nie cel kształcenia powinien stanowić istotny element zarządzania uczelnią i na 
jego podstawie powinny być dokonywane zmiany w programie studiów1. 

1 K. Klimczak, Efektywność polskiego szkolnictwa wyższego na tle europejskiego rynku 
pracy, s. 5, kmklim.republika.pl/ekonomia/resource/abslwnt.pdf [23.08.2011].
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Uczelnie, przygotowując sylwetkę absolwenta, powinny w sposób perspekty-
wiczny patrzeć na rynek pracy, czyli brać pod uwagę nie tylko jego obecny stan, 
ale także zwracać szczególną uwagę na tendencje i zmiany zachodzące w struk-
turze popytu na pracę. Dlatego tak istotne jest, aby władze uczelni utrzymywały 
szerokie kontakty z otoczeniem zewnętrznym poprzez tworzenie organów dorad-
czych (konwentów) składających się z przedstawicieli przedsiębiorstw2. 

Jednakże, jak pokazuje praktyka (co wynika z raportu opublikowanego 
w 2011 r. przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan3), 
w Polsce pogłębia się przepaść między umiejętnościami zdobywanymi na stu-
diach a kompetencjami potrzebnymi i wymaganymi na rynku pracy. Przygoto-
wanie absolwentów zwykle odbiega od oczekiwań pracodawców. Ci oczekują 
absolwenta, który potrafi m.in. sprawnie komunikować się (niezależnie od kie-
runku studiów) w języku ojczystym i w języku obcym, w tym w języku obcym 
zawodowym. Powinien mieć kompetencje matematyczne, rozumować logicz-
nie, myśleć analitycznie, syntetycznie i kreatywnie. Ponadto umieć posługi-
wać się komputerem, korzystać z Internetu, poszukiwać informacji, pracować 
w zespole, rozwiązywać konflikty i radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Na tle powyższych rozważań powstają następujące pytania:
– czy sylwetki absolwenta tworzone przez uczelnie wyższe dla turystycz-

nych kierunków studiów odpowiadają wymaganiom rynku pracy oraz
– czy określony w sylwetkach absolwenta cel kształcenia znajduje od-

zwierciedlenie w treściach programowych.
W celu udzielenia odpowiedzi na sformułowane powyżej pytania, w artykule 

zaprezentowano przykładowe sylwetki absolwentów, cele kształcenia, programy 
studiów na kierunku turystyka i rekreacja w poszczególnych specjalnościach 
w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

2. Standardy edukacyjne na kierunku TiR

Odzwierciedleniem założeń wynikających z systemu bolońskiego miało 
być nie tylko ustanowienie trójstopniowego toku studiów, ale również (a może 
przede wszystkim) standaryzacja i harmonizacja kształcenia na poszczególnych 
uczelniach. Założenia te znalazły m.in. wyraz w utworzonych i opublikowa-
nych w 2001 r. standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów. 
Zgodnie z tymi standardami na kierunku turystyka i rekreacja (TiR) absolwent 
powinien mieć wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i eko-

2 Ibidem, s. 5.
3 Na podstawie: http://konfederacjalewiatan.pl/wydawnictwa/_files/publikacje/Kwalifikacje 

_dla_potrzeb_pracodawc_w_web.pdf [20.12.2013].
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nomicznych, być przygotowany do podejmowania działalności w zakresie turys-
tyki i rekreacji, a ponadto wykazywać się umiejętnościami w zakresie: 

– organizowania pracy,
– podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji,
– przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup od-

biorców,
– nawiązywania kontaktów i komunikowania się w co najmniej jednym języku 

obcym.

Tabela 1. Treści kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja, studia I stopnia

A. Grupa treści podstawowych – treści kształcenia w zakresie: 270

 1. Historii architektury i sztuki 45
 2. Fizjologii człowieka 30
 3. Psychologii 30
 4. Ekologii i ochrony środowiska 45
 5. Prawa 30
 6. Ekonomii 45
 7. Zarządzania 45

B. Grupa treści kierunkowych – treści kształcenia w zakresie: 330

 1. Podstaw turystki
 2. Podstaw rekreacji
 3. Geografii turystycznej
 4. Krajoznawstwa
 5. Obsługi ruchu turystycznego
 6. Ekonomiki turystyki i rekreacji
 7. Hotelarstwa
 8. Pedagogiki czasu wolnego
 9. Kształtowania środowiska i ochrony przyrody
10. Produkcji roślinnej i zwierzęcej
11. Jakości surowców i produktów spożywczych
12. Żywienia człowieka

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Standardy kształcenia dla kierunku studiów: turystyka i re-
kreacja, s. 2, www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index [23.08.2011].

Absolwent powinien być także przygotowany do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej i do pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach 
wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy bio-
logicznej, gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego, 
administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach 
i stowarzyszeniach oraz w szkolnictwie, po ukończeniu specjalności nauczyciel-
skiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela. Absolwent powinien znać też język obcy na poziomie bie-
głości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy 
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Tabela 2. Treści i efekty kształcenia z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania  
na kierunku TiR, studia I stopnia wg standardów ministerialnych

Kształcenie 
w zakresie: Treści i efekty kształcenia

Prawo Treści kształcenia: 
– podstawy i zasady stosowania prawa, 
– elementy prawa i postępowania administracyjnego, 
– obowiązki administracyjne związane z: podróżowaniem, podejmowaniem  
działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji oraz zapewnieniem  
bezpieczeństwa uczestnikom turystyki i rekreacji, 
– podstawy prawa cywilnego i postępowania cywilnego,
– umowy o świadczenie usług turystycznych i rekreacyjnych,
– odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa organizatorów turystyki i rekreacji,
– ochrona konsumenta usług turystycznych i rekreacyjnych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: stosowanie prawa  
w działalności turystycznej i rekreacyjnej.

Ekonomia Treści kształcenia: 
– podstawowe kategorie i prawa ekonomii. Gospodarka rynkowa, 
– struktury rynkowe, struktura podmiotowa rynku – przedsiębiorstwo,  
konsument, państwo, 
– struktura przedmiotowa rynku – popyt, podaż, cena. 
– zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, 
– wzrost gospodarczy, dochód narodowy, inflacja, rynek pracy, budżet państwa, 
– system bankowy, bank centralny i polityka monetarna, pieniądz, 
– system gospodarczy Unii Europejskiej, handel międzynarodowy, gospodarka 
globalna.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienie mechanizmów 
gospodarczych w obszarze makro- i mikroekonomii, rozpoznawanie zasad  
funkcjonowania podmiotów rynkowych, ocena zjawisk gospodarczych  
na podstawie wskaźników ekonomicznych.

Zarządzanie Treści kształcenia:
– rozwój nauk o zarządzaniu,
– zarządzanie a administrowanie i kierowanie,
– kwalifikacje i funkcje kierownicze, style i techniki zarządzania, 
– planowanie działalności przedsiębiorstw lub instytucji,
– organizowanie i koordynowanie funkcjonowania podmiotów,
– zasady tworzenia i rodzaje struktur organizacyjnych, 
– systemy motywacyjne, 
– kontrola działalności operacyjnej, wizja, misja i strategia przedsiębiorstwa  
lub organizacji,
–  zarządzanie strategiczne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienie i stosowanie wiedzy 
z obszaru zarządzania i kierowania przedsiębiorstwami, instytucjami  
lub organizacjami.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Standardy kształcenia dla kierunku studiów: turystyka i re-
kreacja, s. 3, www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index [23.08.2011].

 
oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozu-
miewanie się w działalności zawodowej4. Dla tak określonego zadania kształce-
nia przyjęto treści programowe prezentowane w tabeli 1.

4 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: turystyka i rekreacja, s. 1, www.bip.nauka.
gov.pl/bipmein/index [23.08.2011].
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Szczególną uwagę zwraca stwierdzenie, że absolwenci tego kierunku powin-
ni być przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Je-
żeli jednak zwrócimy uwagę na treści kształcenia w zakresie prawa, ekonomii 
i zarządzania, to okazuje się, że nie dają one podstaw do realizacji tych zamie-
rzeń. Zgodnie z wytycznymi standardów bowiem na kierunku TiR nie pojawia 
się problematyka związana z zakładaniem działalności gospodarczej (aspekty 
prawne – w jakich formach można prowadzić działalność gospodarczą, jakie do-
kumenty są potrzebne do założenia działalności, gdzie dokonać formalności), for-
mami, w jakich przedsiębiorca może rozliczać się z Urzędem Skarbowym, oraz 
obowiązkami ewidencyjnymi. Brakuje więc aspektów związanych z rachunko-
wością, ponadto realizacja treści kształcenia z zarządzania nie przygotowują do 
założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (tabela 2). Czy można bowiem 
mówić o planowaniu i koordynowaniu pracy przedsiębiorstwa lub instytucji, a nie 
mówić o sprawozdaniu finansowym, jego elementach i analizie finansowej.

3. Absolwent kierunku TiR i sposoby jego kształcenia
 
Uczelnie w ramach kierunku turystyka i rekreacja (TiR) realizują różne 

spec jalności. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (WSB) oferuje studentom 
cztery specjalności, tj. hotelarstwo, obsługę ruchu turystycznego, turystykę mię-
dzynarodową oraz turystykę aktywną (tabela 3).

Tabela 3. Sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności i zakładane efekty kształcenia  
w programie kształcenia dla turystyki i rekreacji

Specjalność Wiedza i umiejętności w zakresie: Kompetencje do pracy w:
Hotelarstwo – zarządzania bazą hotelową,

– prowadzenia hoteli,
– przygotowywania strategii promocji hotelu,
– analizy rynku usług hotelarskich,
– tworzenia ofert cenowych usług noclegowych 
i dodatkowych oferowanych przez przedsiębiorstwo 
hotelarskie,
– zarządzania jakością usług hotelowych,
– organizowania spotkań konferencyjnych i bizne-
sowych.

– firmach touroperatorskich 
zajmujących się organizacją 
czasu wolnego,
– firmach zajmujących się or-
ganizacją szkoleń i wyjazdów 
integracyjnych,
– hotelach i ośrodkach wypo-
czynkowych,
– departamentach urzędów 
państwowych i samorządo-
wych,
– firmach zajmujących się 
rozwojem sieci hotelowych 
i pozyskiwaniem nowych 
miejsc pod ich budowę,
– własnych przedsiębior-
stwach świadczących usługi 
hotelowe.
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Specjalność Wiedza i umiejętności w zakresie: Kompetencje do pracy w:
Obsługa 
ruchu 
turystycz-
nego

– przygotowywania strategii rozwoju przedsiębior-
stwa turystycznego i rekreacyjnego,
– prowadzenia własnego przedsiębiorstwa turys-
tycznego czy agroturystycznego,
– zarządzania przedsiębiorstwem turys tycznym,
– przygotowywania strategii promocji walorów tu-
rystycznych regionu i regionalnych produktów tury-
stycznych,
– organizowania różnego rodzaju wyjazdów tu-
rys tycznych (turystyka specjalistyczna, motywa-
cyjna, konferencyjna itd.),
– organizowania imprez turystyczno-rekreacyjnych,
– prowadzenia hotelu lub pensjonatu i zarządzania 
jego obsługą,
– wykorzystywania wiedzy z rachunkowości 
w podmiotach turystycznych,
– pozyskiwania kapitału niezbędnego dla przedsię-
biorstwa turystycznego,
– identyfikowania popytu na inwestycje turys tyczne.

– firmach touroperatorskich,
– biurach podróży i agen-
cjach turystycznych,
– biurach organizatorów kon-
ferencji i kongresów,
– hotelach i ośrodkach wypo-
czynkowych,
– firmach zajmujących się tu-
rystyką kwalifikowaną,
– firmach przewozowych  
i liniach lotniczych zajmują-
cych się obsługą i organizacją 
ruchu pasażerskiego,
– organizacjach samorządo-
wych i urzędach administra-
cji państwowej.

Turystyka 
aktywna

– zakładania i prowadzenia własnego przedsię-
biorstwo turystycznego,
– organizowania pracy oraz podejmowania przedsię-
wzięć w sferze turystyki i rekreacji,
– analizowania jakości produktu turystycznego  
w turystyce aktywnej, m.in. pod kątem bezpieczeń-
stwa turystów,
– przygotowywania i realizowania imprez związa-
nych z turystyką aktywną ,
– nawiązywania kontaktów i komunikowania się 
w co najmniej jednym języku obcym.

– firmach turystycznych zwią-
zanych z turystyką aktywną,
– jako specjaliści w poszcze-
gólnych formach turystyki 
aktywnej,
– biurach podróży specjalizu-
jących się w kreowaniu pro-
duktów turystyki aktywnej,
– hotelach i ośrodkach wypo-
czynkowych z własną ofertą 
turystyki aktywnej,
– organizacjach samorządo-
wych i urzędach administracji 
państwowej.

Turystyka 
międzyna-
rodowa

– prowadzenia własnego przedsiębiorstwa tury-
stycznego,
– analizowania i przewidywania sytuacji w między-
narodowym ruchu turystycznym,
– zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym,
– przygotowywania strategii promocji walorów 
turystycznych regionu i regionalnych produktów 
turystycznych,
– organizowania zagranicznych wyjazdów turys-
tycznych,
– organizowania zagranicznej turystyki przyjazdo-
wej,
– identyfikowania popytu na inwestycje turys-
tyczne,
– przygotowywania i prowadzenia międzynaro-
dowych imprez związanych z turystyką biznesową 
(targi międzynarodowe, konferencje, kongresy, im-
prezy motywacyjne i integracyjne dla dużych mię-
dzynarodowych korporacji).

– w firmach związanych  
z  przemysłem spotkań, orga -
nizujących międzynardowe 
kongresy, konferencje, tar-
gi, turystykę motywacyjną, 
podróże służbowe i turystykę 
korporacyjną,
– firmach touroperatorskich,
– agencjach podróży,
– hotelach i ośrodkach wypo-
czynkowych,
– organizacjach samorządo-
wych i urzędach administra-
cji państwowej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.wsb.wroclaw.pl/studia-i-stopnia,turystykairekreacja 
[23.08.2011].

 cd. tab. 3
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Na podstawie przedstawionych informacji należy stwierdzić, że w sylwetkach 
absolwentów zaprezentowanych przez WSB we Wrocławiu podobnie, a może na-
wet dobitniej, podkreślono znaczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pro-
wadzenia własnego biznesu, własnego przedsiębiorstwa turystycznego. Na tym 
tle powstaje tylko pytanie, czy efekty kształcenia znalazły również swoje od-
zwierciedlenie w treściach programu kształcenia reprezentowanych przed-
miotów (tabela 4).

Na podstawie przeprowadzonej analizy można zaryzykować stwierdzenie, że 
treści kształcenia w dużym stopniu dostosowane są do celów i efektów kształ-
cenia oczekiwanych przez pracodawców. Władze uczelni uwzględniły koniecz-
ność wprowadzenia problematyki związanej z rachunkowością, prawem czy 
przygotowaniem biznesplanów. Jednakże należałoby się zastanowić, czy liczba 
godzin przeznaczonych na realizację przedmiotów jest wystarczająca. W ramach 
np. przedmiotu podstawy rachunkowości (15 godzin wykładu) przekazywane są 
treści związane z podstawami, czyli z terminami „aktywa”, „pasywa”, „bilans”, 
„równowaga bilansowa”, „zasada zapisu podwójnego”, „koszty”, „przychody”, 
„wynik finansowy”. Treści te należy poszerzyć o rachunkowość małych przed-
siębiorstw, którą powinno się zaproponować studentom w formie wykładu do 
wyboru.

4. Treści kształcenia a praktyka

Praca w branży turystycznej jest w rzeczywistości zupełnie inna niż jej wy-
obrażenie funkcjonujące w opinii publicznej. Absolwenci studiów często weryfi-
kują swoje wyobrażenia dopiero po rozpoczęciu kariery zawodowej. Nie istnieje 
jeden profil pracownika turystyki, rynek tych usług jest szeroki i różnorodny. 
Praca w tym zawodzie wymaga bardzo konkretnej wiedzy i umiejętności1.

W praktyce gospodarczej nie wszyscy absolwenci kierunku turystyki  radzą 
sobie z wykorzystaniem nabytych umiejętności. Jak zauważa Paweł Sućko, w pro-
gramach studiów poświęca się zwykle za mało uwagi rozwijaniu podstawowych 
technik sprzedażowych2. Ponadto należy zgodzić się z opinią prezesa zarządu Biu-
ra Podróżników „Flugo” Andreo Grzębowskiego3, że czysto teoretyczna wiedza 
nie sprawdza się w kontakcie bezpośrednim z klientem.  Absolwenci kierunku tu-
rystyka i rekreacja w większym stopniu powinni wykazywać się  umiejętnościami  

1 M. Andryszczak, Branża leży daleko od palm, „Wiadomości Turystyczne”, wyd. spec. 
Szkoły wyższe 2012, s. 3.

2 P. Sućko, cyt za: M. Gajewska-Okonek, Z klientem oko w oko, „Wiadomości Turystyczne” 
kwiecień 2010, s. 7.

3 A. Grzębowski, cyt. za: M. Gajewska-Okonek, Z klientem oko w oko, op. cit., s. 7.
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sprzedażowymi i negocjacyjnymi niż np. wiedzą  krajoznawczą. Okazuje się, 
że bardzo często absolwenci TiR nie potrafią wykazać się umiejętnością np. 
wystawiania niezbędnej dokumentacji, co stanowi jeden z kluczowych aspek-
tów prowadzenia biura podróży5. Stąd twierdzenie, że treści kształcenia na 
tym kierunku powinny w większym stopniu być wielodyscyplinarne i zawierać 
m.in.: ekonomię, marketing, zarządzanie, rachunkowość, prawo, a nawet psy-
chologię.

Nieocenione znaczenie w dostosowaniu wiedzy i umiejętności absolwentów 
do potrzeb rynku mają zarówno praktyki podejmowane w trakcie studiów, jak 
i bezpośredni kontakt z kadrą wykładającą na kierunku turystyka i rekreacja. 
Najlepiej jest, kiedy o specyfice rynku turystycznego i sposobie funkcjonowa-
nia na nim mówią osoby mające bogate, wieloletnie doświadczenie w branży. 
Praktycy wśród kadry dydaktycznej zapewniają konfrontację zdobytej wiedzy 
teoretycznej z praktyką6.

Rozwiązania problemu, czyli dostosowania treści kształcenia (w katego-
riach wiedzy, umiejętności, kompetencji absolwenta) do potrzeb rynku można 
upa trywać w reformie szkolnictwa wyższego. Zmiany do ustawy Prawo o szkol-
nictwie wyższym – wprowadzone 18 marca 2011 r. – dały możliwość opraco-
wywania nowych, oryginalnych, „niestandardowych” programów kształcenia. 
Po wejściu w życie tej ustawy uczelnie uzyskały najpoważniejszą i najistotniej-
szą autonomię, jaka cechuje dojrzałe i odpowiedzialne środowisko akademickie 
– czyli autonomię w tworzeniu kierunków (w przypadku uczelni akademickich 
legitymujących się uprawnieniami habilitacyjnymi) i kształtowaniu programów 
studiów. Autonomia ta wiąże się z samodzielnym przygotowywaniem progra-
mów zgodnie z metodologią KRK7 sygnalizowaną w Autonomii programowej, 
a rozwiniętą w opracowaniu prof. A. Kraśniewskiego (2011) Jak przygotować 
programy kształceni zgodnie z wymaganiami wynikającymi z krajowych ram 
kwalifikacyjnych dla szkolnictwa wyższego8. 

„Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego to […] szczególna 
metoda opisu kształcenia, jakie polskie uczelnie oferują studentom. Metoda ta 
wyróżnia się dwiema charakterystycznymi cechami. Po pierwsze, opisy sformu-
łowane są w języku efektów kształcenia, to znaczy przedstawiają wymagania, 
jakim powinien sprostać student po ukończeniu nauki w ramach danego cyklu 
kształcenia. Po drugie – opisy te, za pomocą wspólnego europejskiego systemu 

5 Ibidem, s. 7, 8.
6 A. Włosik-Wysocka, Praktyka czyni mistrza, „Wiadomości Turystyczne” op. cit., s. 16.
7 B. Kudrycka, Wstęp, w: Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa 

wyższego, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/a46de52fb98a0fcc7377f73724f 36672.pdf 
[20.12.2013].

8 Na podstawie: www.mnisw.gov [20.12.2013].
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pozwolą na dokonywanie porównań dyplomów uzyskiwanych w różnych uczel-
niach na terenie całej Europy”9.

Należy podkreślić, że idea Europejskich Ram Kwalifikacji narodziła się już  
w 2004 r. i była odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez państwa członkowskie 
Unii Europejskiej w związku z potrzebą stworzenia przejrzystego systemu odno-
szenia kwalifikacji, który umożliwiłby porównywanie zdobytych umiejętności. 
Komisja Europejska wspólnie z grupą ekspercką ds. Europejskich Ram Kwalifi-
kacji opracowała projekt ośmiopoziomowego systemu mającego zwiększyć przej-
rzystość zdobywanych kwalifikacji10. 

Z ramami kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego 
wiążą się oczekiwania dotyczące zwiększenia międzynarodowej przejrzystości 
systemów szkolnictwa wyższego i wydawanych w nich dyplomów, mobilności 
uczących się i absolwentów oraz ułatwień w międzynarodowym uznawaniu kwa-
lifikacji absolwentów. Podstawową funkcją ram jest możliwość porównania po-
ziomu kwalifikacji z jednego kraju z kwalifikacjami w innych krajach Europy 
poprzez odniesienie jednych i drugich do poziomu kwalifikacji w Europejskich 
Ramach Kwalifikacji11.

Z krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego w Polsce zwią-
zane jest oczekiwanie dotyczące porównywalności efektów kształcenia, stano-
wiące podstawę do łatwego porównania i uznawania stopni i dyplomów oraz 
innych świadectw – czyli kwalifikacji. Ponadto oczekuje się, że konsekwencją 
ich wdrożenia będzie wzrost autonomii i odpowiedzialności uczelni za tworzone 
i prowadzone programy studiów oraz ułatwienie modyfikacji i zmian w progra-
mach; lepsza, łatwiej dostępna i wszechstronna informacja dotycząca kompe-
tencji uzyskiwanych przez absolwentów w ramach poszczególnych programów 
i ścieżek kształcenia oraz możliwości kontynuacji kształcenia w aspekcie uczenia 
się przez całe życie; wzrost dostępności kształcenia i zachęta do jego kontynu-
acji, zwiększenie integracji społecznej przez umożliwienie włączenia do listy 
osiągnięć w sferze kształcenia dokonań spoza obszaru kształcenia formalnego. 
Warunkiem wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji w Polsce była zmiana 
sposobu projektowania programów studiów, nowe podejście bazujące na efektach 
kształcenia, które wymaga więcej niż tylko opisu treści programowych. Wpro-
wadzenie KRK to również możliwość różnicowania na uczelniach programów 
kierunków studiów, jak i możliwość ustalania zakresu treści programowych 
zaprojektowanych w celu osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia. Oznacza 
 

 9 E. Chmielecka, Z. Marciniak, A. Kraśniewski, Krajowe ramy kwalifikacji…, op. cit., s. 2.
10 M. Kubryń, Krajowe Ramy Kwalifikacji. Krok po kroku, SSPW, Komisja Dydaktyczna, 

http://biol-chem.uwb.edu.pl/new/pliki/pdf/krajowe%20ramy%20kwalifikacji%20krok%20
po%20kroku%20nieoficjalne.pdf [23.12.2013].

11 E. Chmielecka, Z. Marciniak, A. Kraśniewski, op. cit., s. 8. 
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to zarazem wzrost odpowiedzialności uczelni za jakość i skuteczność  programów. 
Wdrożenie KRK dla szkolnictwa wyższego w Polsce powinno wpłynąć na 
zwiększenie jakości i różnorodności oferty edukacyjnej polskich uczelni. Ponad-
to programy studiów powinny być lepiej dostosowane do oczekiwań, możliwości 
i predyspozycji uczących się, co jest szczególnie potrzebne w warunkach kształ-
cenia masowego oraz zwiększającej się liczby studentów „nietradycyjnych”. Na-
turalną konsekwencją tego procesu będzie większe zróżnicowanie kompetencji 
absolwentów i – w wyniku lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy – 
zwiększenie ich zdolności do zatrudniania12.

Opracowanie prof. A. Kraśniewskiego nawiązuje do prawnej regulacji rozpo-
rządzenia MNiSzW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwa-
lifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Programy kierunków studiów, np. turystyki 
i rekreacji, które nie mają odzwierciedlenia w nazwach dyscyplin naukowych, 
mogą być budowane w obrębie jednego (najczęściej z obszaru nauk społecznych) 
lub dwóch (obszar społeczny i przyrodniczy) z ośmiu wydzielonych obszarów 
kształcenia, dla których opracowano efekty w zakresie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych. Ponadto uczelnia może wybrać obszarowe efekty 
kształcenia w jednym z dwóch proponowanych profili: ogólnoakademicki lub 
praktyczny (właśnie dla uczelni zawodowych prowadzących studia pierwszego 
stopnia).

Podsumowanie

W wielu dziedzinach współczesnego życia społecznego i gospodarczego 
wskazuje się na istotę profesjonalizmu, identyfikując go z wysoką jakością pra-
cy realizowanej z odpowiednim nastawieniem etycznym, nie tylko w celach za-
robkowych, ale ku pożytkowi ogólnemu. W przekazywaniu wiedzy powinniśmy 
dążyć do wykształcenia u studentów profesjonalizmu, czyli odpowiednich kom-
petencji. Do wykształcenia profesjonalizmu konieczna jest świadomość potrzeby 
stałego pogłębiania i odnawiania wiedzy.

Zmiany w szkolnictwie wyższym przenoszą uwagę z procesu kształcenia na 
jego efekty. Analiza uzyskiwanych efektów, prowadzona ustawicznie w uczel-
niach i ich jednostkach ma być czynnikiem determinującym modyfikacje procesu 
kształcenia. Gospodarzem procesu kształcenia przestaje być minister właściwy 
do spraw szkolnictwa wyższego, a staje się nim w stopniu pełnym uczelnia. Kre-
owanie nowych programów kształcenia staje się nowym przywilejem uczelni, ale 
– co należy podkreślić – nie jest jej obowiązkiem. 

12 Ibidem, s. 11.
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Jedną z najbardziej istotnych korzyści, jakie niesie ze sobą wdrożenie Kra-
jowych Ram Kwalifikacji jest możliwość korzystania z obszarowych efektów 
kształcenia, które to przyczynią się do poprawy przejrzystości kwalifikacji 
i kontrolowania postępów w edukacji zarówno osób uczących się, jak i praco-
dawców. 

Nie wszystkie kraje dostrzegły korzyści płynące z wprowadzenia Krajowych 
Ram Kwalifikacji. W Finlandii oraz Norwegii sformułowano wniosek, że wpro-
wadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji spowoduje zmniejszenie zainteresowania 
ważniejszymi zadaniami stojącymi przed uczelniami13. 
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Problems of education  
at tourism and recreation specialisation

Summary. In accordance with the compulsory legal rules and practices, universities are 
obliged to formulate the graduate’s profiles, which should characterise the aim of education for 
a  particular major. This article points to the problems connected with formulating of educational 
aims which should fulfill the demands of labour market and the requirements to be met in order to 
conform to the Polish Qualifications Framework.
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Summary. Tourism was slowdown by the global financial crisis and other negative factors very 
badly. Although there were numerous negative effects of the global financial crisis on tourism, there 
has still been a lack of theoretical information and research concerning its real impact on tourism. The 
main aim of this article is to trace the capacity of tourist accommodation establishment. It focuses on 
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Republic and in Poland and on the impact of the global economic crisis on the problem in question. 
The authors attempt to find out whether there is any significant correlation between these categories.
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Introduction 

During last years tourism has been slowdown and adversely affected not only 
by the global financial crisis and many other factors but also such accidents as 
the ash cloud from the Eyjafjallajökull volcano eruption in Iceland, increased 
 energy costs, earthquake in Japan etc. Although there were lots of negative  effects 
of the global financial crisis on tourism, there has still been lack of theoretical 
information and research on its impacts on tourism. According to the United Na-
tions World Tourism Organization (UNWTO) data, international tourism started 
to decline during the second semester of 2008, becoming one of the latest sectors 
to suffer the effects of global recession1. International tourism has been suffering 

1 A. Papatheodorou, J. Rosselló, X. Honggen, Global Economic Crisis and Tourism: Conse-
quences and Perspectives, “Journal of Travel Research” 2010, vol. 49, No. 1, pp. 39-45.
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as  a consequence of the global economic crisis much more than domestic tourism. 
In some countries we can observe a growth in domestic tourism at the expense 
of international tourism2. In the European Union tourism increased from 2000 to 
2009 by more than 7%. But during the crisis, for example the tourist accommoda-
tion sector that is under examination of this article, dropped from its peak at 1.94 
billion in 2007 to 1.88 billion in 2009 in the European Union3. 

And what about the situation in the Czech Republic and in Poland? The global 
economic crisis spread to the Czech Republic in autumn 2008 but its symptoms 
could have been seen earlier. It is stated that the main effects of global economic 
crisis in tourism in the Czech Republic and also in Poland can be observed in 
decrease of the tourism as a share of GDP (from 3.5% in 2004 to 2.8% in 2009), 
revenues from tourism, number of collective accommodation establishments (de-
crease from 7845 in 2007 to 7235 in 2010), number of tourists – occupancy in 
the collective accommodation establishment (decrease from 12 960 921 in 2007 
to 11 985 909 in 2009) or in the capacity of collective accommodation establish-
ments that is surveyed in this article. In Poland the situation is a little bit different. 
During last 10 years we can see an increasing capacity of collective accommoda-
tion establishments (from 6 718 in 2007 to 7 206 in 2010) and also an increasing 
number of incoming tourists (from 10 962 000 in 2007 to 13 350 000 in 2011). 

When speaking about tourism, the first question is: how can we define tourism? 
Tourism is usually described by the five basic characteristics: (1) movement of 
people, (2) journey to the destination (including activities at the selected destina-
tion), (3) stay outside normal place of residence or work, (4) temporary (short-term) 
character, and (5) purposes of visit, other than permanent residence or work4. For 
the purpose of this article we can adopt the definition by the Tourism Society 
or European Commission from 1976: “the temporary short-term movement of 
people to destinations outside the places where they normally live and work and 
their activities during their stay at these destinations; it includes movement for 
all purposes as well as day visits or excursions”5. European Commission defines 
tourism as “the activities of persons travelling to and staying in places outside their 
usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and 
other purposes”6.

2 S. Li, A. Blake, Ch. Cooper, China’s Tourism in a Global Financial Crisis: a Computable 
General Equilibrium Approach, “Current Issues in Tourism” 1010, vol. 13, No. 5.

3 Eurostat, Eurostat Regional Yearbook 2011, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg 2011.

4 A.J. Burkart, S. Medlik, Tourism: Past, Present and Future, No. Ed. 2, Heinemann, New-
market 1981.

5 A. Beaver, A Distionary of Travel and Tourism Terminology, CABI Publishing, Wallingford 
2005.

6 European Commission, Community Methodology on Tourism Statistics, Belgium, Euro-
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1. Material and methods

The main sources referred to here were secondary data obtained by the desk 
research. The authors use the annual statistical survey from which they obtain 
data on the capacity of accommodation establishments and number of beds. All 
the employed indicators are internationally comparable and correspond with 
the international metho dology. Czech Statistical Office uses for the statisti-
cal surveys in tourism and collection of statistical data EU Directive 95/57/EC 
(Council Directive). The present paper focuses on the development of the capa-
city of collective accommodation establishments in the Czech Republic and in 
Poland and on the impact of the global economic crisis on the development of 
the  capacity of collective accommodation establishments in the countries under 
analysis. The main research question: is there any correlation between the crisis 
(in the term of change in GDP and the number of beds of collective accommo-
dation establishments?” We also define the basic terms. Tourist accommodation 
is defined as “any facility that regularly (or occasionally) provides overnight  
accommodation for tourists”7. The tourist accommodation is divided into two 
basic groups8:

– collective accommodation establishments,
– private tourist accommodation.
Refering to the methodology for time series tourism, collective accommoda-

tion is viewed as “an establishment with at least five rooms or ten beds used for 
the purpose of tourism that is offering temporary accommodation to guests (in-
cluding children) for the purpose of a holyday, trip, spa treatment, business trip, 
training, course, congress, symposium, children’s school in nature, summer and 
winter children camps, etc.”9 

According to the category of accommodation establishments, we distin-
guish for the survey the following accommodation establishments10: 01 ho-
tels*****, 02 hotels****, 03 hotels***, 04 hotels**, 05 hotels*, 06 hotels garni, 
07 guest houses, 08 campsites, 09 holiday dwellings, 10 hostels for tourists, 
11 other unspecified collective accommodation establishments (possibly other 
aggregates).”

As far as the methodology for time series is concerned, the capacity of collec-
tive  accommodation establishments is represented by the number of establishments, 
number of beds, and number rooms. This article will focus on the total number of 
establishments and number of beds. The number of beds includes  occasional beds 

 7 Ibidem, p. 17.
 8 Ibidem, p. 17.
 9 Ibidem.
10 Ibidem.
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(extra beds)11. The number of beds is, according to the methodo logy for time series 
tourism, defined as a “total number of beds only for guests. Only beds serving for 
tourism are included, occasional beds are not included”12.

For ensuring comparative analysis, the authors use time series since 2002. 
In 2003 there was a change in the sampling. The data on guests are based on the 
sample survey which is regularly organized by Czech Statistical Office. Until 
2002 (including) the collective accommodation establishments were included in 
the survey on the basis of a random 30% selection from the Register of accommo-
dation establishments. A monthly obligation to report was set for the respondents 
and results were published quarterly. From 2003 the survey covers all collective 
establishments on the basis of area sampling13.

The overall development of the observed indicators are examined by time 
 indexes, i.e. chain index (for detail see Formula 1: Chain index) and basic index 
(for detail see formula 1: Basic index). The year of spreading of the global crisis to 
the Czech Republic (2008) was selected as the base year for basic index. 

Formula 1. Chain index:

q2 , q3 , q4 , ... ,   qn  
  q1   q2   q3        qn – 1

Legend: 
qn – indicator value in n-th year 
Source: R. Hindls et al., Statistika pro Ekonomy, Professional Publishing, Praha 2006, p. 349.

Formula 2. Basic index

q2 , q3 , q4 , ... , qn  
qb   qb  qb         qb

Legend: 
qn – indicator value in n-th year
qb – indicator value in basic year 
Source: R. Hindls et al., Statistika pro Ekonomy, Professional Publishing, Praha 2006, p. 349.

For the examination of the relation between the selected indicators – the num-
ber of beds and GDP the correlation analysis will be used. 

11 Ministerstvo pro místní rozvoj, Cestovní ruch v České Republice, 2011http://www.mmr.cz/
CMSPages/GetFile.aspx?guid=6c8f2108-c95f-4bc5-827b-7ad9fefcc0ae [17.01.2012].

12 Český statistický úřad, Methodology – time series tourism, 2012, http://www.czso.cz/eng/
redakce.nsf/i/methodology_time_series_tourism [26.06.2012].

13 Ibidem.

(1)

(2)
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For the calculation of each index as well as the correlation and predictions, it 
was necessary to gather data from 2002 to 2010. All indexes were calculated from 
2003. The data for 2002 were used for the calculation of chain index.

The main research problem – the correlation between the crisis (in term 
of change in GDP (for detail see table 4) and the number of beds of collective 
accommo dation establishments – was examined by the regression analysis and 
coefficient of determination (R squared value) in Statgraphic software. 

2. Results and discussion 

The following table summarises the most important data concerning collec-
tive accommodation establishment in the Czech Republic and in Poland in years 
2002-2011. 

Table 1. Capacity of collective accommodation establishments  
in the Czech Republic and Poland 

Year
Number of establishments Number of beds

Czech Republic Poland Czech Republic Poland
2002 7869 7050 445 611 596 040
2003 7926 7116 446 096 596 096
2004 7640 6972 433 214 584 120
2005 7605 6723 433 211 570 256
2006 7616 6694 441 968 575 411
2007 7845 6718 451 707 582 633
2008 7705 6857 466 832 597 159
2009 7557 6992 463 087 607 094
2010 7235 7206 449 068 610 257
2011 7657 7039 461 434 607 632

Source: self-produced.

It can be seen that the number of collective accommodation establishments 
between 2002 and 2011 decreased by more than 2.56% in the Czech Republic 
(table 1). In Poland the number of collective accommodation establishments is 
very similar in the following years. It is very interesting that in both countries 
the number of beds increased (in the Czech Republic by more than 3.5%, in 
Poland only by 2%). 

The number of collective accommodation establishments (chain and basic in-
dexes in %) and the number of beds in collective accommodation  establishments 
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(chain and basic indexes in %) indexes for the period 2003-2011 are presented  
in tables 2 and 3. In the case of the basic index the year 2008 (the year of the be-
ginning of the economic crisis) was chosen as the basic year. The aim of this index 
is to compare the situation and the value of surveyed factors before and after crisis.

Table 2. Number of collective accommodation establishments  
(chain and basic indexes in %)

Year 
Chain index (previous year = 100)  Basic index (basic year – 2008)

Czech Republic Poland Czech Republic Poland

2003 100,72 100,93 102,87 103,77
2004  96,39  97,97  99,16 101,67
2005  99,54  96,43  98,70  98,05
2006 100,14  99,57  98,84  97,63
2007 103,01 100,36 101,82  97,97
2008  98,22 102,07 100,00 100,00
2009  98,08 101,97  98,08 101,97
2010  95,74 103,06  93,90 105,09
2011 105,83  97,68  99,38 102,65

Source: self-produced.

The chain index represents the development of number of collective 
accommo dation establishments and the number of beds in collective acco-
mmodation establishments in comparison with the previous year. We cannot in-
dicate if there is an increase or decrease of surveyed factor in comparison to 
the previous period. The development of the indicators analysed here is different 
  

Figure 1: Number of collective accommodation establishments. Chain index

Source: self-produced.
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in the Czech Republic and in Poland (see table 2). Changes of indicators in the 
Czech Republic show that the economic crisis cause the decrease in the number 
of  establishments while in Poland inverse development of these indicators can be 
observed.

Figure 2. Number of collective accommodation establishments. Basic index

Source: self-produced.

 It can be seen that the development of analysed indicator in both countries 
is significantly different (see fig. 1). Until 2008 the situation was similar in both 
countries but since 2008 there has been a different development of the number of 
collective accommodation establishments. 

Table 3. Number of beds in collective accommodation establishments  
(chain and basic indexes in %)

Year 
Chain index (previous year = 100)  Basic index (basic year – 2008)

Czech Republic Poland Czech Republic Poland
2003 100,11 100,01  95,56  99,82
2004  97,11  97,99  92,80  97,81
2005 100,00  97,63  92,80  95,49
2006 102,02 100,90  94,67  96,36
2007 102,20 101,26  96,76  97,57
2008 103,35 102,49 100,00 100,00
2009  99,20 101,66  99,20 101,66
2010  96,97 100,52  96,19 102,19
2011 102,75  99,57  98,84 101,75

Source: self-produced.

It is possible to remark that there is a decrease of the number of beds in collec-
tive accommodation establishments since 2008 in the Czech Republic (the most 
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significant change of the surveyed indexes can be observed in 2010, see table 3). 
On the other hand, in Poland the situation is discrepant: in the period under con-
sideration the number of beds in collective accommodation establishments with 
the exception of the year 2011 score the maximum number. The analysis of the 
basic index (where 2008 is the basic year) shows an increasing number of beds in 
Poland but a decreasing number in the Czech Republic. 

Summing up, from the situation in both analysed indicators we can assume 
that the Czech Republic is more influenced by the economic factors than Poland 
(see fig. 3). 

Figure 3. Number of beds in collective accommodation establishments. Chain index
      

Source: self-produced.

The development of the number of collective accommodation establishments 
in both countries is presented in figure 5. It is obvious that the development is 
different – in the Czech Republic we can see a decreasing number of the indicator 

Figure 4. Number of beds in collective accommodation establishments. Basic index

      

Source: self-produced.
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Figure 5. Development of number of collective accommodation establishments

Source: self-produced.

(the biggest decrease can be seen in 2009 and in 2010), but in Poland is the situ-
ation inverse (the biggest increase can be seen in 2009 and in 2010). In conclusion 
we can say that the economic crisis influenced more the situation in Czech Repu-
blic than that in Poland. 

Table 4. Values of GDP per capita (in thousands of EUR) in years 2003-2011

Year 
GDP

Czech Republic Poland 
2003  8.8 5.1
2004 9 5.3
2005 10.2 6.4
2006 11.5 7.1
2007 12.8 8.2
2008 14.8 9.5
2009 13.5 8.1
2010 14.2 9.3
2011 14.7 9.5

Source: Eurostat, Eurostat Regional Yearbook 2011, Publications Office of the European Union, Luxem-
bourg 2011.

It seems that the best model for regression analysis for both cases is a linear 
regression model EY = β0 + β1 × x (for detail see figure 6 and figure 7). For the 
Czech Republic the estimation of the regression line is the following:

Number of beds = 397 405,0 + 4291,97 × GDP per capita

Based on this model, the null hypothesis is H0: β1 = 0 against alternative hy-
pothesis H1: β1 > 0. The fact that the P-value of the appropriate t-test is lower than 
0.01 indicates that the slope of the line is positive and there is a positive correlation 
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between GDP per capita and the number of beds. We can support this fact also by the 
positive value of correlation coefficient (correlation coefficient for the Czech Repub-
lic equals 0.8236). Since the P-value is lower than 0.01, there is average relationship 
between the variables at the 99% confidence level. The R-Squared statistic indicates 
that the fitted model explains 67.8354% of the variability in the number of beds. 

Figure 6. Regression analysis for the Czech Republic

Source: self-produced.

In the case of Poland there is no significant correlation between GDP per 
capita and the number of beds. The value of correlation coefficient equals 0.561 
and the value of coefficient of determination (R-Squared) is only 31.47%.

The estimation of the regression line for Poland is: 

Number of beds Poland = 555 840,0 + 4789,72 × GDP per capita

The R-Squared statistic indicates that the fitted model explains 31,4684% 
of the variability in the number of beds in Poland. Since the P-value is greater 
than 0.10, there is not a statistically significant relationship between the surveyed 
varia bles at the 90% confidence level.

Figure 7. Regression analysis for Poland

Source: self-produced.
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Based on the statistical calculation (regression analysis, correlation coeffi-
cients and coefficients of determination), the determined hypothesis can be par-
tially confirmed in the case of the Czech Republic. There is average relationship 
between the GDP per capita and the number of beds. Still, the situation in Poland 
is different. The statistical tests performed did not confirm the set hypothesis 
about the relationship between the surveyed variables.

Conclusion

It is clear that the global economic crisis has affected the situation in tourism 
both in the Czech Republic and in Poland. The research, carried out in the Czech 
Republic and in Poland, clearly shows that the Czech Republic (especially in 2008 
and in 2009) was more influenced but in 2010 there was a gradual improvement 
in both indicators.

In Poland the situation is quite different. The research shows that in 2008 
and in 2009 the number of collective accommodation establishments and also 
the number of beds in collective accommodation establishments increased. A de-
crease can be seen only in 2011.

Referring to the main question of the research: is there any correlation be-
tween the crisis (in terms of change in GDP per capita) and the number of beds 
in collective accommodation establishments, it can be stated that in the Czech 
Republic there is average correlation between GDP per capita and the number of 
beds in collective accommodation establishments. In Poland the same situation 
cannot be confirmed. 
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Rozwój potencjału placówek  
zbiorowego zakwaterowania w Republice Czeskiej i Polsce  

w latach 2003-2011

Streszczenie. Branża turystyczna odnotowała poważny zastój spowodowany przez globalny 
kryzys finansowy i inne negatywne czynniki. Pomimo licznych ujemnych oddziaływań kryzysu 
finansowego na turystykę, brak jest ciągle właściwej informacji i badań o jego rzeczywistym 
wpływie na kondycję tej branży. Głównym celem artykułu było prześledzenie zmian w potencjale 
ośrodków zbiorowego zakwaterowania. W opracowaniu skoncentrowano uwagę na bazie noclego-
wej tychże placówek i kształtowaniu się PKB w Republice Czeskiej i w Polsce oraz na wpływie 
globalnego kryzysu finansowego na badany problem. Autorzy podjęli próbę ustalenia, czy istnieje 
jakakolwiek istotna współzależność pomiędzy tymi kategoriami. 

Słowa kluczowe: turystyka, kryzys ekonomiczny, baza noclegowa, placówka zbiorowego 
 zakwaterowania, Polska, Republika Czeska
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Analiza działań w łańcuchu dostaw  
z punktu widzenia tworzenia wartości

Streszczenie. Łańcuch dostaw, traktowany jako strumień wartości, obejmuje wszystkie dzia-
łania, zarówno dostawców w procesie dostarczania towarów i usług, jak i klientów w procesie 
nabywania. W artykule podjęto próbę analizy działań występujących w łańcuchu dostaw z punktu 
widzenia tworzenia wartości dla klienta i firm uczestniczących w obsłudze klienta. Komplekso-
wa analiza pozwala na ustalenie kluczowych działań tworzących nową wartość dla klienta, dzia-
łań tworzących wartość biznesową dla firmy oraz marnotrawstwa, tj. działań pochłaniających 
zasoby, a nietworzących nowej wartości ani dla klienta, ani dla firmy. Na podstawie wyników 
tych analiz widać, że możliwe jest w praktyce wzmacnianie działań tworzących nową wartość 
oraz eliminowanie różnych form marnotrawstwa, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego 
(kierowniczego). Eliminowanie marnotrawstwa winno być poprzedzone klasyfikowaniem, usta-
laniem wzajemnych zależności, a przede wszystkim identyfikowaniem ich źródłowych przyczyn. 

 
Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, szczupłe zarządzanie, wartość, marnotrawstwo

Wstęp

Przez łańcuch dostaw (supply chain) rozumie się podmiotową strukturę, któ-
ra zaczyna się u pierwszego poddostawcy, a kończy u ostatecznego klienta pro-
duktu (towaru i/lub usługi). Tak rozumiany łańcuch dostaw obejmuje wszystkie 
działania podejmowane przez poszczególne podmioty (firmy wydobywcze, prze-
twórcze, obróbcze i usługowe), związane z zaspokajaniem potrzeb i wymagań 
końcowego klienta oraz rozwiązywaniem problemów z tym związanych. Zakres 
możliwych do uzyskania korzyści wynikających ze współdziałania w ramach 
łańcucha dostaw zależy w dużym stopniu od stosowanego systemu zarządza-
nia, rozumianego jako planowanie, koordynowanie i kontrolowanie przepływu 
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 szeroko rozumianych materiałów (surowców, półproduktów, towarów) oraz towa-
rzyszącym im przepływom informacji. 

W łańcuch dostaw, oprócz działań przyczyniających się do tworzenia nowej 
wartości, występują także takie, które nowej wartości nie tworzą. Na podstawie 
badań stwierdzono, że udział działań nietworzących nowej wartości jest znaczą-
cy, często przekracza 90% ogólnego czasu trwania procesu1. Dla zwiększania 
konkurencyjności firm, uczestników łańcucha dostaw, konieczne jest zwracanie 
uwagi zarówno na skuteczność działań zwiększających nową wartość, jak i eli-
minowanie działań, które nowej wartości nie tworzą, a pochłaniają zasoby i ob-
niżają efektywność. 

Celem artykułu jest analiza działań występujących w łańcuch dostaw z punk-
tu widzenia tworzenia wartości dla klienta oraz poszczególnych jego uczestników. 
Wyniki tych analiz powinny w praktyce stanowić punkt wyjścia do wzmacnia-
nia działań tworzących nową wartość oraz do eliminowania różnych form mar-
notrawstwa poprzez ich klasyfikowanie, ustalanie wzajemnych zależności oraz 
identyfikowanie ich źródłowych przyczyn. W dążeniu do osiągnięcia celów prak-
tycznych konieczne jest integrowanie wiedzy z zakresu zarządzania łańcuchami 
dostaw oraz szczupłego zarządzania, a także obserwacja zjawisk zachodzących 
na rynku po wpływem rosnącej konkurencji i globalizacji. 

1. Od łańcuch dostaw do strumienia wartości 

Uczestnicy łańcucha dostaw mogą osiągnąć przewagę konkurencyjną pod 
warunkiem efektywnego i skutecznego zaspokajania potrzeb klientów. Wyma-
ga to odpowiedniego systemu zarządzania całym łańcuchem dostaw, ponieważ 
współcześnie konkurują już nie tylko pojedyncze przedsiębiorstwa, ale całe łań-
cuchy obejmujące powiązane firmy produkcyjne i usługowe, realizujące różne 
procesy i działania. W początkowej fazie rozwoju koncepcji zarządzania łańcu-
chami dostaw uwagę koncentrowano na procesach logistycznych związanych 
z przestrzenno-czasową zmianą cech materiałów, tj. transportem, przeładun-
kiem, magazynowaniem, a także pakowaniem i znakowaniem towarów. Wraz 
z rozwojem technologii komunikacyjnych i informatycznych wzrosło zaintere-
sowanie usprawnianiem procesów związanych z przepływem informacji, które 
wyprzedzają, wywołują i potwierdzają przepływ materiałów. Tradycyjne zarzą-
dzanie łańcuchem dostawy, szczególnie w odniesieniu do dóbr powszechnego 
użytku, ukierunkowane było na redukcję kosztów, wzrost przychodów i zwięk-

1 J.P. Womack, D.T. Jones, Lean thinking – szczupłe myślenie. Eliminowanie marnotrawstwa 
i tworzenie wartości w przedsiębiorstwie, ProdPress.com, Wrocław 2008, s. 53.



339Analiza działań w łańcuchu dostaw z punktu widzenia tworzenia wartości

szanie udziału w rynku poprzez poprawę efektywności realizowanych procesów, 
szczególnie w sferze dystrybucji. 

W latach 90. XX w. wraz z różnicowaniem oferowanych produktów oraz seg-
mentacją rynków zbytu coraz większą wagę zaczęto przypisywać korzyściom 
uzyskiwanym przez klienta i poszczególnych uczestników łańcucha dostaw 
w równolegle przebiegającym łańcuchu wartości. Dążenie do wzrostu wartości 
dla klientów wymaga rozszerzenia współdziałania oraz konieczności tworze-
nia marketingowo-logistycznych łańcuchów wartości. Pojęcie łańcucha wartości 
 (value chain) zostało wprowadzone przez Michaela E. Portera w jego nowator-
skiej pracy dotyczącej przewagi konkurencyjnej2. Łańcuch wartości obejmuje 
zbiór wzajemnie powiązanych procesów dodających wartość, zarówno z punk     tu 
widzenia ostatecznego klienta, jak i poszczególnych uczestników łańcucha do-
staw. Z punktu widzenia klienta wartość definiowana jest poprzez cenę, jaką 
klient jest gotowy zapłacić za to, co firma mu zapewnia. Warunkiem uzyskiwa-
nia wartości przez firmę jest sprzedaż po cenach gwarantujących odpowiedni 
poziom zwrotu kapitału. Do procesów podstawowych tworzących wartość dla 
klienta M.E. Porter zaliczył logistykę zaopatrzenia, logistykę produkcji, logistykę 
dystrybucji, marketing i zbyt oraz obsługę klienta. W łańcuchu wartości proce-
som produkcyjnym mającym na celu tworzenie użyteczności postaci towarzyszą 
procesy logistyczne tworzące użyteczność miejsca i czasu oraz procesy mar-
ketingowe tworzące użyteczność posiadania. Zakresy i obszary potencjalnego 
współdziałania uczestników łańcucha wartości są niemal nieograniczone3. 

Rozwinięciem i uszczegółowieniem teoretycznego modelu łańcucha war tości 
jest koncepcja szczupłego zarządzania (Lean Management), której celem jest 
uzyskanie operacyjnej doskonałości. W koncepcji tej, za twórców której uzna-
je się Jamesa P. Womacka i Daniela T. Jonesa, pojecie wartości także odgrywa 
kluczowe znaczenie4. Pierwszą zasadą szczupłego myślenia (lean thinking) jest 
precyzyjne zdefiniowanie wartości w odniesieniu do konkretnych produktów ma-
jących określone możliwości, oferowanych po określonych cenach, w wyniku dia-
logu z określonymi klientami. Twórcy tej koncepcji w proponowanych metodach 
i narzędziach koncentrowali jednakże uwagę na identyfikowaniu i eliminowa-
niu różnego rodzaju niesprawności, określanych ogólnym pojęciem marnotraw-
stwa (waste). Eliminowanie marnotrawstwa zarówno w ramach poszczególnych 
przedsiębiorstw, jak i tych występujących na styku kolejnych ogniw łańcucha 
dostaw, określanego w tej koncepcji pełnym (rozszerzonym) strumieniem war-
tości (extended value stream), stanowi praktyczny sposób uzyskiwania przewagi 

2 M.E. Porter, Przewaga konkurencyjna: osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wyd. 
Helion, Gliwice 2006.

3 J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, 
Warszawa 2010, s. 19.

4 J.P. Womack, D.T. Jones, Lean thinking – szczupłe myślenie..., op. cit. 
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 konkurencyjnej. Strumień wartości to zespół wszystkich konkretnych działań 
począwszy od zidentyfikowania potrzeb i wymagań klienta, aż po ich zaspoko-
jenie poprzez dostarczenie odpowiednich towarów i/lub usług. Zidentyfikowanie 
pełnego strumienia wartości jest kolejnym krokiem w koncepcji szczupłego za-
rządzania, pozwalającym na eliminowanie marnotrawstwa występującego w łań-
cuchu dostaw. 

Postęp w dziedzinie technologii i zarządzania pozwala oferować klientom 
szeroki asortyment coraz lepszych jakościowo wyrobów po atrakcyjnych cenach. 
Pomimo tego sprostanie w pełni rosnącym wymaganiom klientów staje się co-
raz trudniejsze. Dotychczasowe działania firm ukierunkowane były na doskona-
lenie parametrów technicznych i użytkowych samego produktu. Cechy samego 
produktu, wpływające na użyteczność postaci, stanowią jeden z elementów de-
cydujących o efektywności i skuteczności całego strumienia wartości obejmu-
jącego, oprócz szeroko rozumianego procesu dostarczania (łańcucha podaży), 
także proces nabywania (łańcuch popytu). Równie ważną rolę odgrywa otoczenie 
usługowe produktu, na które składa się serwis, gwarancja, warunki płatności, 
a przede wszystkim obsługa dostawcza, obejmująca jakość (kompletność, zgod-
ność), terminowość i czas oraz elastyczność dostawy. Proces dostarczania nie 
dotyczy tylko fazy produkcji końcowego produktu, ale obejmuje wszystkie etapy 
dostarczania wartości, od pierwszego poddostawcy do ostatecznego klienta. Tak 
rozumianemu procesowi dostarczania wyrobów i usług towarzyszy proces naby-
wania. Proces nabywania (konsumowania) jest zbiorem działań podejmowanych 
na przestrzeni dłuższego okresu, mających na celu zaspokojenie określonej po-
trzeby, a w szczególności rozwiązywanie różnych problemów z tym związanych. 
Według J.P. Womacka i D.T. Jonesa, oprócz właściwej konsumpcji lub eksploata-
cji produktu, obejmuje on poszukiwanie, nabycie, instalację, utrzymanie, napra-
wę, aktualizację oraz ewentualne pozbycie się wyeksploatowanego produktu lub 
odpadów związanych z konsumpcją czy eksploatacją. Wyzwaniem dla firm nie 
jest tylko wytwarzanie coraz lepszych produktów, ale uczynienie procesu kon-
sumpcji bardziej satysfakcjonującym. Wspomniani autorzy zidentyfikowali pięć 
głównych źródeł problemów związanych z konsumpcją5.

Pierwsza przyczyna problemów występujących w procesie nabywania wy-
nika z faktu ograniczania produkcji masowej, co powoduje rosnącą liczbę dos-
tawców, kategorii produktów, kanałów dystrybucji i zmusza konsumentów do 
podejmowania coraz większej liczby decyzji.

Drugą przyczyną jest zacieranie się granic między dostarczaniem produktów 
a ich konsumowaniem. Klienci mają coraz większy wpływ na to, co dzieje się 
w fazie dostarczania, która nie kończy się w momencie zejścia produktu z linii, 

5 J.P. Womack. D.T. Jones, Szczupłe rozwiązania, Wyd. Lean Enterprises Institute 
Polska, Wrocław 2010, s. 5-7.
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ale obejmuje również transport, instalację, utrzymanie, aktualizowanie i recy-
kling. 

Trzecią zaś stanowią zmiany zachodzące na rynku pracy oraz w gospodar-
stwach domowych, wskutek których ilość czasu, jaki konsument może poświęcić 
na podejmowanie decyzji oraz uczestniczenie w procesie nabywania, kurczy się. 

Te czynniki powodują, że wymagania współczesnego klienta ulegają zmia-
nom. Szczupłe nabywanie (konsumpcja) ma na celu nie tylko efektywnie zaspo-
koić potrzeby klienta, ale także skutecznie rozwiązywać określone problemy 
z tym związane. W celu sprostania tym wymaganiom konieczna jest komplek-
sowa analiza wszystkich działań występujących w pełnym strumieniu wartości. 

2. Rodzaje działań z punktu widzenia tworzenia wartości  
dla klienta i firmy

Cena produktu, jaką godzi się klient zapłacić, jest sygnałem o spostrzeganej 
przez niego wartości. Wyznacza ona jednocześnie zewnętrzną granicę poziomu 
dopuszczalnych kosztów oferty mogącej, oprócz produktu w postaci wyrobu 
 fizycznego, obejmować także różne usługi związane z szeroko rozumianym pro-
cesem dostarczana i konsumowania. Realizacja określonej oferty przynosi zysk 
pod warunkiem, że koszty są zawarte w granicy jej ceny (zob. schemat 1). Firma 
ma wpływ na zysk poprzez redukowanie kosztów.

Schemat 1. Model tworzenia wartości

Źródło: C.J. McNair, L. Polutnik, R. Silvi, Customer-driven Lean Cost Management, „Cost Manage-
ment” listopad-grudzień 2006, s. 13.

Zysk

Kluczowe
działania tworzące
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Jednym z głównych wyzwań, przed jakim stoją firmy dążące do poprawy 
efektywności procesów, jest zidentyfikowanie kosztów działań niezbędnych do 
zaspokojenia określonych potrzeb i wymagań klienta. Pewne działania i koszty 
występujące w łańcuch dostaw zarówno łatwo ustalić, jak i uzasadnić ich zna-
czenie w obsłudze klienta. Wewnętrzny okrąg na schemacie 1, określany jako 
rdzeń wartości dodanej (Value Added Core – VAC), obejmuje wszystkie działa-
nia i związane z nimi koszty bezpośrednio przyczyniające się do tworzenia cech 
produktu, którym klient przypisuje duże znaczenie. Tylko te działania generują 
przychody, ponieważ bezpośrednio przynoszą korzyści klientowi i determinują 
możliwy do uzyskania poziom cen.

Występuje szeroki obszar między dodającym wartość rdzeniem a granicą 
wyznaczaną przez cenę. Drugą warstwę na schemacie 1 tworzą działania i zwią-
zane z nimi koszty nietworzące bezpośrednio nowej wartości dla klienta, ale 
konieczne z uwagi na uwarunkowania prowadzenia działalności. Przyczyniają 
się one do powstawania trzech kategorii biznesowej wartości dodanej (Business 
Value Added – BVA): przyszłej, obecnej i administracyjnej. Pierwsza kategoria 
działań tej grupy przyczynia się do tworzenia biznesowej wartości przyszłej 
(BVA – Future). Działania z tym związane wymagają nakładów, które firma musi 
ponosić obecnie, aby w przyszłości oferować odpowiednie produkty. Aktualni 
klienci nie są skłonni płacić za działania, które będą w przyszłości owocować 
lepszymi produktami, ponieważ dzisiaj nie dają im żadnej wartości. Niemniej 
przedsiębiorstwo musi stale doskonalić wyroby i usługi, aby móc w przyszłości 
sprostać konkurencji. 

Biznesową wartość bieżącą (BVA – Current) tworzy zbiór działań koniecz-
nych do wspomagania rdzenia wartości dodanej. Klienci mogą nie być skłonni 
płacić za takie działania, jak transport, magazynowanie, sortowanie, rozdziela-
nie, kontrolę, które nie zwiększają wartości produktu w ich oczach. Jeżeli jednak 
nie są wykonywane lub wykonywane są w sposób nieprawidłowy, nabywca może 
być z tego powodu niezadowolony. Przykładowo, klient nie jest skłonny pono-
sić kosztów związanych z przechowywaniem zapasów. Jeżeli jednak z powodu 
braku odpowiednich części producent nie będzie w stanie dostarczyć produktu 
w pożądanym terminie, klient może zrezygnować z zakupu.

Ostatnią kategorię stanowią działania tworzące biznesową wartość bieżącą 
o charakterze administracyjnym (BVA – Administrative), które nie wiążą się bez-
pośrednio z wartością dodaną obecnie i w przyszłości. Klient nie jest skłonny 
płacić za wiele działań o charakterze administracyjnym, które bezpośrednio nie 
zwiększają wartości produktu, ale są konieczne dla prawidłowego funkcjonowa-
nia firmy.

Trzecią warstwę na schemacie 1 stanowią działania i związane z nimi koszty, 
które nie przyczyniają się do tworzenia nowej wartości, zarówno dla klienta, jak 
i firmy, określane ogólnie mianem marnotrawstwa (jap. muda). 
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Ostatnią warstwę tworzy zysk jako różnica między ceną, która podlega presji 
redukowania w celu zwiększenia konkurencyjności, a rosnącymi kosztami gene-
rowanymi przez działania nietworzące nowej wartości dla klienta i nieprzyczy-
niające się do podwyższania ceny.

 

3. Wzmacniane działań tworzących nową wartość  
jako podstawa poprawy skuteczności  

łańcucha dostaw 

Punktem wyjścia do doskonalenia łańcucha dostaw winno być określenie 
wartości produktu z punktu widzenia klienta, odzwierciedlonej w cenie i popy-
cie rynkowym. Wartość jest sumą cech produktu (towaru, usługi, często pewnej 
kombinacji cech materialnych i niematerialnych zawartych w ofercie), których 
klient zarówno chce, jak i skłonny jest za nie zapłacić. Wartość jest pierwot-
nym, dynamicznym i podstawowym elementem produktu, determinującym cenę 
i określającym jego ostateczny sukces na rynku. 

Wartość powstaje w wyniku kombinacji różnych działań w procesie, z któ-
rych część dodaje wartość z punktu widzenia klienta, natomiast część jest ko-
nieczna wyłącznie ze względu na występujące uwarunkowania i ograniczenia 
występujące w trakcie projektowania, wytwarzania, dostarczania i konsumowa-
nia (eksploatacji) produktu przez klienta. 

Wartość nie jest definiowana przez wewnętrzne procesy lub decyzje zarząd-
cze, ale przez klienta. Zrozumienie i uznanie kluczowej roli klientów w definio-
waniu wartości ma istotne znaczenie w nowoczesnym podejściu do prowadzenia 
jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Samo zdefiniowanie wartości w prakty-
ce stwarza wiele problemów. Z wyjątkiem bardzo prostych wyrobów lub usług 
w tworzeniu wartości bierze udział wielu uczestników łańcucha dostaw. Z kolei 
w każdym ogniwie (np. firmie produkcyjnej) występuje wiele komórek organi-
zacyjnych tworzących wewnętrzny łańcuch dostaw obejmujący (projektowanie, 
zaopatrzenie, produkcję, dystrybucję, recykling, serwis). Poszczególne ogniwa 
w łańcuchu dostaw nie zawsze mają pełną świadomość oferowanej wartości 
z punktu widzenia końcowego klienta, starają się jednakże precyzyjnie definio-
wać wartość poszczególnych działań w kategoriach przychodów, kosztów, zys-
ków, wykorzystania zasobów, co bezpośrednio lub pośrednio wiąże się oceną 
wyników poszczególnych jednostek, jak i z wynagradzaniem. Jeżeli próbuje się 
brać po uwagę wszystkie te definicje wartości, często wstępuje zjawisko konflik-
tów. Poprawa jednego aspektu funkcjonowania łańcucha dostaw, zwiększająca 
jego efektywność, może negatywnie wpłynąć na skuteczność działania z punktu 
widzenia klienta.
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 Zmiany zachodzące w otoczeniu wymuszają konieczność nowego spoj-
rzenia na problem precyzyjnego definiowania wartości z perspektywy końco-
wego klienta pragnącego zaspokoić potrzeby poprzez nabycie i konsumowanie 
 (eksploatowanie) produktu, który spełnia jego wymagania zgodnie z zasadami 
szczupłej konsumpcji. W tabeli 1 zestawiono podstawowe wymagania klienta co 
do obsługi logistycznej oraz sformułowane przez J.P. Womacka i D.T. Jonesa za-
sady szczupłej konsumpcji, jakimi należy się kierować przy ich zaspokojeniu6. 
Przedstawiono również wybrane metody stosowane w praktyce, pozwalające na 
skuteczne realizowanie wymagań klienta. 

Tabela 1. Zasady szczupłej konsumpcji oraz wybrane metody ich osiągania

Wymagania
klienta Zasada szczupłej konsumpcji Przykładowe metody 

Odpowiedni 
produkt

Zapewniaj klientowi dokładnie to, 
czego potrzebuje 

Analiza wartości, alokacja funkcji jakości 
(Quality Function Deployment), 

Odpowiednia 
jakość

Rozwiązuj problemy klienta 
całościowo oraz trwale 

TQM, Lean Six Sigma

Odpowiedni 
czas

Dostarczaj produkt w terminie 
uzgodnionym z klientem 

Akurat na czas (Just in Time), 
ciągłe uzupełnianie (continuous 
replenishment)

Odpowiednia 
ilość

Dostarczaj klientowi tyle, 
ile potrzebuje 

Przepływ jednej sztuki (one piece flow), 
kanban

Odpowiednie 
miejsce 

Kupuj surowce, produkuj i dostar-
czaj produkt w miejscu najbardziej 
odpowiednim dla klienta 

Lokalni dostawcy, przeładunek  
kompletacyjny (cross docking), oddziały 
hipermarketów w centrach miast

  Źródło: opracowanie własne. 

Uwzględnienie wymagań klienta w procesie projektowania i funkcjonowania 
łańcucha dostaw nie jest sprawą prostą. Podejmowane działania i używane metody 
nie zawsze przynosiły pożądane rezultaty. Stosowany tradycyjnie rachunek kosz-
tów koncentrował uwagę na wewnętrznych procesach oraz kontrolowaniu zużycia 
zasobów na realizację działań potrzebnych do wykonania określonych wyrobów 
lub usług. Stosowanie takich narzędzi, jak: analiza wartości (Value Engineering), 
alokacja funkcji jakości (Quality Function Deployment), rachunek kosztów do-
celowych (Target Costing)7, umożliwia uwzględnianie wymagań klienta w fazie 
projektowania produktów. Jednak po uruchomieniu produkcji, w trakcie bieżącej 
działalności, ukierunkowanie na klienta zaczyna zanikać, uwaga koncentruje się na 
wewnętrznych miernikach efektywności, takich jak: wydajność, wykorzystanie za-

6 J.P. Womack, D.T. Jones, Szczupłe rozwiązania, op. cit.
7 A. Jarugowa, W.A. Nowak, A. Szycha, Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, Wyd. 

Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1997, s. 67-85.
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sobów, co może negatywnie wpływać na tworzenie wartości dla klienta. Działania 
tworzące rdzeń wartości dodanej stanowią niewielki procent w ogólnej cenie, jaką 
klient płaci za produkt. Wyniki badań w wielu branżach wskazują, że przeciętnie 
rdzeń wartości dodanej wiąże się tylko w 20% z ceną8. Znajduje tu zastosowanie 
prawo Pareta: 20% działań generuje około 80% przychodów firmy. Oznacza to, że 
każda złotówka wydana na działania tworzące wartość dodaną generuje pięć zło-
tych w przychodach. Z kolei jeżeli firma ogranicza działania i zasoby przyczynia-
jące się do tworzenia wartości dodanej, to negatywnie wpływa na poziom obsługi 
klienta i możliwy do osiągnięcia poziom cen. Każda redukcja powoduje zwielo-
krotniony efekt w zmniejszonej cenie. Przedsiębiorstwo, które nie zdaje sobie spra-
wy, jakie jego działania wiążą się bezpośrednio z istotnymi dla klienta cechami 
produktu, może stracić zyski i mieć przed sobą niepewną przyszłość. 

Zrozumienie i inwestowanie w działania, które mają największy wpływ na 
tworzenie wartość dodanej, odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu przychodów 
i zysków. Podejmowane są próby stosowania odpowiedniego rachunku kosztów 
pozwalającego na ustalenie tzw. mnożnika tworzenia wartości, odzwierciedla-
jącego relacje między znaczeniem przypisywanym poszczególnym atrybutom 
produktu oraz przychodom i kosztom z tym związanym9. Wymaga to ustalenia 
za pomocą odpowiednich metod marketingowych preferencji klientów odnoszą-
cych się do znaczenia (subiektywnej wartości), jakie przypisują poszczególnym 
atrybutom samego produktu, jak i jego otoczenia usługowego. Opierając się na 
ustalonych procentowych wagach poszczególnych atrybutów, oblicza się odpo-
wiadający im ekwiwalent przychodów jako iloczyn wagi atrybutu i sumarycz-
nych przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży danego produktu. Jednocześnie 
ustala się zużycie zasobów i koszty ponoszone na poszczególne kategorie działań, 
a w szczególności koszty ponoszone na działania tworzące nową wartość. Kosz-
ty te przypisuje się poszczególnym atrybutom. Dzieląc przychody wynikające 
z zaspokajania poszczególnych preferencji klientów przez związane z tym kosz-
ty, uzyskuje się mnożnik wartości, który informuje o stopniu zależności między 
kosztami ponoszonymi na poszczególne działania a preferencjami klienta. 

3. Pojęcie i klasyfikacje marnotrawstwa 

Pomimo że zrozumienie i wzmacnianie rdzenia wartości dodanej powinno 
stanowić punkt wyjścia do usprawniania łańcuchów dostaw, w praktyce  uwagę 
koncentruje się na identyfikowaniu i eliminacji marnotrawstwa. Powszechność 

8 C.J. McNair, L. Polutnik, R. Silvi, Customer-driven Lean Cost Management, „Cost Mana-
gement” listopad-grudzień 2006, s. 13.

9 Ibidem, s. 15-19.
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stosowania terminu „marnotrawstwo”, a także jego uniwersalizm stwarzają duże 
możliwości badawcze ustalania form występowania, przyczyn, skutków oraz 
sposobów eliminowania10. Z uwagi na wielość form i sytuacji, jakie występują 
w praktyce gospodarczej, bardzo trudno ustalić jedną, wspólną definicję mar-
notrawstwa. Według Małej encyklopedii prakseologii i teorii organizacji, mar-
notrawstwo to „ta część zasobów, pochłonięta przez dane działanie, których 
wydatkowania przy danym stanie wiedzy, umiejętności i staranności można jed-
nak było uniknąć”11. Marnotrawstwo, rozumiane jako wszelkiego rodzaju aktyw-
ność lub jej brak, może prowadzić do negatywnych skutków ogólnie określanych 
jako straty. Z punktu widzenia ostatecznego klienta marnotrawstwem jest każde 
działanie zużywające zasoby wewnętrzne organizacji w trakcie dostarczania oraz 
zewnętrzne zasoby klienta w trakcie szeroko rozumianego procesu nabywania, 
a niedodające wartości produktowi. To, czy dane działanie dodaje wartość, czy 
nie, musi być oceniane z perspektywy klienta. Marnotrawstwo jest formą kosz-
tu, jako że odzwierciedla zużycie zasobów, dlatego też ma znaczące implikacje 
dla zarządzania. Niepotrzebnie zużyte zasoby nie dostarczają wartości klientom, 
a jednocześnie przyczyniają się do niszczenia potencjału organizacji. O ile koszt 
odzwierciedla zużycie zasobów na pojedyncze działanie lub produkt, o tyle mar-
notrawstwo jest miernikiem systemowym. W koncepcji szczupłego zarządzania 
uwagę koncentruje się nie na redukcji kosztów zużycia poszczególnych zasobów, 
lecz na zwiększaniu wartości produktu i redukcji strat. Efekt tych działań jest po-
dobny, tzn. prowadzi do zwiększania zysków. Ze względu na pojemność katego-
rii wartości i marnotrawstwa konieczne są działania doskonalące we wszystkich 
obszarach funkcjonowania organizacji.

Podstawą eliminacji marnotrawstwa występującego w łańcuchu dostaw jest 
ustalenie wartości, następnie klasyfikowanie oraz ustalanie źródłowych przyczyn 
występowania działań pochłaniających zasoby, a nietworzących nowej wartości. 
Marnotrawstwo jest definiowanie w kontekście wartości; warunkiem identyfika-
cji marnotrawstwa jest ustalanie oczekiwań klienta. Z tego powodu, przynajmniej 
w teorii nie ma absolutnej definicji marnotrawstwa, ma ono charakter relatyw-
ny12. Pewne formy marnotrawstwa, np. zapasy, mogą w pewnych sytuacjach sta-
nowić dla klienta istotną wartość. Jeżeli rozpoczniemy usprawnianie łańcucha 
dostaw od eliminacji marnotrawstwa, a nie od zrozumienia tego, co jest istot-
ne dla klienta, istnieje ryzyko wyeliminowania działań, które z zasady nowej 
wartości nie tworzą, ale w pewnych konkretnych sytuacjach ich wyeliminowa-

10 Marnotrawstwo. Przejawy i sposoby minimalizacji, red. M.K. Wyrwicka, Wyd. Politech-
niki Poznańskiej, Poznań 2009.

11 T. Pszczólkowski, Mała encyklopedii prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wroc-
ław 1978, s. 115.

12 A. Mossman, Creating Value: Sufficient Way to Eliminate Waste in Lean Design and Lean 
Production, „Lean Construction Journal” 2009, s. 14.
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nie negatywnie wpływa na poziom obsługi klienta. Eliminowanie widocznego 
marnotrawstwa w jednym ogniwie łańcucha dostaw (optymalizacja podprocesu), 
może negatywnie wpływać na funkcjonowanie całego procesu. Z tego powodu 
konieczna jest klasyfikacja marnotrawstwa oraz analiza wzajemnych zależności 
w konkretnych uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych. Wyróżnia się 
dwa podstawowe typy marnotrawstwa z punktu widzenia możliwości ich elimi-
nacji13. Pierwszy typ tworzą działania niedodające bezpośrednio nowej war tości 
dla klienta końcowego, ale niezbędne do wykonywania działań dodających war-
tość. Ten typ marnotrawstwa, określany w literaturze przedmiotu jako muda typu 
1, występuje w warstwie działań tworzących wartość biznesową i przy  aktualnym 
stanie wiedzy odnoszącej się do stosowanych technologii, zasobów, systemów 
zarządzania nie może być natychmiast wyeliminowany. Drugi typ marnotraw-
stwa, określany w literaturze jako muda typu 2, obejmuje działania nietworzące 
nowej wartości ani dla klienta, ani dla firmy. Z punktu widzenia łatwości uchwy-
cenia bez pośrednich przyczyn i charakteru skutków wyróżnia się marnotraw-
stwo zewnętrzne (surface waste) oraz marnotrawstwo wewnętrzne określane 
jako kierownicze  (leadership waste). Tradycyjnie przedmiotem zainteresowania 
było marnotrawstwo zewnętrzne, tzn. konkretne działania lub zaniechania, które 
w oczach klienta nie dodają wartości produktowi lub tą wartość obniżają. Mar-
notrawstwo to powoduje negatywne skutki, które bezpośrednio lub pośrednio 
wpływają na wyniki ekonomiczne firmy i poziom obsługi klienta. 

Schemat 2. Obszary występowania i podstawowe formy marnotrawstwa zewnętrznego 

Źródło: A.R. Ibrahim, A Model for the Assessment of Waste in Job Shop Environments, „International 
Journal of Operations & Production Management” 2005, vol. 25, nr 8, s. 802.

Punktem wyjścia klasyfikacji marnotrawstwa zewnętrznego jest skoncen-
trowanie się na obszarach, w których może się pojawić. Do najczęściej podawa-
nych obszarów zalicza się: człowieka, maszynę, materiał (schemat 2). W tych 

13 Leksykon Lean. Ilustrowany słownik pojęć z zakresu Lean Management, Wyd. Lean Enter-
prises Institute Polska, Wrocław 2010, s. 48.
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obszarach identyfikuje się siedem głównych form marnotrawstwa: braki, nad-
mierne zapasy, zbędny transport, zbędne przetwarzanie, oczekiwanie, niewłaś-
ciwe metody pracy. 

Wymienione rodzaje marnotrawstwa początkowo odnoszone do systemów 
produkcyjnych występują w różnych formach w łańcuchach dostaw (tabela 2).

Tabela 2. Rodzaje marnotrawstwa oraz formy ich występowania  
w systemie produkcyjnym i łańcuchu dostaw

Rodzaj  
marnotrawstwa

Formy marnotrawstwa  
w systemie produkcyjnym

Formy marnotrawstwa  
w łańcuchu dostaw

Nadprodukcja Wytwarzanie półproduktów 
i wyrobów finalnych  
w niewłaściwym czasie  
i nadmiernej ilości w stosunku  
do rzeczywistych potrzeb 

Wysyłanie towarów do kolejnego
ogniwa w łańcuch dostaw  
w ilościach większych niż aktualne 
potrzeby 

Zapasy Przechowywanie surowców, 
półproduktów w ilościach  
przekraczających stany normatywne 
zapewniające ciągłość przebiegu 
procesu produkcji 

Przechowywanie towarów  
w kolejnych ogniwach łańcucha 
dostaw w ilościach przekraczających 
stany normatywne zapewniające 
ciągłość przebiegu sprzedaży

Braki Wytwarzanie produktów  
wymagających kontroli, naprawy  
lub niespełniających wymagań 
jakościowych 

Niezgodności w dostawach  
dotyczące rodzaju, ilości, czasu, 
miejsca oraz stanu dostarczonych  
towarów oraz działania mające na 
celu wychwycenie tych niezgodności 

Metoda Wykonywanie działań związanych 
z transformacją i manipulacjami 
materiałami w nieefektywny  
i/lub nieskuteczny sposób 

Nieefektywne realizowanie działań 
związane z transportem, łączeniem, 
rozdziałem, sortowaniem,  
przeładunkiem, pakowaniem  
i opracowywaniem zamówień 

Transport Każde przemieszanie materiałów 
między poszczególnymi  
stanowiskami pracy i magazynami 
w systemie produkcyjnym, które  
nie jest niezbędnie konieczne 

Niepotrzebne lub nadmierne  
przemieszczanie towarów między 
kolejnymi ogniwami łańcucha  
dostaw w drodze do klienta  
finalnego 

Przetwarzanie Wykonywanie w procesie  
transformacji działań  
niepotrzebnych (zbędnych)  
z punktu widzenia oczekiwanego 
rezultatu

Wykonywanie niepotrzebnych działań 
związanych z magazynowaniem, 
przeładunkiem, sortowaniem,  
pakowaniem, przekazywaniem  
i opracowywaniem zamówień 

Oczekiwanie Okresy bezczynności ludzi,  
maszyn, materiałów związane  
z oczekiwaniem przedmiotu pracy 
na obróbkę oraz maszyn  
i pracowników na możliwość  
rozpoczęcia pracy

Czas związany z oczekiwaniem 
materiałów na przekazanie  
do kolejnego ogniwa w łańcuchu 
dostaw, czas oczekiwania  
pracowników i środków  
technicznych na możliwość  
rozpoczęcia pracy, także czas  
oczekiwania klienta na produkt 

Źródło: opracowanie własne.
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Duża liczba zmiennych i wzajemne zazębianie się procesów może utrudniać 
identyfikowanie różnych form marnotrawstwa zewnętrznego. W praktyce nie do-
cenia się znaczenia tego problemu. Punkt startowy odnośnie tego, gdzie i jak 
szukać marnotrawstwa, nie jest jasno określony. Ponadto eliminowanie jednego 
typu marnotrawstwa może wpływać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na 
powstawanie innych. Te względy powodują utrudnienia w identyfikowaniu mar-
notrawstwa, w szczególności w łańcuchach dostaw, w których marnotrawstwo 
pojawia się na styku kolejnych ogniw.

 Poszczególne rodzaje marnotrawstwa są wzajemnie zależne, każdy rodzaj 
wpływa na inne, a jednocześnie jest pod ich wpływem. Zależności te mogą mieć 
charakter bezpośredni lub pośredni. 

Dzięki pracy specjalistów udało się opracować macierz, która pokazuje za-
leżności między poszczególnymi rodzajami marnotrawstwa (tabela 3). 

Tabela 3. Macierz zależności między rodzajami marnotrawstwa zewnętrznego

Z/do N Z B M T P O Suma 
pkt %

Nadprodukcja (N) 10 10 4 4 6 0 8 42 16,8
Zapasy (Z) 6 10 6 6 6 0 0 34 13,6
Braki (B) 6 6 10 6 8 0 6 42 16,8
Metoda (M) 0 4 8 10 0 6 10 38 15,2
Transport (T) 2 4 6 2 10 0 6 30 12
Przetwarzanie (P) 6 2 6 6 0 10 6 36 14,4
Oczekiwanie (O) 4 10 4 0 0 0 10 28 11,2
Suma pkt 34 46 44 34 30 16 46 250 100
% 13,6 18,4 17,6 13,6 12 6,4 18,4 100

Źródło: A.R. Ibrahim, A Model for the Assessment of Waste in Job Shop Environments, „International 
Journal of Operations & Production Management” 2005, vol. 25, nr 8, s. 810.

W macierzy tej przyjęto 10-stopniową skalę ocen, w której 0 oznacza brak 
wpływu danego rodzaju marnotrawstwa na inne, a 10 – wpływ szczególnie duży. 
Oceny w poszczególnych wierszach i kolumnach zostały zsumowane w celu 
ustalenia ogólnego wpływu danego typu marnotrawstwa na pozostałe (ostatnia 
kolumna w macierzy) oraz wpływu pozostałych typów marnotrawstwa na okreś-
lony typ marnotrawstwa (ostatni wiersz w macierzy). 

 Analizując przedstawione wyniki, można stwierdzić, że nadprodukcja ma 
największy wpływ na powstawanie pozostałych typów marnotrawstwa (16,8%) 
i z tego powodu uznawana jest w literaturze z zakresu szczupłego zarządzania 
za najbardziej groźny rodzaj marnotrawstwa. Produkcja większa, niż wynoszą 
potrzeby kolejnego ogniwa w łańcucha dostaw lub rynku, powoduje powstawanie 



Leszek Bednarz350

zapasów, jej wpływ na zapasy jest więc szczególnie silny. Nadprodukcja powodu-
je również wydłużenie cyklów realizacji zamówień i zwiększenie zakresu działań 
związanych z magazynowaniem oraz manipulacjami i oczekiwaniem na dalszą 
transformację. Utrudnia też i opóźnia moment wykrywania braków, można spo-
dziewać się dodatkowej pracy związanej z brakami. Ponadto dodatkowej pracy 
będą wymagały działania związane z manipulacjami materiałami. Inne rodzaje 
marnotrawstwa wpływają na nadprodukcję w mniejszym stopniu, tylko 13,5%. 

4. Identyfikowanie ukrytych form marnotrawstwa  
w łańcuchach dostaw – źródłowych przyczyn

Identyfikacją i eliminowaniem różnych form marnotrawstwa zewnętrznego 
w skali poszczególnych operacji zajmowali się tacy prekursorzy zarządzania, jak 
Frederick Taylor, Frank Gilbreth i Lillian Gilbreth, którzy już prawie przed stu laty 
osiągali dzięki temu znaczącą poprawę wyników. Współcześnie działania z tym 
związane nadal mają istotne znaczenie dla każdej firmy dążącej do redukcji kosz-
tów. Próbuje się stosować różne koncepcje, metody i narzędzia14 pozwalające na 
eliminowanie niesprawności z całych procesów. Dużą rolę w tym zakresie może 
odegrać prawidłowo stosowana metoda Kaizen15. Jednak pomimo tego często nie 
udaje się marnotrawstwa w pełni wyeliminować. Jedną z przyczyn takiego stanu 
rzeczy jest to, że uwaga skoncentrowana jest na marnotrawstwie zewnętrznym 
oraz ustalaniu bezpośrednich przyczyn i sposobów eliminacji konkretnego przy-
padku marnotrawstwa. Zasadniczy problem polega na tym, jak ziden tyfikować 
źródłowe przyczyny różnych form marnotrawstwa wewnętrznego. 

Za źródłową, ogólną przyczynę marnotrawstwa w łańcuchu dostaw można 
uznać brak odpowiednich mechanizmów i sposobów koordynacji. W odniesieniu 
do łańcucha dostaw koordynację można traktować jako działania związane z od-
powiednim dobieraniem, dostosowywaniem, harmonizowaniem zbioru obiektów 
(celów, decyzji, działań, informacji, wiedzy, korzyści niezbędnych do dostar-
czenia ostatecznemu klientowi produktów w skuteczny i efektywny sposób”16. 
Z powodu różnic zachodzących pomiędzy obiektami, występuje konieczność sto-
sowania różnych mechanizmów i sposobów ich koordynacji.

Brak skutecznych mechanizmów koordynacji stanowi źródłową przyczynę 
różnych form marnotrawstwa kierowniczego, objawiającego się brakiem koncen-
tracji, struktury, dyscypliny i poczucia posiadania w poszczególnych ogniwach 

14 Identyfikacja marnotrawstwa na hali produkcyjnej, ProdPress.com, Wrocław 2008.
15 M. Imai, Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa 2007.
16 T.M. Simatupang, A.C. Wright, R. Sriharan, The Knowledge of Coordination for Supply 

Chain Integration. „Business Process Management Journal” 2002, vol. 8, nr 3, s. 289-308.
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łańcucha dostaw17. Jeżeli zmniejszy się marnotrawstwo kierownicze wynikające 
z podanych niedostatków, to stworzy to właściwą drogę do eliminacji marnotraw-
stwa zewnętrznego.

Marnotrawstwo wynikające z braku koncentracji ( focus waste) występuje, 
gdy na poziomie całego łańcucha dostaw nie dokonano dekompozycji strategii 
polegającej na określeniu szczegółowych celów, zadań, zakresów odpowiedzial-
ności i mierników oceny dla poszczególnych jego ogniw. Sytuacja taka powodu-
je, że poszczególne ogniwa nie rozumieją w pełni, jaka jest ich rola w realizacji 
celów całego łańcucha dostaw. Aby zapewnić odpowiednią koncentrację na naj-
istotniejszych celach, powinny one dotrzeć do wszystkich zainteresowanych i być 
konkretne, zrozumiałe, wymierne i wykonalne. Każdy uczestnik w łańcuchu po-
winien orientować się, jakie cele mu się stawia i jak kształtują się jego wyniki 
w aspekcie jakości, terminowości, czasu, elastyczności, kosztu oraz jakie z tego 
może osiągnąć korzyści. 

W poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw ukierunkowanie próbuje się 
uzyskać poprzez stosowanie koordynacji pionowej, polegającej na ustalaniu ce-
lów, zasad i programów, a przede wszystkim hierarchii i kontroli. Stosowanie 
tego mechanizmu poprzez centralizację decyzji i formalizację działań powoduje, 
że zachowania wszystkich jednostek zgodne są ze wspólnymi celami organizacji. 
W przypadku łańcuchów dostaw mechanizmy koordynacji pionowej nie w pełni 
się sprawdzają, z powodu braku jednego ośrodka władzy mogącego egzekwować 
wykonanie decyzji w wielu samodzielnych przedsiębiorstwach, lub przybierają 
formę dyktowania warunków. Stąd też większe znaczenie przypisuje się innym 
sposobom koordynacji, opartym na standaryzacji wejść/wyjść, procesów, kwali-
fikacji, wzajemnym dostosowaniu w ramach mechanizmu koordynacji lateralnej. 

Wraz ze wzrostem niepewności mechanizmy koordynacji pionowej, związa-
ne z planami i kontrolą, muszą być uzupełniane mechanizmami koordynacji late-
ralnej, opartymi na nieformalnym porozumiewaniu się, formowaniu mieszanych 
zespołów oraz tworzeniu stanowisk koordynatorów. 

Nieformalna koordynacja polega na spontanicznym, oddolnym porozumiewa-
niu się osób biorących udział w łańcuchu dostaw. Ten rodzaj dobrowolnych zacho-
wań przyspiesza pracę i pozwala na szybsze reagowanie w stosunku do klientów 
i dostawców. Nieformalna koordynacja najczęściej wykorzystywana jest w trakcie 
bieżącej działalności operacyjnej. Pogłębianie i stabilizowanie powiązań perso-
nalnych ułatwia koordynację dzięki wymianie informacji, stosowaniu określo-
nych wzorców zachowań, reputacji i wzajemnej kontroli. W pewnym zakresie 
koordynacja nieformalna występuje w sposób naturalny, lecz w celu pełnego 
wyko rzystania jej możliwości konieczne jest zaprojektowanie i wykorzystywanie 
zestawu odpowiednich sposobów koordynacji z poszczególnych obszarów. 

17 W. Lareau, Filozofia kaizen w biurze, Wyd. Helion, Gliwice 2003, s. 65-79.
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Marnotrawstwo strukturalne (structure waste) wynika z braku odpowied-
niej struktury zapewniającej skuteczne i efektywne osiąganie założonych celów. 
Strukturę w tym kontekście rozumie się bardzo szeroko, jako zbiór pisanych i nie-
pisanych zasad, reguł, wytycznych i procedur zatwierdzonych przez kierownic-
two, które powinny służyć jako wskazówki umożliwiające wszystkim ogniwom 
łańcucha dostaw skutecznie i efektywnie wykonywać zdania niezbędne do osią-
gnięcia założonych celów. W szerokim znaczeniu strukturę tą można utożsamiać 
z kulturą organizacyjną, rozumianą jako rodzaj wartości, przekonań i zachowa-
nia, które przez dłuższy okres się popiera, wzmacnia, ceni i których się oczekuje 
w określonej grupie ludzi. 

Strukturę w wąskim znaczeniu mającą zmieniać zachowania poszczególnych 
uczestników można utożsamiać ze standaryzacją. Standaryzacja zasad, proce-
dur postępowania, wykorzystywanych środków technicznych oraz wyjść stanowi 
klasyczny mechanizm koordynacji. W konwencjonalnie funkcjonujących organi-
zacjach standaryzacja miała na celu zmusić pracowników do zmiany zachowań 
poprzez ścisłą kontrolę zachowań, ujawnianie przypadków łamania reguł oraz 
stosowanie systemu kar w celu ich przestrzegania. W nowoczesnym podejściu 
standaryzacja w łańcuch dostaw ma na celu ułatwiać pracownikom zmiany zacho-
wań na podstawie najlepszych praktyk, przy jak największym udziale bezpośred-
nio zaangażowanych, i rozumiana jest jako praktyka ustalania, komunikowania, 
przestrzegania i usprawniania metod realizacji zadań i czasu potrzebnego na ich 
wykonanie18. Do marnotrawstwa strukturalnego dochodzi, gdy wskutek niepra-
widłowości w procesie opracowywania, komunikowania i usprawniania standar-
dów występują niepożądane zachowania pracowników. 

Koncentracja i struktura są koniecznymi, ale niewystarczającymi sposobami 
walki z marnotrawstwem wewnętrznym. Marnotrawstwo dyscyplinarne wystę-
puję wówczas, gdy na poziomie całego łańcucha dostaw i poszczególnych jego 
ogniw nie stosuje się trafnych, szybkich i właściwych mechanizmów zapewnia-
jących ukierunkowywanie pracowników na realizację przydzielonych im zadań 
oraz przestrzeganie ustalonych standardów postępowania. W mechanizmach 
dyscypliny musi być zachowana równowaga zarówno między zwracaniem uwagi 
na przebieg procesu a wynikami, jak i równowaga między karami a nagrodami. 
Zbytnie koncentrowanie się na wynikach oraz karach stanowi w wielu przypad-
kach źródło różnych form marnotrawstwa zewnętrznego. System motywowania 
wpływa na zachowania poszczególnych uczestników łańcucha dostaw i ich inter-
akcje z pozostałymi partnerami. Istnieje duże prawdopodobieństwo pojawie-
nia się konfliktów interesów, jeżeli stosowany system motywowania prowadzi 
do działań maksymalizujących indywidualne korzyści. Tradycyjnie stosowane 
systemy ocen i wynagradzania, oparte na kosztach lokalnych i cząstkowych 

18 J.K. Likier, D.P. Meier, Droga Toyoty. Fieldbook, MT Biznes, Warszawa 2011, s. 151-186.
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aspektach problemu współdziałania, często nie wspomagają procesu tworzenia 
wartości z punktu widzenia ostatecznego klienta.

Koncentracja, struktura i dyscyplina są podstawą eliminacji marnotrawstwa 
zewnętrznego. Czynnikiem zapewniającym motywację do znaczącej poprawy 
wyników jest eliminowanie marnotrawstwa posiadania (ownership waste), wyni-
kającego z braku mechanizmów pozwalających na zwiększenie samodzielności 
i odpowiedzialności pracowników kolejnych ogniw łańcucha dostaw. Upełno-
mocnienie pracowników daje im poczucie posiadania pewnej władzy nad za-
daniami, stanowiskami i procesami, w które są zaangażowani. Jednocześnie 
wywołuje to dumę z dobrego wykonywania powierzonych działań, a w szczegól-
ności z ich usprawniania. Wymaga to odchodzenia od traktowania pracy jako wy-
konywania poleceń, na rzecz pracy rozumianej jako wykonywanie i jednoczesne 
usprawnianie określonych działań. Wiąże się to równocześnie z braniem większej 
odpowiedzialności za rezultaty własnych decyzji oraz wyniki całego łańcucha 
dostaw. Brak poczucia posiadania i możliwości samodzielnego decydowania jest 
przyczyną wielu form marnotrawstwa zewnętrznego negatywnie wpływających 
na poziom obsługi klienta. 

Podsumowanie

Doskonalenie efektywności i skuteczności łańcucha dostaw nie jest zadaniem 
łatwym. Punktem wyjścia powinna być analiza działań występujących w łańcu-
chu dostaw pod względem tworzenia wartości dla klienta, jak i poszczególnych 
jego uczestników. Taka analiza pozwala na ustalenie kluczowych działań tworzą-
cych nową wartość dla klienta, działań tworzących wartość biznesową dla firmy 
oraz marnotrawstwa, tj. działań pochłaniających zasoby, a nietworzących nowej 
wartości. 

 Usprawnianie łańcucha dostaw powinno rozpocząć się od zrozumienia 
tego, co jest istotne dla klienta oraz wzmacniania działań tworzących nową 
wartość zgodnie z zaprezentowanymi zasadami szczupłej konsumpcji. Inwes-
towanie w działania, które maja największy wpływ na tworzenie wartości 
dodanej, odgrywa kluczowe znaczenie dla zwiększania skuteczności działa-
nia, która w coraz większym stopniu decyduje o przewadze konkurencyjnej 
w aspekcie strategicznym. 

Dla poprawy efektywności w aspekcie operacyjnym konieczne jest elimi-
nowanie różnych form marnotrawstwa. Punktem wyjścia eliminacji marno-
trawstwa występującego w łańcuchu dostaw jest ustalenie wartości, a następnie 
klasyfikowanie, ustalanie zależności między różnymi formami marnotrawstwa, 
a przede wszystkim ustalanie przyczyn jego występowania. Tradycyjnie stosowa-
ne metody eliminowania marnotrawstwa zewnętrznego (braków,  nadprodukcji, 
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 nadmiernych zapasów, oczekiwania, zbędnego przetwarzania, złych metod pracy) 
muszą być odpowiednio ukierunkowane, uwzględniając zależności występują-
ce pomiędzy poszczególnymi rodzajami marnotrawstwa zewnętrznego. Zapre-
zentowana macierz zależności między rodzajami marnotrawstwa może stanowić 
pomoc przy wyborze kierunków i sposobów eliminacji różnych rodzajów marno-
trawstwa zewnętrznego.

Aby działania z tym związane dały pozytywny efekt, nie mogą się ograniczać 
do ustalenia bezpośrednich przyczyn i sposobów eliminacji konkretnego przypad-
ku marnotrawstwa zewnętrznego. Kluczowy problem polega na tym, jak zidenty-
fikować źródłowe przyczyny specyficznych form marnotrawstwa  wewnętrznego 
w łańcuchu dostaw, wynikające z braku odpowiednich mechanizmów i sposo-
bów koordynacji. Brak lub nieprawidłowe stosowanie mechanizmów koordynacji 
stanowi źródłową przyczynę różnych form marnotrawstwa kierowniczego obja-
wiającego się brakiem koncentracji, struktury, dyscypliny i poczucia posiadania 
w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw. Jeżeli zmniejszy się marnotraw-
stwo kierownicze wynikające z podanych niedostatków, to stworzy się warunki 
do eliminacji marnotrawstwa zewnętrznego. 
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Analysis of the supply chain  
from the point of view of value creation

Summary. Supply chain, treated as value stream, includes all activities, both of suppliers of 
the process of providing goods and services and clients in the process of acquiring. The article 
attempts to analyse the activities occurring in the supply chain from the point of view of creating 
value for customers and companies involved into customer service. A comprehensive analysis 
allows to determine the value adding core activities for the customer, acts creating business value 
added for the company and waste, i.e. resource-consuming activities, rather than creating new 
value either for the client or the company. Based on the results of these analyzes, it is possible, in 
practice, to constitute the reinforcing action and to eliminate the new value of various forms of 
waste, both surface and internal (leadership). Waste elimination should be preceded by classifying 
and establishing mutual dependencies, in particular identifying their sources.

Key words: supply chain, lean management, value, waste
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Streszczenie. W artykule przedstawiono cel stosowania warstw pośrednich w podłożu toru ko-
lejowego, zasadę działania i konstruowanie. Zaprezentowano warstwy pośrednie z uwzględnieniem 
dwóch podstawowych kierunków przeznaczenia: jako sposób likwidacji efektu progowego w stre-
fach przejściowych z toru kolejowego na obiekty inżynierskie oraz oraz warstwy pośrednie sta-
nowiące wzmocnienie słabonośnego podłoża toru. Podano przykłady praktyczne montażu warstw 
pośrednich z uwzględnieniem recyklingu materiałów odpadowych. Zwrócono uwagę na pozytywne 
efekty wbudowania warstw pośrednich w podłoże toru w strefie torowiska. Problemy lokalizacji 
i warunków eksploatacji toru kolejowego stanowią wyzwanie dla projektantów i inwestorów, w za-
kresie innowacyjności rozwiązań. Podejmowany w referacie temat ma znaczenie praktyczne wobec 
aktualnie prowadzonej na szeroką skalę modernizacji infrastruktury transportu szynowego w Polsce.

Słowa kluczowe: tor kolejowy, warstwy pośrednie, konstrukcja, przykłady stosowania 

1. Warstwy pośrednie jako sposób likwidacji  
efektu progowego w strefach przejściowych  

toru kolejowego – obiekty inżynierskie 

1.1. Sformułowanie problemu

Odcinki dróg kolejowych w bezpośrednim otoczeniu obiektów mostowych 
wymagają szczególnej uwagi, ponieważ często mogą być narażone na pionowe de-
formacje, prowadzące do uszkodzeń nawierzchni w postaci zagłębień1.  Przyczyną 

1 M. Drusa, M. Moravčik, Foundation Structures, University of Žilina, Žilina 2008; M. Dru-
sa, N. Giang, Some Questions in Designing of the Reinforced Soils Walls Using Tensar Geogrids, 
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tego zjawiska są różnice osiadania podłoża nawierzchni (nasypu) i przyczółków 
mostu, a także większa dynamika oddziaływania obciążeń ruchomych, wyni-
kające z nagłej zmiany sztywności nawierzchni toru na styku mostu z nasypem. 
Różnice między odkształceniami nawierzchni toru nad obiektem mos towym i na 
przy ległym nasypie wpływają w znacznym stopniu na dynamikę jazdy, powodując 
niekorzystne efekty. Omawiany „efekt progowy” stanowi obszar zjawisk związa-
nych z dynamiką konstrukcji na sprężystym podłożu i jest dość złożony. Postę-
pujący proces destrukcji trwałości nawierzchni, wynikający ze skokowo zmiennej 
sztywności podłoża, prowadzi do wystąpienia trwałych odkształceń konstrukcji 
toru i w konsekwencji do ograniczeń prędkości jazdy, uciążliwych dla pasażerów.

Jak wiadomo, działania zapobiegawcze przeciw temu zjawisku zmierzają do 
zapewnienia ciągłości zmiany sztywności podłoża toru przy dojeździe do mostu 
(rysunek 1)2. Tradycyjnie problem ten likwidowany jest przy użyciu betonowej 
(najczęściej z betonu zbrojonego) płyty przejściowej3 opartej z jednej strony na 
końcu mostu, z drugiej zagłębionej w ośrodku gruntowym nasypu. 

Rysunek 1. Sztywność podbudowy drogi kolejowej w strefie przejściowej: nasyp – most
a) – efekt progowy, b) – zalecany przebieg zmian sztywności, En [MPa] – moduł sztywności podłoża 

toru w nasypie, Enp [MPa] – moduł sztywności liniowo zmienny, E0 [MPa] – moduł sztywności podbudowy 
toru na moście

Źródło: A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji dróg szynowych. Badania modelowe i eksploatacyjne, 
Wyd. WSOWL, Wrocław 2012, s. 94.

Długość takiej płyty zależy m.in. od przewidywanej wielkości osiadań grun-
tu nasypu i natężenia ruchu. Nachylenie 1 : n płyty (w kierunku od mostu) nie 

„Studies of University of Transport and Communication in Žilina. Civil Engineering Series” 2002, 
vol. 25, s. 59-69; A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji dróg szynowych. Badania modelowe 
i eksploatacyjne, Wyd. WSOWL, Wrocław 2012; A. Surowiecki, W. Kozłowski, Rola badań doś-
wiadczalnych w projektowaniu wzmocnień podłoża modernizowanych dróg szynowych, „Proble-
my Kolejnictwa” 2011, z. 153, s. 177-192; A. Surowiecki, Laboruntersuchungen von mechanischen 
Eigenschaften bewehrter lockerer Bodenschichten, „Bautechnik” 1994, R. LXXI, z. 11, s. 707-711; 
idem, Sposoby likwidacji efektu progowego w strefach przejściowych z dróg na obiekty mostowe, 
mat. IV Kraj. Konf. Nauk.-Techn. „Problemy projektowania, budowy i utrzymania mostów małych”, 
Politechnika Wrocławska, GDDP, ODZMRP, Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne, Wrocław 1999; idem, 
Designing of Intermediate Zones from the Local Roads to Engineery Objects, „Zeszyty Naukowe AR 
we Wrocławiu. Geodezja i Urządzenia Rolne” 2000, R. XVI, nr 379, s. 131-141; idem, Badania mo-
delowe współpracy składników kompozytowych, „Inżynieria i Budownictwo” 2004, nr 10, s. 527-530.

2 A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji dróg szynowych.., op. cit.; idem, Sposoby likwidacji 
efektu progowego…, op. cit.; idem, Designing of Intermediate Zones…, op. cit., s. 131-141.

3 Ibidem.

a)

b)
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powinno przekraczać 1 : 200, a w przypadkach wysokiej kategorii ciągów ko-
munikacyjnych 1 : 300, wobec czego osiadanie „s” nasypu, które wynosi np.  
s = 0,05 m, wymagałoby płyty o długości L = 10-15 m. Długość płyt przej-
ściowych powinna wynosić w przeciętnych warunkach minimum 2,5-3,0 m, 
natomiast przy wysokich nasypach na magistralach kolejowych (lub drogach sa-
mochodowych szybkiego ruchu) do 10,0 m. 

Intensywność omawianego „efektu progowego” jest zależna od wielu czyn-
ników, m.in. od4:

– rodzaju konstrukcji i rozmiarów obiektu inżynierskiego (konstrukcja sta-
lowa, zespolona, betonowa, beton zbrojony itd.; most mały, jedno- lub wielo-
przęsłowy, przepust), 

– rodzaju nawierzchni na moście (np. nawierzchnia kolejowa na podsypce, na 
mostownicach albo bezpośrednie przytwierdzenie szyn do konstrukcji mostu),

– stanu technicznego nawierzchni na moście (charakteryzowanego np. nie-
równościami geometrycznymi),

– rodzaju i stanu technicznego konstrukcji nawierzchni w otoczeniu obiektu 
mostowego,

– rodzaju i stanu technicznego pojazdów oraz ich prędkości i sposobu jazdy 
(np. hamowanie, przyspieszanie),

– rodzaju i stanu zagęszczenia materiału podłoża gruntowego w nasypie ota-
czającym most.

Należy zauważyć, że „sztywne” płyty przejściowe mogą być źródłem 
 powstawania tzw. fal stojących (odbitych), a w dalszej konsekwencji niepożą-
danych zjawisk rezonansowych. Wobec tego korzystne jest dążenie do wykre-
owania zmiany sztywności podłoża poprzez nieprzedzielanie warstw ośrodka 
gruntowego elementami sztywnymi.

 
1.2. Wybrane przykłady konstrukcji doraźnej 

zabudowy stref przejściowych:  
tor kolejowy – obiekty inżynierskie

 
W tej części opracowania przedstawiono, według Andrzeja Surowieckiego5, 

wybrane przykłady konstrukcji doraźnej zabudowy stref przejściowych wkład-
kami „usztywniającymi”, o szczególnym znaczeniu w warunkach, w których 
o powodzeniu operacji decyduje szybkość montażu, np. w procesie odbudowy 
zniszczonego przez powódź dojazdu do mostu. Przykłady ograniczono do dróg 
kolejowych (dla dróg kołowych obowiązują analogiczne):

1) wkładki wykonywane z materiału kamiennego,

4 Ibidem.
5 Ibidem.
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2) wkładki z materiałów odpadowych (np. zużyte podkłady kolejowe),
3) wkładki tworzące system gruntu zbrojonego (elementy pojedyncze lub zes-

polone nazywane materacami).
Przedmiotowa technologia jest ekonomiczna, co oznacza, że jest tańsza niż 

montaż tradycyjnych płyt żelbetowych, nie wymaga specjalistycznego sprzętu 
(elementy są dość lekkie) ani wykwalifikowanego personelu i cechuje się stosun-
kowo krótkim czasem montażu. 

Na rysunku 2 pokazano widok podłużny wkładki usztywniającej nawierzch-
nię, zaprojektowanej z materiału kamiennego o konstrukcji makadamowej i zlo-
kalizowanej bezpośrednio pod podsypką6. Wkładka ma na długości zmienną 
grubość:

– na długości 10,0 m przylegającej do przyczółka wkładka jest wykonana 
z kamienia łamanego o grubości warstwy 0,60 m i od góry jest „zamykana” war-
stwą o grubości 0,15 m klińca,

– bezpośrednio przy przyczółku warstwa kamienia łamanego jest powięk-
szona do 1,60 m,

– drugi (skrajny) odcinek o długości 10,0 m stanowi warstwa o grubości 
0,15 m klińca.

Rysunek 2. Przekrój podłużny (schemat) warstwy usztywniającej w strefie przejściowej: 
nasyp – obiekt mostowy, wykonanej z materiału kamiennego

 1 – podsypka tłuczniowa, 2 – kliniec 0,15 m (warstwa zamykająca), 3 – narzut z kamienia łamanego 0,60 
m, 4 – grunt nasypu (podtorze)

Źródło: A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji dróg szynowych. Badania modelowe i eksploatacyjne, 
Wyd. WSOWL, Wrocław 2012, s. 97.

Materiałami odpadowymi mogą być zużyte podkłady kolejowe drewniane 
lub strunobetonowe, zużyte opony samochodowe i inne. Rysunek 3 przedstawia 
schematycznie dwa przykłady warstwy usztywniającej (przekrój podłużny przez 
tor kolejowy)7: 

6 A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji dróg szynowych..., op. cit.
7 A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji dróg szynowych…, op. cit.; idem, Sposoby likwi-

dacji efektu progowego…, op. cit.; idem, Designing of Intermediate Zones…, op. cit, s. 131-141.
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 – wykonanej z podkładów pojedynczych, ułożonych poprzecznie do toru, 
zlokalizowanej ze spadkiem podłużnym jednostajnym na długości całkowitej 
10,0 m,

 – wykonanej z pojedynczych podkładów jak poprzednio, lecz ułożonych 
w systemie „trzech progów”.

Rysnek 3. Przykłady warstwy usztywniającej wykonanej z podkładów kolejowych zużytych
a) warstwa zlokalizowana z podłużnym spadkiem jednostajnym, b) warstwa wykonana w systemie 

„trzech progów”, 1 – przekrój podłużny przez tor, 2 – grunt podłoża

Źródło: A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji dróg szynowych. Badania modelowe i eksploatacyjne, 
Wyd. WSOWL, Wrocław 2012, s. 97.

Rysunek 4 ilustruje wkładkę wykonaną ze zużytych podkładów kolejowych, 
skonstruowaną w formie rusztu8:

– ze spadkiem podłużnym jednostajnie na długości całkowitej 10,0 m,
– posadowionego w systemie kilku progów. 

Rysunek 4. Warstwa usztywniająca z podkładów kolejowych zużytych 
ukształtowana w formie rusztu

a) ruszt posadowiony ze spadkiem podłużnym jednostajnym, b) ruszt posadowiony sposobem progów,  
1 – podkłady kolejowe, 2 – grunt podtorza

Źródło: A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji dróg szynowych. Badania modelowe i eksploatacyjne, 
Wyd. WSOWL, Wrocław 2012, s. 97.

8 Ibidem.

a)

b)

a)

b)



Andrzej Surowiecki, Andrzej Bujak362

Istnieją różne możliwości konstruowania wkładek zwiększających sztywność 
ośrodka gruntowego, wykonanych na gruncie zbrojonym. Na rysunku 5 przedsta-
wiono przykłady konstrukcji:

a) pojedyncze wkładki wzmacniające w formie siatek (siatki stalowe albo 
siatki z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie) lub krat, 
tworzące system progów, 

b) odosobnione wkładki w układzie wielowarstwowym,
c) „materace” wykonane z geosiatek wypełnionych materiałem kamiennym. 

Rysunek 5. Rozmieszczenie wkładek usztywniających podłoże toru kolejowego  
(w przekroju podłużnym) w otoczeniu obiektu mostowego

a) pojedyncze wkładki zbrojenia w formie siatek (siatki stalowe albo geosiatki) lub krat, b) odosobnione 
wkładki w układzie wielowarstwowym, c) system materacy wykonanych z siatek stalowych lub geosiatek 
wypełnionych materiałem kamiennym

Źródło: A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji dróg szynowych. Badania modelowe i eksploatacyjne, 
Wyd. WSOWL, Wrocław 2012, s. 99.

Rysunek 6 prezentuje maty komórkowe GEOWEB9, wykonane z połączo-
nych zgrzeinami pasków geosyntetyku. Są dostarczane w zwartych pakietach 
i na budowie rozciągane do postaci wielokomórkowego „plastra” o wysokości 
0,10-0,20 m. Mata komórkowa nie jest układana na podłożu lecz na rozścielonej 
uprzednio geowłókninie. Komórki są wypełnione materiałem ziarnistym, któ-
ry działa rozpierająco na poszczególne ścianki plastra. Jest to jedna z najnow-
szych metod wzmacniania podłoży gruntowych10. Istota tego systemu polega na 

 9 A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji dróg szynowych..., op. cit.
10 Folder Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej 

 DOLKOM Spółka z o.o. we Wrocławiu, Wrocław 2002, www.dolkom.pl [11.09.2012]; A. Su-
rowiecki, Laboratory Tests of Road Subsoil Model with Complex Reinforcement, Proc. 10. Int. 
Scientific Conf. „Solution of Crises Situations in Specific Environment”, University of Žilina, 
Faculty of Special Engineering, Žilina 2005; idem, Interactions between Reinforced Soil Com-

a)

b)

c)
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ograniczeniu swobody poprzecznych przemieszczeń ziaren ośrodka gruntowe-
go  zamkniętych w przestrzennych komórkach plastra, czyli sekcji GEOWEBU. 
Mała odkształcalność podłużna materiału (polietylen o znacznej gęstości) oraz 
jego elastyczność sprawiają, że po rozłożeniu plastra na macie geotekstylnej 
i wypełnieniu komórek dobrze zagęszczalnym materiałem sypkim uzyskuje się 
przestrzenną strukturę wzmocnienia o cechach poziomego „materaca”. 

Rysunek 6. Widok z góry na warstwę maty komórkowej GEOWEB  
oraz widok na pierwszą warstwę maty po wypełnieniu gruntem

 1 – mata geotekstylna, 2 – mata GEOWEB

Źródło: A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji dróg szynowych. Badania modelowe i eksploatacyjne, 
Wyd. WSOWL, Wrocław 2012, s. 99.

Problem właściwego połączenia obiektów inżynierskich z korpusem dro-
gowym lub kolejowym jest najczęściej rozpatrywany w zakresie mostów. Ta-
kie podejście wynika z konstrukcji obiektów mostowych. Ustrój nośny mostu 
może znajdować się w bezpośrednim lub częściowo bezpośrednim kontakcie 
z nawierzchnią drogową albo kolejową (na przykład nawierzchnią kolejową typu 
otwartego jest tor na mostownicach, nawierzchnią typu zamkniętego – tor na 
podkładach i podsypce). W przypadku przepustów skala omawianego proble-
mu jest zależna od konstrukcji i wielkości otworu przepustu oraz od wysokości 
nasypu, w którym linia kolejowa jest usytuowana. Przepusty żelbetowe ramowe 

ponents, „Studia Geotechnica et Mechanica” 1998, R. XXI, nr 1-2, 1998, s. 4-16; A. Surowiecki, 
A. Balawejder, W. Kozłowski, Badanie możliwości wzmacniania nasypów kolejowych przy zasto-
sowaniu zbrojenia gruntu, lekkich konstrukcji oporowych i maty komórkowej, Politechnika Wroc-
ławska, Wroc ław 2006; A. Surowiecki, W. Kozłowski, Doświadczalna analiza stanu naprężeń 
i odkształceń podłoża dróg ze wzmocnieniem, „Zeszyty Naukowe WSM w Legnicy” 2010, seria 
„Monografie i Prace Naukowe”: Współczesne problemy transportu”, z. 1, s. 131-150; A. Surowiec-
ki, W. Kozłowski, Modelling of Load-capacity Characteristics of Communication Structures with 
Strengthening, mat. konf. XX Polish-Russian-Slovak Seminar „Theoretical Foundation of Civil 
Engineering”, Žilina – Warszawa – Wrocław 2011, s. 549-556. 
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o poziomej rozpiętości w świetle kształtującej się na poziomie l0 > 3,0 m nieko-
niecznie wymagają nadsypki gruntowej z uwagi na wysoką wartość nośności 
konstrukcji i mogą być traktowane jak małe mosty. Przy przepustach, nad któ-
rymi znajduje się minimalna grubość nadsypki lub jej brak, celowe jest zain-
stalowanie typowych płyt przejściowych stosowanych przy mostach. Dojazd do 
przepustu należy skonstruować, wytwarzając stopniowe (płynne) usztywnienie 
nawierzchni toru z podbudową, w sposób rosnący, rozpoczynając od określonego 
granicznego przekroju i kończąc na przekroju nad przepustem. Ponadto na od-
cinkach toru bezpośrednio przylegających do obiektu (o długości około 10,0 m) 
należy wyeliminować styki szyn, ponieważ wskutek uderzeń kół pojazdów może 
wystąpić rozluźnienie medium gruntowego w nasypie. 

2. Warstwy pośrednie jako wzmocnienie podłoża toru 

Problem wzmacniania podtorza jest od wielu lat aktualny na kolejach pol-
skich, w związku z koniecznością przystosowywania magistral do postępujące-
go powiększania obciążeń i prędkości jazdy oraz jako konsekwencja złego stanu 
podtorza, w którym na skutek wieloletnich zaniedbań utrzymaniowych (głównie 
niedostateczne dofinansowywanie napraw, remontów bieżących i kapitalnych 
oraz robót modernizacyjnych) wystąpiły nieodwracalne zmiany, powodujące 
osłabienie nośności podłoża i stateczności budowli ziemnych. 

Fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej skutkuje realizacją licznych 
projektów środowiskowych, wśród których szczególnie wyróżniają się jako naj-
bardziej spektakularne te, które zmierzają do modernizacji infrastruktury trans-
portowej. W odniesieniu do sieci kolejowej kontynuowane są intensywne prace na 
ciągach magistral (linie kategorii 0): E20 (Kunowice – Poznań – Warszawa), E30 
(Görlitz – Legnica – Wrocław – Kraków – Przemyśl), E65 (Katowice – Warszawa 
– Gdańsk), nr 131 (Bydgoszcz – Tczew), nr 9 (Tczew – Gdańsk – Gdynia), E59 
(Świnoujście – Szczecin – Poznań – Wrocław – Chałupki) oraz niektórych linii 
kategorii 1. Zadania te realizowane są kompleksowo, czyli zakres robót obejmuje 
m.in. 11: przebudowę nawierzchni, podtorza (ze wzmocnieniem) i odwodnienia; 
przebudowę istniejących i budowę nowych obiektów inżynieryjnych (mosty, wia-
dukty, przepusty); modernizację sieci trakcyjnej, modernizację i rozbudowę ukła-
du zasilania elektroenergetycznego; modernizację systemu sterownia ruchem 
i łączności, urządzeń sygnalizacji przejazdowej i diagnostyki stanów awaryjnych 
taboru; przebudowę i budowę peronów, bezkolizyjnych przejść dla pieszych oraz 
systemu informacji dla podróżnych; budowę obiektów i urządzeń dla ochrony 
środowiska. Efektami modernizacji będą: poprawa komfortu i bezpieczeństwa 

11 A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji dróg szynowych..., op. cit.
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podróży, skrócenie czasu podróży (jako rezultat zwiększenia prędkości jazdy) 
i minimalizacja destrukcyjnego oddziaływania na środowisko naturalne. 

Aktualnie standardem modernizacyjnym jest wielowarstwowy układ kon-
strukcji drogi kolejowej, w którym poszczególne warstwy pośrednie mogą speł-
niać różne zadania. Istnieje wiele propozycji projektowania podłoża toru w strefie 
torowiska, różniących się szczegółami, jednak zmierzających do osiągnięcia 
dwóch celów: nośności i odwodnienia.

Rysunek 7. Przekrój poprzeczny przez kolejową linię dwutorową.  
Propozycja (opracowana w Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury  

Komunikacyjnej DOLKOM Spółka z o.o. we Wrocławiu) dotycząca zabudowy geowłókniny 
i geosiatki przez maszynę AHM-800R w torowisko modernizowanej magistrali E59  

na odcinku Wrocław – Poznań
Źródło: Folder Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM 

Spółka z o.o. we Wrocławiu, 2002. www.dolkom.pl [data dostępu]; A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji 
dróg szynowych. Badania modelowe i eksploatacyjne, Wyd. WSOWL, Wrocław 2012, s. 105.

Na rysunku 7 pokazano konstrukcję toru linii dwutorowej E59 na odcinku 
Wrocław – Poznań z zabudowaną w torowisku geowłókniną i geosiatką przez 
maszynę AHM-800R. Projekt ten opracowano w Przedsiębiorstwie Napraw 
 Infrastruktury Komunikacyjnej we Wrocławiu12. 

Rysunek 8 ilustruje fragment przekroju poprzecznego toru o nawierzchni 
klasycznej, stosowanej na nowych i zmodernizowanych liniach kolei dużych 
prędkości w Niemczech (DB). Konstrukcja jest układem wielowarstwowym, za-
wierającym oprócz podsypki pod podkładami warstwy wzmacniające (ochron-
ne), filtracyjne albo separacyjne13.

W Dolnośląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, w ramach mo-
dernizacji linii kolejowej Wrocław – Międzylesie (w celu przystosowania do 
zwiększonych przewozów i podwyższonej prędkości jazdy do 120 km/h) oraz 
odcinka Wrocław – Poznań magistrali E59, wdrożono w kilku lokalizacjach 

12 Folder Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej…, op. cit.
13 A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji dróg szynowych..., op. cit.
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 wzmocnienie podłoża toru przy zastosowaniu tzw. materaca według projektu14. 
Materac wzmacniający składał się z następujących elementów:

Rysunek 8. Fragment przekroju poprzecznego toru o nawierzchni klasycznej 
 stosowanej na nowych i zmodernizowanych liniach kolei  

dużych prędkości w Niemczech (DB)
1 – warstwa podsypki tłuczniowej, 2 – warstwa odsączająca (materiał ziarnisty przepuszczalny),  

3 – warstwa ochronna (wzmacniająca), 4 – podtorze, 5 – szyna, 6 – podkład z betonu zbrojonego 

Źródło: A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji dróg szynowych. Badania modelowe i eksploatacyjne, 
Wyd. WSOWL, Wrocław 2012, s. 105.

1) materiału wypełniającego przestrzeń materaca, charakteryzującego się 
znaczną wartością kąta tarcia wewnętrznego w odniesieniu do kąta tarcia ośrod-
ka gruntowego podtorza (przyjęto tłuczeń bazaltowy),

2) powłoki otaczającej wypełnienie materaca, traktowanej jako materiał zbro-
jeniowy i wykonanej z siatki (stalowej lub z tworzyw sztucznych – tzw. geosiatki) 
o odpowiednim splocie prętów i wymiarze oczek dostosowanym do wielkości 
ziaren kruszywa (w przedmiotowym przypadku jest nim tłuczeń), zastosowa-
nej w celu zapewnienia oporu przesuwu ziaren tłucznia w płaszczyźnie powłoki; 
oczekiwany jest efekt tzw. klinowania się ziaren tłucznia. 

Grubość warstwy materiału wypełniającego materac przyjęto w zakresie  
hm = 0,15-0,2 m. Wartość tę oszacowano na podstawie stosownej analizy teore-
tyczno-doświadczalnej, uwzględniając m.in. wartość i charakter obciążenia eks-
ploatacyjnego (dynamika), parametry techniczne nawierzchni i nośność podtorza 
w strefie torowiska. Zwiększenie wymiaru hm ponad 0,2 m nie zagwarantuje po-
prawy sytuacji funkcjonowania materaca (jako obiektu zespolonego), lecz może 
ograniczyć lub całkowicie zlikwidować współpracę powłoki dolnej z górną, któ-
ra jest realizowana za pośrednictwem warstwy tłucznia stanowiącego matrycę. 

Materac zbrojeniowy jako sprężysta warstwa nośna powinien być naprężo-
ny wstępnie, do czego prowadzi napinanie powłoki i zagęszczanie tłucznia wy-
pełniającego. Materac należy posadawiać na warstwie podkładowej kruszywa 
grubego (np. tłucznia) rozścielonej bezpośrednio na powierzchni torowiska. Jest 
to warstwa przejściowa, zapewniająca utrzymanie kontaktu z materacem na za-
sadzie tarcia w płaszczyźnie dolnej powłoki materaca. 

14 Ibidem.
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Zadania spełniane przez materac:
– redukcja tzw. rozporu bocznego w podłożu toru i zmniejszenie przemiesz-

czeń pionowych,

Rysunek 9. Materac zbrojeniowy jako zabezpieczenie przed penetracją  
upłynnionego materiału gruntowego podtorza w kierunku podsypki

1 – pręty górnej płaszczyzny materaca, 2 – tłuczeń wypełniający przestrzeń materaca, 3 – pręty dolnej 
płaszczyzny materaca, 4 – upłynniony materiał podtorza 

Źródło: A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji dróg szynowych. Badania modelowe i eksploatacyjne, 
Wyd. WSOWL, Wrocław 2012, s. 109.

– przekazywanie na podłoże w sposób równomierny obciążeń eksploatacyj-
nych, eliminując zagrożenie mechanicznej destrukcji powierzchni torowiska oraz 
zapobieganie zmianom reologicznym w ośrodku gruntowym podtorza,

– zabezpieczenie przed penetracją upłynnionego materiału gruntowego pod-
torza w kierunku podsypki, pod wpływem działania dynamiki ruchu pojazdów, 
w okresach nadmiernego zawilgocenia podtorza (rysunek 9). Ziarna kruszywa
wypełniającego materac powinny być odpowiednio zakotwione w oczkach siatki

Rysunek 10. Schemat zabudowy materaca zbrojeniowego obejmującego  
oba tory linii dwutorowej

1 – szyna, 2 – podkład, 3 – podsypka, 4 – siatka górna powłoki materaca, 5 – tłuczeń wypełniający 
materac, 6 – siatka dolna powłoki materaca, 7 – warstwa podkładowa tłucznia o grubości 0,1 m, uwałowana, 
8 – podtorze, 9 – spinacze łączące powłokę siatkową

Źródło: A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji dróg szynowych. Badania modelowe i eksploatacyjne, 
Wyd. WSOWL, Wrocław 2012, s. 110.
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będącej powłoką materaca i względem siebie wstępnie „sprężone” na zasadzie 
wygenerowanego stanu napięcia. W ten sposób skonstruowany materac stanowić 
może aktywną warstwę separacyjną, czyli skuteczną zaporę przeciw penetracji 
nawodnionego ośrodka gruntowego do wnętrza podsypki. 

 

 

Rysunek 11. Przekrój poprzeczny przez tory na przejeździe kolejowo-drogowym  
z wbudowanym w podłożu materacem obejmującym oba tory linii dwutorowej  

(oznaczenia jak na rysnku 10)
Źródło: A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji dróg szynowych. Badania modelowe i eksploatacyjne, 

Wyd. WSOWL, Wrocław 2012, s. 110. 

Oto kilka form konstrukcyjnych materaca wzmacniającego, zastosowanych 
na szlaku Boreczek – Strzelin linii kolejowej Wrocław – Międzylesie15: 

Rysunek 12. Przekrój poprzeczny przez tor linii jednotorowej z materacem zbrojeniowym 
założonym w strefie pod podkładem (oznaczenia jak na rysunku 10)

Źródło: A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji dróg szynowych. Badania modelowe i eksploatacyjne, 
Wyd. WSOWL, Wrocław 2012, s. 111.

15 Ibidem.
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– materac wzmacniający jako element wspólny dla podbudowy obu torów 
linii dwutorowej na szlaku w nasypie lub w przekopie (rysunek 10),

– materac wzmacniający jako element wspólny dla podbudowy obu torów 
linii dwutorowej na przejeździe kolejowo-drogowym (rysunek 11),

Rysunek 13. Przekrój poprzeczny przez tor linii jednotorowej z materacami założonymi 
indywidualnie w strefach pod szynami (oznaczenia jak na rysunku 10)

Źródło: A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji dróg szynowych. Badania modelowe i eksploatacyjne, 
Wyd. WSOWL, Wrocław 2012, s. 111.

– materac wzmacniający podbudowę toru linii jednotorowej (rysunek 12),
– materac zbrojeniowy założony w podbudowie toru indywidualnie w stre-

fach pod szynami (rysunek 13). 

 3. Wybrane przykłady stosowania materaca  
wzmacniającego w praktyce

 
1. Przejazd kolejowo-drogowy w km 28,640 linii PKP Wrocław – Międzylesie, 

na szlaku Boreczek – Strzelin16. W dniu 27 września 1986 r. założono w podbudo-
wie obu torów warstwę wzmacniającą w formie materaca o grubości hm = 0,2 m. 

2. Rozjazd zwyczajny w torze głównym zasadniczym stacji PKP Boreczek 
na linii PKP Wrocław – Międzylesie17. W dniu 2 listopada 1987 r. zainstalowano 
w  podbudowie rozjazdu warstwę wzmacniającą skonstruowaną identycznie jak 
w przypadku przejazdu kolejowo-drogowego wspomnianego powyżej. W obu 
tych obiektach wykonywano przez okres 12-15 miesięcy od daty zabudowy 
 materaca geodezyjne pomiary przemieszczeń pionowych punktów pomiarowych 

16 Ibidem.
17 Ibidem.
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na główce szyny. Stwierdzono, że tor z warstwą wzmacniającą pod nawierzchnią 
wykazuje osiadania znacznie zredukowane i równomierne. 

3. Odcinek linii PKP Międzylesie – granica państwa. System wzmacniający 
podtorze w nasypie i konstrukcję materaca wykonany z plastikowych geosiatek 
o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Geowłókninę, której głównym celem 
jest w tym przypadku zabezpieczenie korony torowiska przed infiltracją wody 
opadowej, należy ułożyć na całej szerokości torowiska. Zaproponowano jeden 
z dwóch rodzajów materiału: Terratex 400 produkcji czeskiej lub WD-EB pro-
dukcji polskiej. Warstwę ochronną o grubości h0 = 0,3 m w torze poza materacem  
i h0 = 0,1 m pod materacem należy wykonać z tzw. odsiewek uzyskiwanych w pro-
cesie oczyszczania podsypki, będących materiałem odpadowym. W przypadku 
gdy jakość odsiewek nie będzie odpowiadać normie, zalecono zmieszanie ich pod-
czas układania z innym kruszywem, np. klińcem lub grysem. Materac o grubości  
hm = 0,2 m wzmacniający podtorze należy wykonać z tłucznia podsypkowego 
otoczonego geosiatkami (tworzącymi obudowę materaca) umożliwiającymi do-
datkowy efekt klinowania się materiału kamiennego, wskutek czego można wy-
eliminować zjawisko poślizgu. Zalecono geosiatki typu ARMAPAL-5030 lub 
6030 skonstruowane ze splecionych wysokowytrzymałych włókien poliestro-
wych albo ARMAPAL-G z włókna szklanego. 

4. Odcinek szlaku Oborniki Śl. – Osola na magistrali PKP E59 Wrocław 
– Poz nań. Projektowany system wzmocnienia torowiska w nasypie polega na 
rozścieleniu warstwy izolacyjno-odsączającej w postaci geowłókniny wyprodu-
kowanej metodą igłowania z włókien polipropylenowych na podkładce z tkaniny 
foliowej polipropylenowej o wytrzymałości na przebijanie R > 1,1 kN w warun-
kach badania CBR.

5. Przejazd kolejowo-drogowy w miejscowości Żarów (Dolny Śląsk) w km 
42,117 linii PKP Wrocław – Jelenia Góra. Zainstalowano matę geotekstylną 
(o wytrzymałości na rozerwanie Rr ≥ 2,9 kN) pod warstwą podsypki tłuczniowej 
na całej powierzchni warstwy ochronnej (szczelnej – wykonanej z niesortu gra-
nitowego), rozścielonej na warstwie odsączającej (piasek gruboziarnisty) separu-
jącej nawierzchnię kolejową od torowiska.

6. Odcinek szlaku Grabowno Wlk. – Twardogóra linii PKP Wrocław – Ostrów 
Wlkp. Tor znajduje się w łuku poziomym w nasypie z projektowanym systemem 
wzmocnienia podtorza. 
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Instances of intermediate layers  
use in the railway track base in terms of building a modern 

transport and logistics system 
Summary. The article presents the aim of intermediate layers use in the railway track base, 

its working principle and constructing. Intermediate layers are presented from two directions: 
as a way of elimination of the threshold effect in the transition zones from the railway track to 
engineering structures, as well as intermediate layers as reinforcement of low-bearing track base. 
Examples of practical installation of intermediate layers with regard to recycling waste mate-
rials are given.  Attention is paid to the positive effects of building intermediate layers into the 
track base within the trackway. Problems of location and conditions of rail track operation present 
a challenge for designers and in vestors in terms of innovativeness of solutions. The above subject 
discussed in the paper has a practical significance regarding a large-scale modernisation of rail 
transport infrastructure in Poland.

Key words: railway track, intermediate layers, construction, instances of use
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