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Analiza perspektyw rozwoju bitcoina w kontekście
możliwości pełnienia funkcji pieniądza*
Autorzy: Marzena Franków, Tomasz Kopyściański
Abstrakt
Zagadnienie funkcjonowania kryptowalut stanowi zupełnie nowy problem naukowy, nie tylko w wymiarze krajowym, ale również międzynarodowym. W aktualnym dorobku literatury przedmiotu, zarówno z dziedzin nauk
prawnych, jak i ekonomicznych, brakuje publikacji wyjaśniających istotę oraz
mechanizmy funkcjonowania elektronicznych środków płatniczych opartych o rozwiązania kryptograficzne. Tymczasem rozwój cywilizacji, a zwłaszcza
budowany w oparciu o nowe technologie rozwój wirtualnych społeczności
generuje nowe formy transakcji oraz sposób ich rozliczania, które wychodzą dalece poza zakres obecnego stanu wiedzy oraz istniejących rozwiązań
prawnych. Przyczyn pojawienia się kryptowalut upatruje się nie tylko w niedostatkach tradycyjnego systemu walutowego, który nie potrafił stawić czoła
licznym kryzysom, ale także w szybkim rozwoju Internetu, dla którego kryptowaluty mogą być bardziej dostosowaną formą pieniądza. Kryptowaluty budzą
jednakże wiele kontrowersji prawnych, przez co ich użytkownicy są narażeni
na istotne ryzyko prawne oraz ekonomiczne.
W związku z tym przedmiotem badań w ramach niniejszego artykułu jest analiza ekonomicznej istoty bitcoina jako najbardziej rozpowszechnionej obecnie kryptowaluty. Zasadniczym celem w tym zakresie jest ocena roli bitcoina w zakresie możliwości pełnienia funkcji pieniądza.
Słowa kluczowe: pieniądz, funkcje
pieniądza, kryptowaluty
JEL: E42, E43

Historia: otrzymano 2016-04-07, poprawiono 2016-04-07, zaakceptowano
2016-06-02

Wstęp
Rozwój technologiczny i postępująca
informatyzacja społeczeństwa stanowią podatny grunt do poszukiwania nowych sposobów nawiązywania

stosunków ekonomicznych. W ostatnim czasie szczególnie interesującym
zjawiskiem w tym zakresie jest powstanie i rozwój kryptowalut jako nowej
formy dokonywania i rozliczania transakcji. Oryginalność zastosowanych
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rozwiązań, zarówno pod względem
technologicznym, jak i ekonomicznym,
istotnie odróżnia kryptowaluty od tradycyjnych, dotychczas wykorzystywanych rozwiązań w obszarze realizacji
płatności. Najbardziej znanym i rozpowszechnionym w obrocie gospodarczym przykładem kryptowaluty jest
bitcoin. Wzrost znaczenia tej kryptowaluty w zakresie dokonywania płatności stawia pytania nie tylko o rolę
kryptowalut w aspekcie ekonomicznym, ale również o możliwości przejęcia w gospodarce roli przypisywanej
obecnie wyłącznie środkom płatniczym oficjalnie uznawanym przez poszczególne państwa.
Głównym celem artykułu jest ocena
bitcoina w zakresie potencjału pełnienia przezeń funkcji pieniądza. W ramach artykułu, na bazie rozważań teoretycznych odnoszących się do idei
bitcoina w porównaniu do form współczesnego pieniądza, przedstawione
zostaną wyniki badań empirycznych
zmierzające do sformułowania wniosków na temat perspektyw rozwoju
bitcoina i ewentualnego potencjału
pod względem możliwości konkurowania z tradycyjnymi walutami.

stanowiło jeden z istotnych elementów budujących fenomen zjawiska,
jakim są kryptowaluty, przyciągającym
do jego korzystania osoby ideowo odrywające się od głównego nurtu ekonomii i wyrażające niezadowolenie
społeczne z obecnych zasad funkcjonowania gospodarki. Podstawę odzwierciedlenia w systemie płatniczym
idei bezpieczeństwa i wolności miały
stanowić specyficzne, komplementarne rozwiązania wykorzystane przy jego
konstrukcji.
Zgodnie z podstawowym założeniem
bitcoin miał stanowić zdecentralizowany system elektronicznych płatności za pomocą sieci peer-to-peer,
aby umożliwić dokonywanie transakcji między stronami, opierając się
na wzajemnym zaufaniu. Wobec tego
sieć jest tworzona przez samych użytkowników – ani bank, ani oficjalna
procedura płatnicza nie jest obecna
między użytkownikami BTC (Chrabonszczewska 2013: 55). Podaż waluty jest
zwiększana dzięki tzw. górnikom (ang.
miners). Na komputerach górników
działa program poszukujący rozwiązań funkcji matematycznej, na której
opiera się algorytm funkcjonowania
protokołu bitcoin. Po znalezieniu rozwiązania wygenerowany zostaje blok,
który zawiera transakcje na bitcoinach
od momentu wykopania poprzedniego bloku. Nad procesem wprowadzania bitcoina do obiegu i wykorzystania w obrocie gospodarczym brak
jest nadzoru organów państwowych,
co w konsekwencji sugeruje całkowitą niezależność od rządów i instytucji
finansowych. Ponieważ funkcjonowanie bitcoina oparte jest o zasady
kryptografii, to źródłem zaufania jest
w decydującej mierze dowód kryptograficzny. Efekt ten wspomagany jest
wykorzystaniem aplikacji open source, co ma zapewniać jawność procesu
powstawania kryptowaluty. Pomimo
tego zachowana zostaje anonimowość
użytkowników, co związane jest z faktem, iż przy założeniu konta (w sensie

Pojęcie i istota bitcoina
Problematyka związana z ekonomicznymi implikacjami wynikającymi
z funkcjonowania bitcoina w obrocie
gospodarczym nie została jak dotychczas obszernie opisana w literaturze
przedmiotu. Najczęściej zagadnienie
opisywane jest z perspektywy technologicznej wyjaśniającej sam mechanizm tworzenia kryptowaluty. Bitcoin
(BTC) został po raz pierwszy zaprezentowany w 2008 r. przez osobę bądź
grupę osób działających pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. Przedstawiona wówczas koncepcja wyjaśniała
system tworzenia oraz sposób funkcjonowania jednostek BTC, zarówno
na gruncie ekonomicznym, jak i socjologicznym. Podłoże socjologiczne
154
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portfela, na którym gromadzone
są bitcoiny) żadne informacje osobiste nie są wymagane i nie wymagają
identyfikacji.
Z ekonomicznego punktu widzenia
istotnym zagadnieniem jest ograniczona podaż bitcoina. Maksymalna liczba
jednostek, które mogą być wprowadzone do obiegu, jest ograniczona
z góry przez algorytm i nie przekroczy
21 milionów sztuk. Biorąc pod uwagę
obecne tempo wzrostu mocy obliczeniowej sieci, prognozuje się, że wielkość ta zostanie osiągnięta około 2110
r. Naturalnie stała podaż jednostek,
które zostaną wyemitowane do systemu, powoduje presję deflacyjną, jakiej poddany jest bitcoin. Ze względu
na konstrukcję systemu żadna osoba
ani organizacja nie ma możliwości
zwiększenia ilości bitmonet, jakie będą
funkcjonować w systemie. Ograniczona podaż przy zakładanym wzrastającym popycie ma prowadzić do systematycznego wzrostu wartości bitcoina.
Aby zapobiec sytuacji utraty płynności,
projektanci systemu zdecydowali, że 1
BTC dzieli się na 100 mln mniejszych
jednostek nazywanych zwyczajowo satoshi (Dopierała, Borodo 2014: 3).
Z uwagi na międzynarodowy oraz
anonimowy charakter bitcoina liczba
osób korzystających z tej kryptowaluty jest bardzo trudna do oszacowania
(Piotrowska: 372). Brakuje oficjalnych
danych na temat globalnej liczby użytkowników bitcoina. Ich liczbę można

próbować określić na podstawie czynnych adresów bitcoin oraz statystyk
publikowanych na stronach internetowych agregujących informacje na temat obrotu kryptowalutami. Podstawowe statystyki dotyczące bitcoina
na przestrzeni badanych lat prezentuje
tabela.
W początkowej fazie zainteresowanie bitcoinem było relatywnie niewielkie. Mała liczba użytkowników
oraz ilość dokonywanych transakcji
sprawiała, że zasięg oddziaływania
ograniczony był do wąskiego grona
pasjonatów nowych technologii i innowacji finansowych. Tym niemniej,
już w początkowym okresie bitcoin był
wykorzystywany jako środek wymiany,
chociaż w dużej mierze do przeprowadzania transakcji w szarej strefie czy
też wręcz nielegalnych. Dynamiczny
rozwój bitcoina zapoczątkowany został
w 2013 r. W roku tym skumulowana
liczba pobrań klienta bitcoin wzrosła
z 1,9 mln do ponad 4,2 mln. Na fali popularności zjawiska oraz w dużej mierze dzięki temu, że oprogramowanie
bazowego protokołu bitcoina udostępniane jest na wolnych licencjach, bardzo szybko powstawać zaczęły alternatywne monety – tak zwane altcoins.
To sprawia, że obecnie w obrocie funkcjonuje równolegle już kilkaset różnych kryptowalut i cały czas powstają
nowe. Nie zmienia to jednak na razie
faktu, iż bitcoin pozostaje wciąż najbardziej znaną kryptowalutą, dlatego

Tabela 1. Podstawowe dane na temat bitcoina w latach 2010–2015 (stany na koniec roku)
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Liczba jednostek w obiegu
(w tys. jednostek)

5 051,5

8 063,9

10 621,2

12 215,2

13 674,7

15 031,4

Kapitalizacja
(w mln USD)

1,5

35,9

142,3

9 031,5

4 241,3

6 490,0

Szacowana łączna liczba
adresów bitcoin
(w tys.)

24,2

947,3

1 908,7

4 202,5

5 534,7

7 242,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych https://bitinfocharts.com/.
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też z perspektywy jego specyfiki przeanalizowane zostaną w dalszej części
artykułu kwestie związane z możliwością odgrywania roli pieniądza.

4) środka płatniczego – pieniądz
umożliwia regulację zobowiązań finansowych, w tym wobec państwowych instytucji (Noga 2012: 76).
Należy przy tym podkreślić, iż funkcje
pieniądza nie mają rozłącznego charakteru. Jednocześnie w literaturze
utrwaliło się przekonanie, że niektóre
z wymienionych funkcji, a konkretnie
funkcje miernika wartości i środka
wymiany są pierwotne wobec pozostałych (Pietrzak, Polański, Woźniak
2008: 57). Ponadto, jak pokazuje historia pieniądza, z czasem znaczenie
jednych funkcji może ulec trwałej redukcji, podczas gdy inne przybierać
będą na znaczeniu. Równocześnie,
nie w każdych warunkach pieniądz
spełnia wszystkie swe funkcje. Przykładem może być środowisko inflacyjne, w którym ograniczona zostaje
możliwość pełnienia przez pieniądz
roli narzędzia tezauryzacji oraz środka
wyrażania wartości.
Opisane rozległe zastosowanie i wielość wymienionych funkcji były historycznie zmienne. Niemniej jednak
przyjęło się poprzez funkcje definiować pieniądz. Różnym rodzajom pieniądza nie są bowiem wspólne jego
własności (cechy). Nie wystarczy również powiedzieć, że pieniądzem nazywamy to, co jest zwykle ofiarowywane albo otrzymywane przy zakupie
lub sprzedaży dóbr, usług i innych rzeczy (Galbraith 1976: 6). Jak wolno sądzić, jest to nadmierne uproszczenie.
Podstawowy podział wyróżnia postaci
(formy, a nawet tworzywa) pieniądza
– jest to ujęcie chronologiczne – i jest
niemal tożsamy z podziałem na pieniądz posiadający wartość wewnętrzną (towarowy, pełnowartościowy)
oraz fiducjarny (symboliczny, niepełnowartościowy). Rozwój form pieniądza obejmował pieniądz prymitywny, kruszcowy papierowy, bankowy,
elektroniczny (Piaszczyński 2004: 19).
Pojawienie się, rozwój oraz zanik wymienionych postaci pieniądza przebiegały niejednakowo w przestrzeni

Formy współczesnego
pieniądza i jego funkcje
Niezależnie od swej formy zewnętrznej i systemu gospodarczego, pieniądz postrzegany jest obecnie jako
prawnie określony, powszechnie akceptowany środek płatniczy, który
może wyrażać, przechowywać i akceptować wartości i którego wartość
jest ściśle związana z realnym PKB
(Schaal 1996: 26). Przyjęty pieniądz
jest przy tym powszechnie uznawanym środkiem przenoszenia wartości
w przestrzeni lub czasie (Oyrzanowski
1997: 122–123). Jest to równoznaczne stwierdzeniu, iż pieniądz ma szereg właściwości i spełnia równolegle
więcej niż jedną funkcję. Wymienia
się w tym zakresie zwykle funkcje:
1) środka wymiany (cyrkulacji) –
pieniądz odgrywa rolę pośrednika
w wymianie, co pozwala na oderwanie transakcji kupna od transakcji
sprzedaży, eliminując tym samym
niedogodności związane z wymianą
barterową (Noga 2012: 71–76);
2) miernika wartości – pieniądz stanowi podstawę wyobrażeń o wartości
dóbr i usług, co przejawia się w określeniu ich ceny (Milewski, Kwiatkowski
2008: 339–340). Ponadto wykształcenie pieniądza umożliwiło dokonanie
porównania dóbr względem ich wartości, jakże ułatwiając podejmowanie
decyzji gospodarczych;
3) środka tezauryzacji – pieniądz jest
środkiem gromadzenia bogactwa
(przechowywania wartości), m.in.
dlatego, że umożliwia sumowanie
wartości poszczególnych składników posiadanego majątku (Schaal
1996: 23). Funkcja ta traci oczywiście na znaczeniu wraz z przebiegającym intensywnie rozwojem rynków
finansowych;
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i czasie. Jednakże niejednokrotnie
wyznaczały one nową jakość efektywności gospodarczej.
Współcześnie pieniądz występuje
w dwóch formach:
• pieniądz gotówkowy (realny), występujący w formie materialnej
pieniądza papierowego (banknoty) lub w postaci monet, emitowany przez władze monetarne danego państwa,
• pieniądz bezgotówkowy, niemający materialnej postaci fizycznej,
który stanowi przedmiot ewidencji
księgowej banków, kreowany w systemie bankowym poprzez kredyt.
Naturalnie występowanie pieniądza w obecnych formach nie wyklucza w żaden sposób pojawiania się
nowych środków płatniczych, które
ewolucyjnie mogą zastępować, konkurować lub nawet wypierać aktualnie przyjęte formy. Z tej perspektywy
kryptowaluty mogą wyłaniać się jako
alternatywa i to nie tylko dla pieniądza gotówkowego, ale również dla
formy bezgotówkowej kreowanej
w systemie bankowym. Niewątpliwie
jednak, podobnie jak to miało miejsce w historii ekonomii, możliwość
pełnienia przez pieniądz wskazanych
funkcji jest naturalną konsekwencją wyróżniania się przez niego szeregiem właściwości. Należą do nich
przede wszystkim (Mishkin 2002: 87):
1. Cechy o charakterze sine qua non
(warunek konieczny):
• rzadkość w sensie ekonomicznym
– pieniądz powinien być dobrem
o ograniczonej dostępności (podaży) w stosunku do występujących
na rynku dóbr i usług,
• podzielność – pieniądz musi być
podzielny na mniejsze jednostki
bez straty na wartości, umożliwiając dokonanie zakupu towarów,
których wartość jest relatywnie
niska, a zarazem wyrażona bardzo
dokładnie,
• przenośność – pieniądz powinien umożliwiać przenoszenie

znacznych jego wartości, koncentrując wysoką wartość w niewielkiej objętości i wadze,
• trwałość – powinien wykazywać
odporność na procesy starzenia,
fizyczne zniszczenie, gwarantując
przechowanie wartości,
• jednorodność – poszczególne
jednostki pieniądza powinny być
do siebie podobne,
• oryginalność – pieniądz powinien
być trudny do podrobienia.
• Cechy o charakterze uzupełniającym (tzn. cechy, które nie są niezbędne, ale niewątpliwie ułatwiały
w przeszłości lub obecnie pełnienie funkcji pieniądza, będąc źródłem zaufania do określonej jego
formy, a zatem i przesłanką do jego
powszechnej akceptowalności):
• wartość wewnętrzna – wynikająca
z podwójnej użyteczności danego
dobra, a więc możliwości gospodarczego wykorzystania w sposób inny niż użycie w procesie
wymiany,
• gwarancja emitenta – emitent
(najczęściej jest nim państwo) jest
gwarantem autentyczności znaków pieniężnych oraz ich honorowania przez uczestników obrotu gospodarczego i we wszelkich
transakcjach.
Warto zwrócić szczególną uwagę,
że opisane powyżej cechy w zróżnicowanym stopniu wpływają na możliwość pełnienia przez środek funkcji
pieniądza. I tak, dla przykładu, cecha
rzadkości jest kluczowa dla zdolności
pełnienia funkcji tezauryzacji, z uwagi
na to, że ograniczony dostęp z natury
rzeczy jest czynnikiem zwiększającym
prawdopodobieństwo
rynkowego
wzrostu lub przynajmniej przechowania siły nabywczej w czasie. Z drugiej
strony, cechy podzielności oraz przenośności, w każdym razie intensywność ich występowania dla danego
dobra stanowią przesłankę dla zdolności pełnienia funkcji środka wymiany (płatniczego).
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Bitcoin odznacza się większością
wymienionych cech, a nierzadko
w stopniu wyższym niż to miało miejsce w przypadku historycznych i współczesnych form pieniądza. Możemy zatem mówić o rzadkości, podzielności,
przenośności (poręczności), trwałości, jednorodności oraz oryginalności
bitcoina.
Rzadkość pieniądza utożsamiana jest
zwyczajowo ze stopniem ograniczenia
podaży pieniądza określonego rodzaju. W przypadku systemu Bitcoin jest
to ustalony odgórnie, a zatem równolegle wpisany w algorytm limit jednostek, które mogą zostać wygenerowane w przyszłości. Architektura systemu
sprawia, iż z ograniczeniem podaży
bitcoina jest ściśle związana możliwość
dalszego ich podziału na mniejsze jednostki wartościowe – są to tzw. satoshi,
których relacja w stosunku do jednostki obrachunkowej przedstawia się
następująco: 1 BTC = 100 000 000
satoshi. Jak widzimy, jest to podzielność aż do ośmiu miejsc po przecinku,
podczas gdy tradycyjne kwotowania
walut wyliczane są do czterech miejsc
po przecinku, a pieniądza gotówkowego – jedynie do dwóch, co może stanowić istotne ułatwienie posługiwania
się bitcoinem w sytuacji potencjalnej
aprecjacji kryptowaluty w konsekwencji utrzymującej się nadwyżki popytu
nad podażą waluty.
Poręczność i jednorodność, uzyskiwane przez cyfrowy charakter, jak i oryginalność zapewniana poprzez zabezpieczenia kryptograficzne, również
stanowią kwestię bezdyskusyjną. Nieco bardziej kontrowersyjne może być
postrzeganie kwestii trwałości, z uwagi
na czynnik ryzyka, jakim jest stabilność
i bezpieczeństwo funkcjonowania systemów komputerowych i sieci internetowej. Tym niemniej, w porównaniu do pieniądza bezgotówkowego,
kryptowaluty charakteryzują się bez
wątpienia przynajmniej niemniejszą
trwałością (wszak w ramach kreacji pieniądza w systemie bankowym

pojawiają się analogiczne uwarunkowania technologiczne i związane z tym
czynniki ryzyka), a w porównaniu
do pieniądza gotówkowego – nawet
zdecydowanie większą.
Wyróżnianie się przez kryptowalutę
opisanymi cechami jest bez wątpienia
następstwem sposobu generowania
jednostek oraz pozostałych aspektów
funkcjonowania omawianej kryptowaluty. Uwarunkowania te wykluczają jednakże, zarówno obecnie, jak
i w przyszłości, posiadanie przez kryptowalutę wartości wewnętrznej czy
gwarancji emitenta.
Analiza rozwoju kryptowaluty
bitcoin z wykorzystaniem wybranych
narzędzi statystycznych
Analizie poddano szeregi dziennych logarytmicznych stóp zwrotu cen bitcoina wyrażonych w walutach: EUR, PLN,
USD, JPY. Następnie dokonano zestawienia jej rezultatów z wynikami uzyskanymi dla dobranych analogicznie
szeregów czasowych par walutowych
tradycyjnych (EUR/USD, EUR/PLN,
USD/PLN), instrumentów finansowych
(w postaci indeksów S&P index, WIG)
oraz surowców (cen złota XAU/USD,
cen ropy SC.F/USD) wywodzących się
z tradycyjnych rynków. Podstawowe
charakterystyki omawianych szeregów
czasowych wyliczono dla zbioru 1418
obserwacji zawierających się w okresie
od początku funkcjonowania kryptowaluty, tj. od lipca 2010 r. do grudnia
roku 2015.
W ramach przeprowadzonych badań
zastosowano podejście klasyczne,
utożsamiając oczekiwaną stopę zwrotu z dochodem oraz odchylenie standardowe stóp zwrotu – z ryzykiem
(definiowanym jako zmienność). Wyższemu ryzyku, w tym przypadku interpretowanemu jako możliwość uzyskania stopy zwrotu innej niż oczekiwana,
towarzyszy zwykle większy dochód. Jak
wynika z rysunku 1, dostrzegalna jest
realizacja tej zależności w przypadku
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Rysunek 1. Wykres dochód-ryzyko 20.07.2010–31.12.2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych https://bitinfocharts.com/.

BTC, bowiem wyznaczone wartości
miar, zarówno średniej dziennej stopy
zwrotu, jak i odchylenia standardowego, są niewątpliwie najwyższe (wynosząc odpowiednio ok. 0,6% oraz 7%)
w przypadku zmian cen bitcoina, niezależnie od rodzaju waluty kwotowanej. Wystarczy powiedzieć, że oczekiwane stopy zwrotu z uwzględnionych
w badaniu tradycyjnych instrumentów
finansowych są bliskie 0%, natomiast
wartości dziennego odchylenia standardowego rzadko przekraczają poziom 1%.
Rozkład
dziennych
logarytmicznych stóp zwrotu BTC w okresie
20.07.2010–31.12.2015 przedstawiono na rysunku 2, z którego wynika,
że 50% obserwacji zawartych jest pomiędzy pierwszym kwartylem wynoszącym -1,56% a kwartylem trzecim
wynoszącym 2,65%. Uwagę zwraca
wysoka wartość rozstępu (ok. 99 pp),
co sugeruje, że zakres wahań cen
bitcoina jest nieporównanie wyższy niż

ten dostrzegany w przypadku tradycyjnych walut.
Zidentyfikowana zmienność oraz jej
rozmiary wynikają m.in. z płytkości
rynku kryptowaluty, która jest rezultatem realizowania relatywnie niskich
obrotów na tym rynku. Jednakże rozstrzygającym elementem przyczyniającym się do utrzymywania się wysokiej
zmienności bitcoina może być, eksponowana przez twórcę systemu, niezależność od państwowych organów
nadzorujących. Tym samym wykluczone zostają zastosowania mechanizmów ograniczania wahań kursowych
oraz zapobiegania spekulacjom walutowym (interwencje walutowe i inne
instrumenty polityki pieniężnej). Stąd
kurs bitcoina ustalany jest jedynie
jako wynik relacji zachodzących między siłami rynkowymi na platformach
wymiany.
Nadmierna zmienność notowań bitcoina może skutkować istotnym ograniczeniem zaufania użytkowników
159

WSB University in Wroclaw Research Journal I ISSN 1643-7772 I eISSN 2392-1153 I Vol. 16 I No. 2

Rysunek 2. Rozkład dziennych logarytmicznych stóp zwrotu BTC/USD
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych https://bitinfocharts.com/.

do posługiwania się tym środkiem
płatniczym. Dotyczy to takich kwestii,
jak możliwość występowania kryptowaluty w roli środka wymiany (cyrkulacji) czy regulacji zobowiązań (w szczególności w średnio- i długookresowej
perspektywie), a nawet środka tezauryzacji. Dzieje się tak, ponieważ nie
jest spełniony warunek stabilności siły
nabywczej potencjalnego pieniądza.

umowną i istotnie różni się w zależności od tego, czy przyjęty zostanie
ekonomiczny czy też prawny punkt widzenia. W ujęciu ekonomicznym postrzeganie tego zagadnienia jest dość
szerokie i elastyczne, a kwestią decydującą pozostaje powszechna akceptowalność – zjawisko o charakterze
psychologicznym. Interesujące jest,
że powszechne przyjmowanie danego
środka jako zapłaty za dobra i usługi wynika z pewności (przekonania),
że w danej gospodarce narodowej
posiadanie pieniądza umożliwia zawsze nabycie towarów i usług o stałej
wartości (Schaal 1996: 23). Niemniej
jednak przyjęcie założenia o funkcjonalnej istocie pieniądza implikuje
w pierwszej kolejności potrzebę rozważenia istoty kryptowalut ze względu
na aktualną i potencjalną możliwość
pełnienia funkcji miernika wartości,
środka wymiany, środka płatniczego
czy też środka tezauryzacji.

Ocena możliwości pełnienia
przez bitcoin funkcji pieniądza
Zgodnie z najbardziej rozpowszechnioną w literaturze przedmiotu teorią funkcjonalną pieniądza, istota
pieniądza określona jest przez spełniane przezeń funkcje, co pozwala
przyjąć, że wszystkie środki, które
spełniają funkcję pieniądza, należy definiować jako pieniądz (Schaal
1996: 23). Naturalnie uznanie danego
środka za pieniądz jest sprawą dalece
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Odnosząc się do rozważanych uprzednio zagadnień, funkcja miernika wartości identyfikowana jest jako możliwość
określenia wartości towaru w formie
pieniężnej w postaci ceny. W takim rozumieniu kryptowaluty w swym ogólnym założeniu w sposób oczywisty
spełniają podaną funkcję, wszak przy
ich pomocy jest możliwe wyrażenie,
a przez to i porównywanie wartości
dóbr i usług funkcjonujących w obrocie
gospodarczym. Można jednakże dywagować, czy nie jest to pozorne spełnianie funkcji miernika wartości. Wszak
obecną wartość kryptowalut kształtuje, nie jak w przypadku tradycyjnych walut – jego siła nabywcza, lecz
w dużej mierze kurs wymienny wobec
walut tradycyjnych. Z pewnością natomiast trudno uznać, aby kryptowaluty
spełniały obecnie powszechną funkcję
miernika wartości w sensie możliwości
określenia wartości wszystkich dóbr
i usług będących przedmiotem transakcji rynkowych. W przypadku większości dóbr, z uwagi na ograniczone
możliwości wymiany, kryptowaluty
pełnią te funkcję co najwyżej pośrednio, właśnie za pośrednictwem tradycyjnych walut. Przykładowo cenę baryłki ropy naftowej na poziomie 50$ za
baryłkę można wyrazić jako 0,17 BTC
(przy przyjętym umownie kursie przeliczeniowym 300$/BTC), jednakże określenie wartości tego towaru następuje
jedynie w wyniku przeliczenia kursu
wymiany. Możliwość bezpośredniego
określenia ceny wyrażonej w krytpowalucie jest bardzo ograniczona czy
wręcz niemożliwa (wszak transakcje
tym towarem nie są obecnie rozliczane w ten sposób, choć oczywiście
potencjalnie mogą być w przyszłości).
W rezultacie, choć w ogólnym ujęciu
kryptowaluty posiadają funkcję miernika wartości, to sposób jej realizacji,
przynajmniej dotychczas, jest zbliżony bardziej do różnego rodzaju aktywów będących przedmiotem obrotu
wtórnego (jak na przykład instrumentów finansowych na giełdzie), aniżeli

do pieniądza w tradycyjnym ekonomicznym rozumieniu.
Z funkcją miernika wartości bardzo
blisko związana jest kwestia odgrywania przez pieniądz roli środka wymiany. Właściwość ta związana jest
z powszechną ekwiwalentnością
środków pieniężnych w transakcjach
kupna i sprzedaży towarów i usług.
W tej funkcji pieniądz staje się pośrednikiem w wymianie, co w ujęciu
historycznym stanowiło możliwość
odejścia od wymiany barterowej poprzez umowne „odrywanie” transakcji kupna od transakcji sprzedaży.
Wymiana towaru na pieniądz stwarza
tym samym możliwość podmiotowi
sprzedającemu nabycie spełniającego
jego potrzeby towaru lub usługi bez
konieczności dokonywania bezpośredniej wymiany. Kryptowaluty również
posiadają tę właściwość i jest to wśród
omawianych funkcji ta, którą kryptowaluty spełniają bodaj w najintensywniejszym stopniu. Trudno jednak nie
zaznaczyć faktu, że obecnie pełnienie
tej funkcji nie ma jeszcze powszechnego charakteru, z uwagi na brak
powszechnej akceptacji kryptowalut
w zakresie dokonywania transakcji.
Niemniej jednak, wraz z ewentualnym
rozpowszechnieniem, zdolność potencjalnego zastosowania kryptowalut
w zakresie funkcji wymiany nie stanowi kwestii szczególnie dyskusyjnej.
Rozwinięciem funkcji środka wymiany
jest występowanie pieniądza w roli
środka płatniczego, czego przejawem
jest możliwość regulowania wszelkich zobowiązań finansowych, w tym
w szczególności podatków, wynagrodzeń, zaciągania i spłat pożyczek (Noga
2012: 76). W tym przypadku kryptowaluty trudno uznać za środek realizujący wskazaną funkcję. W aktualnym,
nieuregulowanym stanie uwarunkowań prawnych, przy braku równoległej
akceptacji władz monetarnych państw
w zakresie wykorzystywania kryptowalut możliwość regulowania zobowiązań, takich jak przede wszystkim
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podatki, jest automatycznie wykluczona. Można mieć przy tym poważne wątpliwości, na ile kryptowaluty
ze względu na swoje cechy zawierają
w sobie potencjał do pełnienia tej
funkcji w dłuższej perspektywie czasowej. Wszak jedną z immanentnych
cech kryptowaluty jest niezależność
od rządów i innych organów władzy
publicznej. Fakt ten powoduje naturalną sprzeczność, która ogranicza
możliwość funkcjonowania tradycyjnego systemu finansowego w oparciu
o kryptowaluty, a zwłaszcza tak kluczowego ogniwa jak system podatkowy.
W zasadzie upowszechnienie kryptowalut w roli pieniądza wiązałoby się
z zupełną reorientacją stosunków ekonomicznych, w szczególności w zakresie obecnej roli państwa i organizacji
systemu finansów publicznych.
Odrębną, interesującą kwestią jest
możliwość pełnienia przez kryptowaluty funkcji środka tezauryzacji. Z jednej strony niematerialna postać kryptowaluty i będący tego konsekwencją
brak wartości wewnętrznej z natury
rzeczy ogranicza skłonność do przechowywania siły nabywczej w tej formie. Tym bardziej, że brak nadzoru
i gwarancji państwa siłą rzeczy zwiększa niepewność co do bezpieczeństwa
gromadzonych w ten sposób oszczędności. Z drugiej jednak strony warto
zauważyć, że w istotę tworzenia kryptowaluty nieodłącznie wpisany jest
element tezauryzacyjny, czego głównym aspektem jest algorytm ograniczający ilość generowanych jednostek.
Ograniczona podaż, wzmacniająca
cechę rzadkości, zgodnie z mechanizmem rynkowym może stanowić
czynnik sprzyjający aprecjacji kryptowaluty w dłuższej perspektywie.
To może zatem zwiększać skłonność
do posiadania kryptowaluty w celu
przechowywania wartości. Słabością
kryptowalut w zakresie funkcji tezauryzacyjnej może być jednak brak innego zastosowania niż cele rozliczeniowo
płatnicze (w przeciwieństwie do np.

złota czy innych towarów1). Ponadto
czynnikiem warunkującym skłonność
do gromadzenia oszczędności w tej
formie jest niewątpliwe stabilność siły
nabywczej pieniądza. Pieniądz realizuje funkcję tezauryzacyjną wówczas,
gdy jako nabywcy ufamy, że przechowuje on wartość. Jednakże możliwość
utrzymania stałej siły nabywczej przez
kryptowalutę, jak wielokrotnie zostało
to już przedstawione, jest w tym momencie dość mocno nieokreślona.
Należy podkreślić, iż wyodrębnienie
zawartości znaczeniowej poszczególnych funkcji pieniądza jest nad wyraz
umowne (Owsiak 2002: 108). Środki
odgrywające rolę pieniądza spełniają
wymienione funkcje jednocześnie, jak
też realizacja jednej funkcji warunkuje spełnienie kolejnej. Przykładowo,
dokonywanie transakcji (pieniądz jako
środek wymiany) byłoby w zasadzie
niemożliwe w oderwaniu od funkcji
miernika wartości, identyfikującej ilość
towarów, jaką można nabyć za jednostkę pieniężną, co zarazem stanowi
warunek konieczny dla przeprowadzenia rozliczenia transakcji. Ponadto, aby
pieniądz był środkiem tezauryzacji,
niezbędne jest posiadanie przez niego
siły nabywczej, nierozerwalnie związanej z możliwością zamiany pieniądza
na określone dobra lub usługi mogące
zaspokoić przyszłe potrzeby osób gromadzących oszczędności właśnie w formie pieniężnej. Wzajemne zależności
między spełnianymi funkcjami, mające w tym wypadku komplementarny
charakter, stanowią istotny element
w dyskusji nad możliwością odgrywania
W przypadku złota, nawet gdyby
hipotetycznie przestało być uznawane za drogocenne, wciąż pozostawałoby zastosowanie jubilerskie (choć
ozdoby z niego wykonane nie byłyby
już uznawane za prestiżowe (por. R.
Faszyński, Jeśli bitcoin jest pieniądzem, to transferowym, http://www.
obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/jesli-bitcoin-jest-pieniadzem-to-transferowym/).
1
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przez krytpowaluty roli pieniądza.
Współczesne formy pieniądza, zarówno gotówkowa, jak i bezgotówkowa,
taką właściwość bez wątpienia posiadają. Tymczasem w przypadku kryptowalut, wprawdzie dostrzec można
występowanie tych funkcji, lecz z różną
intensywnością. Tym niemniej trudno,
przynajmniej w obecnym stanie ich wykorzystania w obiegu gospodarczym,
przyjąć wniosek, iż spełniają wszystkie
podane funkcje w jednakowym stopniu
czy też, że spełniane przez nie funkcje
uzupełniają się wzajemnie. Dodatkowo
pojawiają się poważne wątpliwości,
w jakim stopniu i czy w ogóle kryptowaluty są w stanie pełnić niektóre funkcje,
jak przede wszystkim funkcję środka
płatniczego. To powoduje, że w ujęciu
ekonomicznym kryptowalutom bliżej
niż do pieniądza jest obecnie do instrumentu finansowego. Nie zmienia to jednak faktu, że z perspektywy rozwoju
kryptowalut o ewentualnej możliwości zastosowania w roli powszechnego
pieniądza zadecyduje jego akceptowalność i społeczne zaufanie. Jednakże
wydaje się, że w tym względzie warunkiem koniecznym będzie stabilizacja siły
nabywczej potencjalnego pieniądza.

uznawany przez poszczególne kraje,
w tym Polskę, jako jednostka walutowa czy pieniądz elektroniczny. Fakt ten
niewątpliwie ogranicza rozpowszechnienie bitcoina, powodując szereg
utrudnień natury prawnej, jak i ekonomicznej. Nie zmienia to jednak faktu,
iż bitcoin jest wykorzystywany przez
użytkowników z różnych krajów, co automatycznie sprawia, że staje się siłą
rzeczy niejako konkurencją dla oficjalnie uznawanych przez poszczególne
państwa tradycyjnych walut.
Postrzegając rzecz w kategoriach futurystycznych, rozpowszechnienie bitcoina i wyparcie przezeń z obiegu tradycyjnych walut wiązałoby się z zupełnie
nowym podejściem do pojęcia pieniądza i jego dotychczasowych funkcji.
Z przeprowadzonych rozważań wynika, iż bitcoin nie jest sposobem na wyeliminowanie różnych rodzajów ryzyka
w zakresie obrotu środkami pieniężnymi. Niestabilność kursu i ryzyka prawne związane z wykorzystaniem nowej
waluty są trudne do uniknięcia. Z drugiej strony nie można pominąć faktu,
iż nowatorski charakter tworzenia
kryptowalut, a także idea wykluczenia
kontroli nad ich obrotem przez państwo zyskuje zwolenników, co należy
odbierać nie tylko jako zjawisko społeczne, ale proces, który wraz z rozpowszechnieniem może wywoływać
istotne skutki ekonomiczne.

Podsumowanie
Bitcoin, podobnie jak i inne kryptowaluty, obecnie nie jest oficjalnie
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Analysis of Bitcoin’s Development Prospects in the Context of the Possibility of
Performing Monetary Function
Abstract
Innovative technologies and the emergence of virtual communities create
new types of transactions and the accounting methods that go beyond the
current state of knowledge in economics and existing legal solutions. These
virtual communities create and distribute their own medium of payment for
the exchange of goods and services, thereby providing a means of payment
in which emissions or circulation central monetary authorities are not involved. The reasons behind the emergence of cryptocurrencies are not only the
shortcomings of the traditional currency system which was unable to face
numerous crises, but also the development of the Internet for which cryptocurrencies can prove to be a better suited form of money. Unfortunately,
they stir much legal controversy with the effect that their users are exposed
to significant legal and economic risk.
Therefore, the subject of research presented in the article is to analyze the
economic substance of Bitcoin. The main objective in this area is to assess the
role of Bitcoin in terms of capacity to serve as money.
Keywords: money, monetary function, cryptocurrencies
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Wymiary i składniki satysfakcji z pracy w świetle
wybranych koncepcji oraz perspektyw badawczych
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Abstrakt
Artykuł zawiera przegląd wybranych perspektyw koncepcyjnych i badawczych kategorii satysfakcji z pracy sporządzony na bazie dorobku teoretycznego i praktycznego, wypracowanego w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Na
tej podstawie wskazano różne sposoby rozumienia satysfakcji z pracy w kontekście możliwości badawczych i diagnostycznych, koncentrując się na trzech
najbardziej obszernych i najczęściej przywoływanych w literaturze ujęciach:
poznawczym, emocjonalnym i procesowym. Następnie pogrupowano potencjalne składniki satysfakcji poprzez przypisanie ich do odpowiadających im
wymiarów, tworząc w ten sposób zestawienie modułowe, które umożliwia
elastyczny dobór składników satysfakcji z pracy. Przedstawione przez autora
propozycje mają charakter otwarty, umowny i stwarzają możliwości elastycznego ich doboru dopasowanego do konkretnego problemu badawczego.
Słowa kluczowe: satysfakcja z pracy,
perspektywa koncepcyjna, perspektywa badawcza, składniki satysfakcji
z pracy, wymiary satysfakcji z pracy
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naukowi kładli nacisk na odmienne
aspekty związane z tym pojęciem. Celem niniejszej publikacji jest wskazanie możliwych sposobów rozumienia
i kierunków oddziaływania satysfakcji
z pracy wraz ze wskazaniem możliwych
obszarów badawczych oraz, docelowo,
próba egzemplifikacji jej potencjalnych
wymiarów oraz składników, a także ich
systematyzacji w ujęciu historycznym
i według podstawowych obszarów
badawczych.

Kształtowanie satysfakcji z pracy nie
może sprowadzać się tylko do ogólnych
rozważań, ale wymaga również pewnych skonkretyzowanych ustaleń o charakterze teoretycznym i praktycznym,
a punktem wyjścia jest tutaj dookreślenie i pełniejsze rozumienie samej kategorii satysfakcji z pracy, która ewaluowała w ciągu ostatnich kilkudziesięciu
lat, a w zależności od koncepcji, badacze
Grzegorz Wudarzewski
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Instytut Zarządzania i Marketingu
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Metoda badawcza

Implikacje badań

Przegląd wybranych perspektyw koncepcyjnych i badawczych kategorii
„satysfakcja z pracy” sporządzony
został na bazie metody analizy dorobku teoretycznego i praktycznego
wypracowanego w ciągu ostatnich
kilkudziesięciu lat. Przedłożenie proponowanego przez autora wstępnego, wielowymiarowego konstruktu
satysfakcji z pracy poprzedzone zostało przeglądem różnych sposobów
rozumienia satysfakcji z pracy sporządzonych na bazie dorobku naukowego
wypracowanego w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat i obejmującego zarówno publikacje naukowe, jak i narzędzia
sprawdzone i zweryfikowane w praktyce. Na tej podstawie wskazano różne
sposoby rozumienia satysfakcji z pracy
w kontekście możliwości badawczych
i diagnostycznych, koncentrując się
na trzech najbardziej obszernych i najczęściej przywoływanych w literaturze
ujęciach: poznawczym, emocjonalnym
i procesowym. Następnie pogrupowano potencjalne składniki satysfakcji,
poprzez przypisanie ich do odpowiadających im wymiarów.

Zaproponowany układ prezentacji
konstruktu satysfakcji z pracy może
stanowić bazę dla naukowców zainteresowanych sposobami postrzegania samej satysfakcji z pracy, jak
i jej wymiarów i składowych w okresie kilkudziesięciu lat. Przedłożony
przez autora wstępny, teoretyczny
konstrukt satysfakcji pracy złożony
z 64 i 17 wymiarów może posłużyć
jako obiekt badań psychometrycznych ukierunkowanych na wypracowanie i zatwierdzenie narzędzia
do pomiaru satysfakcji z pracy oraz
następnie do przeprowadzenia badań
empirycznych w różnych przekrojach
badawczych.
Ograniczenia badań
Przedstawione przez autora propozycje mają charakter otwarty, umowny
i wymagają szeregu badań empirycznych i psychometrycznych.
Wstęp
Zainteresowanie czynnikiem ludzkim
w kontekście efektywnego procesu
motywowania stanowi współcześnie
jeden z kluczowych obszarów zainteresowania każdej organizacji. Wiąże
się to z potrzebą dbałości o pracowników pod kątem rozwoju, wykorzystywania w pełni ich potencjału, kreatywności i zaangażowania. Niezbędnym
czynnikiem warunkującym te aspekty
jest zjawisko satysfakcji z pracy. Wiele
wcześniejszych i współczesnych badań dowodzi, że między satysfakcją
z pracy a efektywnością i produktywnością zachodzą różnego rodzaju zależności, które powinny być uwzględniane w założeniach strategicznych
organizacji. Kształtowanie satysfakcji
z pracy nie może sprowadzać się tylko
do ogólnych rozważań, ale wymaga
również pewnych skonkretyzowanych
ustaleń o charakterze teoretycznym

Wnioski
Konstrukt satysfakcji z pracy okazał
się być zjawiskiem rozbudowanym,
obejmującym 64 składniki przyporządkowane do odpowiadających im 17
wymiarów.
Oryginalność/wartość artykułu,
wkład w rozwój nauki
Pogrupowano potencjalne składniki satysfakcji poprzez przypisanie ich
do odpowiadających im wymiarów,
tworząc w ten sposób zestawienie
modułowe, które umożliwia elastyczny dobór parametrów badawczych
satysfakcji z pracy w badaniach naukowych i przy próbach pomiaru satysfakcji z pracy.
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i praktycznym. Punktem wyjścia jest
tutaj dookreślenie i pełniejsze rozumienie samej kategorii satysfakcji
z pracy, która ewaluowała w czasie
ostatnich kilkudziesięciu lat, a w zależności od koncepcji, badacze naukowi kładli nacisk na odmienne aspekty
związane z tym pojęciem. W zależności od sposobu rozumienia satysfakcji
z pracy, można wskazać różne grupy
potencjalnych czynników i składników tego zagadnienia, co w dalszej
perspektywie odnosi się również
do problematyki badawczej. Odnosząc się do wspomnianych wcześniej
potencjalnych działań, kluczową rolę
odgrywają następujące kwestie: rozumienie satysfakcji z pracy, zakres
możliwości badawczych oraz sposoby
badania poszczególnych składników
satysfakcji z pracy. Fundamentem powyższych rozważań jest najczęściej
przywoływana i przyjęta przez autora
definicja E.A. Locke’a, zgodnie z którą satysfakcja z pracy to „przyjemny
stan emocjonalny, będący rezultatem
postrzegania przez jednostkę swojej
pracy jako realizującej lub umożliwiającej realizację istotnych wartości
dostępnych w pracy pod warunkiem,
że te wartości są zbieżne z jej potrzebami” (Wudarzewski 2013). Wskazana propozycja stanowi podstawę
do dalszych rozważań nad składowymi omawianej problematyki. Szersze
wskazanie kierunków i sposobów rozumienia tak definiowanej satysfakcji
z pracy w dużej mierze przyczynia się
do pełniejszego dookreślenia potencjalnych składników oraz wymiarów
tego pojęcia.
Celem niniejszej publikacji jest wskazanie możliwych sposobów rozumienia i kierunków oddziaływania satysfakcji z pracy, wraz ze wskazaniem
możliwych obszarów badawczych
oraz, docelowo, próba egzemplifikacji jej potencjalnych wymiarów oraz
składników, a także ich systematyzacji
w ujęciu historycznym i według podstawowych obszarów badawczych.

Perspektywy koncepcyjne i badawcze
satysfakcji z pracy
Kategoria satysfakcji z pracy jest pojęciem, które można analizować z punktu widzenia różnych perspektyw badawczych. Samo pojęcie satysfakcji
jest terminem socjopsychologicznym,
pozostającym w określonych relacjach
z zagadnieniem zadowolenia. Zadowolenie może mieć charakter chwilowy,
natomiast satysfakcję („silne uczucie
zadowolenia”), zazwyczaj odczuwamy
po długotrwałym okresie zadowolenia
(Kunecka i in. 2007). Przy takim założeniu kategoria satysfakcji jako wypadkowa wielu sytuacji zadowolenia
jest pojęciem szerszym od tego ostatniego. Nawiązują do tego także inne
propozycje definicji tych dwóch pojęć,
przedstawiane m.in. przez Mrówkę
(„Satysfakcja z pracy jest to pozytywny stosunek zatrudnionych do powierzonych im obowiązków, otoczenia
pracy i współpracowników, któremu
może towarzyszyć uczucie zadowolenia” – Mrówka 2010) oraz Bańkę
(„Zadowolenie z pracy jest uczuciową
reakcją przyjemności lub przykrości,
doznawaną w związku z wykonywaniem określonych zadań, funkcji oraz
ról”, Bańka 2002). Zarówno w odniesieniu do satysfakcji, jak i zadowolenia
można mówić o subiektywnym charakterze omawianych zagadnień, które
kształtowane są przez takie czynniki,
jak np. dotychczasowe doświadczenia, indywidualne preferencje, aspiracje, oczekiwania czy różnice między
oczekiwaniami jednostki a percepcją
określonych sytuacji oraz ich uwarunkowań. Subiektywnie percepcyjny
charakter zadowolenia czy też satysfakcji nie musi mieć wcale bezpośredniego związku z obiektywną, rzeczywistą sytuacją. Ważnym składnikiem
jakości życia (stopnia zadowolenia,
satysfakcji, szczęścia) jest satysfakcja
z pracy. Od kilkudziesięciu lat podejmowane są liczne próby konkretyzacji
tej ostatniej kategorii, zróżnicowane
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w zależności od przyjmowanej perspektywy koncepcyjnej i badawczej.
Herzberg, Mausner i Snyderman
wskazują na istotność dogłębnych badań nad kategorią satysfakcji z pracy
w kontekście trzech obszarów (Paszkowska-Rogacz 2009, Zalewska 2002):
(1) organizacji (wzrost wydajności
i wewnętrzna motywacja, zmniejszenie absencji i zmiany miejsca pracy,
zmniejszenie konfliktów i poprawa relacji interpersonalnych), (2) pracownika (lepsze zdrowie, poczucie szczęścia
i wzrost możliwości samorealizacji),
(3) społeczeństwa (zmniejszenie liczby
zaburzeń psychicznych, efektywniejsze
wykorzystywanie możliwości zasobów
ludzkich, wzrostu potencjału twórczego). Już na tym etapie powstaje pytanie o potencjalne składniki i wymiary
satysfakcji z pracy. W niniejszej publikacji autor zawęża obszar badawczy
związany ze składnikami satysfakcji
z pracy, koncentrując się na satysfakcji
z pracy w kontekście organizacji.
Ustalenia w zakresie perspektywy
koncepcyjnej w sposób oczywisty determinują perspektywę badawczą, ponieważ wpływają na rodzaje i zakres
potencjalnych obszarów badawczych
oraz dobór cech diagnostycznych.
Na tym tle można wyodrębnić kilka
wybranych perspektyw koncepcyjnych
kategorii satysfakcji z pracy oraz związanych z nimi perspektyw badawczych.
Pierwszą perspektywą koncepcyjną
i badawczą jest trwałość, stabilność
i czas występowania omawianego zagadnienia. W tym znaczeniu satysfakcję z pracy postrzega się jako zjawisko
względnie utrwalone, obejmujące
szerszy przedział czasu w odróżnieniu
od zadowolenia z pracy (komponent/
składowa satysfakcji z pracy), które
interpretowane jest jako krótkotrwała reakcja, stan zadowolenia z pracy.
Oznacza to, że wszelkie pojedyncze
aspekty związane z wykonywaniem
pracy (trudność zadania, znaczenie
zadania, spodziewana gratyfikacja za
jego wykonanie) czy też pojedynczymi

sytuacjami kojarzonymi z najbliższym
otoczeniem stanowiska pracy (komunikacja z bezpośrednim przełożonym
i współpracownikami, pomoc uzyskana od przełożonego i kolegów) można badać w kontekście zadowolenia/
niezadowolenia z pracy, natomiast
diagnoza satysfakcji z pracy zawiera
w sobie percepcje zbioru sytuacji zadowolenia/niezadowolenia, a także
relacji z bezpośrednim otoczeniem
środowiska pracy (ogólny poziom relacji, współpracy, komunikacji i zaufania
z bezpośrednim przełożonym i współpracownikami) i sporadycznie relacji
z całym środowiskiem organizacji.
Druga perspektywa koncepcyjna i badawcza odnosi się do samej oceny satysfakcji z pracy, która w konkretnej
sytuacji badawczej może mieć charakter wielostopniowy. Z tego punktu widzenia satysfakcję postrzega się
jako zjawisko pozytywne, które albo
nie występuje w ogóle, albo występuje w znaczeniu pozytywnym o różnym
stopniu nasilenia, natomiast zadowolenie z pracy (jako składowa satysfakcji z pracy) może wystąpić zarówno
w znaczeniu pozytywnym, jak i neutralnym oraz negatywnym, o różnym
stopniu nasilenia.
Trzecia perspektywa koncepcyjna
i badawcza satysfakcji z pracy jest
powiązana z zasięgiem postrzegania
i kształtowania się tego zjawiska (Wudarzewski 2013). Kategoria satysfakcji
z pracy odnosi się w większym stopniu do konkretnego stanowiska pracy
i jego bezpośredniego otoczenia, a jej
składowymi mogą być poszczególne
sytuacje zadowolenia z pracy. Pojęcie
satysfakcji pracowników jest zbiorową
oceną większych grup pracowniczych
lub też wszystkich pracowników. Kategoria ta, w odróżnieniu od satysfakcji
z pracy, wykracza odczuwalnie poza
stanowisko pracy i koncentruje się
na szerszej perspektywie relacji i zależności zachodzących w organizacji
(przyjęty styl kierowania, aspekty kulturowe – normy i wartości oraz sposób
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ich stosowania i przestrzegania, zróżnicowanie warunków gratyfikacji w zależności od charakteru i stopnia trudności realizowanych zadań na różnych
stanowiskach i poziomu wymaganych
kompetencji, wartości etyczne respektowane przez członków organizacji,
stopień samodzielności i elastyczności,
a także wymagany poziom standardów pracy czy elementy współpracy
zespołowej), a nawet obejmuje bezpośrednie otoczenie organizacji (np.
relacje z klientami, konkurencją). Warto zauważyć, że zbiorowa satysfakcja
organizacyjna pracowników w bardzo
wysokim stopniu pokrywa się z odczuwaniem klimatu organizacyjnego.
Najbardziej obszerną kategorią jest
satysfakcja zawodowa, która z jednej
strony nawiązuje do szerokiego zakresu zadań związanych nie tyle z pracą,
co wykonywanym przez dłuższy czas
zawodem/profesją, a z drugiej – zasięgiem wykracza poza organizację,
ponieważ pracownicy satysfakcję zawodową oceniają nie tyle w kontekście swojej organizacji, co bardziej poprzez porównywanie determinantów
danego zawodu w stosunku do innych
zawodów, nawet bardzo luźno powiązanych z organizacją i jej otoczeniem.
Czynnikami będącymi w obszarze zainteresowań badawczych mogą być
np.: poziom pożądanych kompetencji
do wykonywania zawodu czy trudności związane z ich opanowaniem,
różnorodność zadań i projektów, zapewniająca brak monotonii czy poczucie stałego rozwoju, status społeczny,
jaki daje zawód, wraz z potencjalnymi możliwościami osiągania korzyści
z tego tytułu, czynniki bezpieczeństwa
fizycznego, stałość i bezpieczeństwo
zatrudnienia, poziom stresu związany
z wykonywanym zawodem, poziom
odpowiedzialności, wysokość gratyfikacji i dodatkowe korzyści, a także
przewidywalność czasu pracy i czasu
wolnego.
Czwartą perspektywą koncepcyjną
i badawczą jest rozumienie satysfakcji

z pracy w zależności od interesującego
nas kontekstu. Na tym tle wyodrębnia
się ujęcie poznawcze (percepcyjne)
i emocjonalne (afektywne). Zgodnie
z powszechnie akceptowaną definicją
satysfakcji E.A. Locke’a kategoria satysfakcji z pracy zawiera różne aspekty,
zarówno emocjonalne, jak i poznawcze (Locke 1976). Mimo akcentowania
w różnych koncepcjach i definicjach
znaczenia aspektu emocjonalnego
wiele rozwiązań, poszukiwań i badań
było zorientowanych przede wszystkim na aspekt poznawczy (Antoniak,
Jaros 2005). Ma to swoje odzwierciedlenie w ilości i strukturze potencjalnych składników oraz wymiarów
satysfakcji proponowanych w piśmiennictwie. Takie podejście opierało się
na założeniu, że trafne rozpoznanie
aspektu poznawczego może być jest
podstawą do wyciągnięcia wniosków
na temat aspektu emocjonalnego.
Późniejsze badania empiryczne nie
potwierdziły w pełni opisywanego założenia, co rodziło potrzebę względnie
niezależnego badania aspektów poznawczych i emocjonalnych (Antoniak,
Zalewska 2003). Zauważono również,
że przy wyrażaniu emocji odnoszących
się do potencjalnych składników satysfakcji pracy korzystną formą stosowaną w kwestionariuszach mogą być rysunki i metafory. Czynnikami aspektu
poznawczego mogą być zatem: zadowolenie i satysfakcja z pracy związane
z relacjami z przełożonymi oraz współpracownikami, poziom wynagrodzenia
czy treść pracy, natomiast czynnikami
aspektu emocjonalnego np.: różne
stany emocjonalne, stresy czy zmęczenie skutkujące samopoczuciem
lub przeżywanym uczuciem w miejscu
pracy oraz artykułowane opinią „jak
bardzo pracownicy lubią bądź nie lubią swojej pracy” (Paszkowska-Rogacz
2002). W tym miejscu warto podkreślić wielość czynników poznawczych
wyodrębnianych w prowadzonych
badaniach oraz wykorzystywanych narzędziach diagnostycznych, ponieważ
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to głównie one będą podlegały analizie pod kątem dookreślenia przez autora potencjalnych składników i wymiarów satysfakcji z pracy. Powyższe
rozważania są rozwinięte w dalszej
części niniejszej publikacji.
Piątą perspektywą koncepcyjną i badawczą jest postrzeganie satysfakcji
z pracy w kontekście pewnej charakterystycznej postawy pracownika, opartej na trwałych odczuciach doświadczanych w trakcie pracy i w stosunku
do pracy. W ten sposób definiuje satysfakcję z pracy B. Żołędowska, proponując perspektywy koncepcyjne i badawcze kategorii satysfakcji z pracy jako:
(a) postawy w znaczeniu poznawczym
(przekonania, opinie, wiedza i informacja pracownika na temat pracy), (b)
postawy w znaczeniu emocjonalnym
(werbalne i niewerbalne wyrażanie zadowolenia/niezadowolenia i satysfakcji/braku satysfakcji) oraz (c) postawy
w znaczeniu intencjonalnym (świadome i celowe działania) (Żołędowska
2005). Zgodnie z propozycją autorki,
komponenty poznawczy i emocjonalny przyczyniają się do powstawania
komponentu intencyjnego. Wymienione komponenty są ze sobą powiązane,
niemniej jednak każdy z nich może
również występować osobno.
Szóstą perspektywą w opisywanym
zakresie są wewnętrzne i zewnętrzne
determinanty kształtujące zjawisko satysfakcji z pracy. Tym samym pojawiają się składniki i wymiary o charakterze osobistym (indywidualne potrzeby,
wiek, płeć, doświadczenie), społecznym (kultura organizacyjna, zgodność
z etyką, relacje z bezpośrednim przełożonym, współpraca z pracownikami
i współpraca z klientami) i organizacyjnym (treść pracy, wynagrodzenie,
możliwości awansu, warunki pracy)
(Leder-Niewola, Waliszewska 2010).
W rozważaniach autora nad problematyką potencjalnych składników i wymiarów istotną rolę odgrywają przede
wszystkim składniki i wymiary z obszaru organizacji i częściowo z obszaru

społecznego, ponieważ to głównie
w ich kontekście można mówić o świadomych możliwościach oddziaływania
przez organizację.
Siódma perspektywa koncepcyjna
i badawcza odnosi się do różnicy w subiektywnym postrzeganiu przez pracowników aktualnej sytuacji związanej
z pracą i bezpośrednim środowiskiem
stanowiska (aktualna ilość sytuacji
zadowolenia i niezadowolenia w kontekście realizowanych zadań, relacji
z przełożonymi, współpracownikami
itp.) oraz sytuacji oczekiwanej, pożądanej (artykułowanie oczekiwań i kierunków poprawy odczuwania satysfakcji
z pracy w odniesieniu do potencjalnych składników badawczych. Do tej
perspektywy koncepcyjnej nawiązują
niektóre definicje kategorii satysfakcji z pracy, takie jak choćby koncepcja
C.J. Cranny, zgodnie z którą „Satysfakcja z pracy jest reakcją emocjonalną
lub odczuciem w stosunku do pracy,
która powstaje w wyniku porównania rzeczywistych wyników z oczekiwanymi wynikami lub uznawanymi
za prawidłowe” (Cranny i in. 1992).
Im większe różnice między percepcją
stanu aktualnego względem pożądanego, tym mniejsze poczucie satysfakcji, zatem perspektywą badawczą
będzie w tym przypadku dookreślenie
stanu aktualnego i pożądanego czynników doświadczanych w organizacji
w kontekście pracy. Nie bez znaczenia
pozostaje tutaj również wymiar, który znajduje się gdzieś między stanem
aktualnym i pożądanym, mianowicie
realne możliwości, jakie pracownik postrzega w kontekście istotnych dla niego obszarów, a które może stworzyć
organizacja z uwzględnieniem swojej
specyfiki i charakteru otoczenia, a także możliwości oddziaływania.
Ósma perspektywa koncepcyjna i badawcza dotyczy związków przyczynowo-skutkowych między satysfakcją
z pracy a osiąganymi wynikami. Początkowe zainteresowania i badania dotyczyły założenia, że większa
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satysfakcja z pracy przyczynia się
do lepszych wyników, większej efektywności itp. (Kaczkowska-Serafińska
2011). Pierwsze modele i teorie motywacji, jak choćby teoria potrzeb A.H.
Maslowa czy dwuczynnikowa teoria
F. Herzberga nawiązywały do takich
właśnie relacji. Przy tym podejściu
istotnymi czynnikami, które należałoby diagnozować, powinny być przede
wszystkim te, które wskazano wcześniej w odniesieniu do czynników zadowolenia i satysfakcji, a więc np. warunki pracy, komunikacja z bezpośrednimi
przełożonymi i współpracownikami,
wsparcie przełożonego i współpracowników itd. Wraz z ewolucją pojęcia „satysfakcja z pracy” zaczęto podawać w wątpliwość rozumienie tego
zagadnienia jako jednostronnej relacji
przyczyna–skutek. Zaczęto dostrzegać
również działanie zwrotne osiąganych
wyników i efektywność na poziom
satysfakcji. W jednej z nowszych publikacji R. Mrówka, powołując się na L.
Portera i E.E. Lawlera, wyraźnie wskazuje, że satysfakcja z pracy w dużej części może być skutkiem a nie przyczyną
otrzymywanych wyników i efektywności. Takie założenie wyznacza bardzo ciekawą perspektywę badawczą,
w której istotne obszary diagnostyczne
obejmowałyby takie składniki, jak np.
możliwość i trafność oceny związku
przyczynowo-skutkowego między włożonym wysiłkiem a otrzymanym rezultatem, adekwatność gratyfikacji z tym
związanej, stopień trudności zadania
w kontekście innych realizowanych zadań, znaczenie zadania dla organizacji,
uznanie przełożonych z tytułu wykonania trudnego zadania itd. Autor w pełni podziela pogląd o współzależności
między poziomem satysfakcji z pracy
a osiąganymi wynikami.
Dziewiąta perspektywa koncepcyjna
i badawcza satysfakcji z pracy może
być związana z problematyką dopasowania jednostki do organizacji
i do charakteru zadań realizowanych
na zajmowanym stanowisku. Do tej

koncepcji rozumienia pojęcia „satysfakcja z pracy” nawiązuje m.in. Rosensteil (Rosenstiel 1999), który definiuje
satysfakcję z pracy jako „względnie
stabilną zmienną, która powstaje
wskutek doświadczeń jednostki związanych z pracą i stopnia dopasowania
jednostki do określonych zadań”. Według niektórych badaczy pojęcie satysfakcji z życia jest ściśle związane z dopasowaniem człowieka do otoczenia
i organizacji, poprzez: (1) dopasowanie
suplementowe – dopasowanie oparte
na kulturze organizacyjnej i osobowości jednostki, (2) dopasowanie komplementarne – związane z oczekiwaniami organizacji względem jednostki,
jak i jednostki względem organizacji
w zakresie wiedzy, umiejętności, charakteru zadań i możliwości rozwoju
(Czarnota-Bojarska 2004). Istotnym
wyróżnikiem tej propozycji jest określenie poziomu satysfakcji z pracy
poprzez dookreślenie stopnia dopasowania pracownika w kontekście
kompetencji, predyspozycji i uzdolnień
do specyfiki i uwarunkowań środowiska stanowiska pracy, jak również całej
organizacji. Im większa zgodność celów, wartości, norm, warunków pracy,
systemów motywacyjnych organizacji
i jednostki, tym występuje wyższy poziom satysfakcji z pracy.
Dziesiąta perspektywa koncepcyjna
i badawcza pojęcia „satysfakcja z pracy” może odnosić się do postrzegania
tej kategorii jako silnie skorelowanej
z zagadnieniem klimatu organizacyjnego. Już wcześniej autor sygnalizował,
że pojęcie zbiorowej satysfakcji organizacyjnej pracowników odnoszące się
do stwarzania przez daną organizację
warunków do prawidłowego wykonywania zadania, dbania o dobre relacje
między pracownikami i kierownictwem
czy poczucia dobrego zorganizowania
i zaangażowania zespołowego w realizację zadań instytucji bardzo mocno
zachodzi na konstrukcję koncepcji klimatu organizacyjnego, którą to autor
interpretuje jako „dominujący typ
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atmosfery
psychicznej
panującej
w środowisku organizacyjnym w pewnym przedziale czasowym, na różnych
szczeblach i w pionach, odczuwanej
i subiektywnie ocenianej przez pracowników, zorientowanej na sprawność
i efektywność organizacyjną, będącej
jednocześnie pod wpływem wybranych składników kultury organizacyjnej oraz aktualnych uwarunkowań organizacyjnych, a także współzależną
z nimi” (Wudarzewski 2016). W procesach kształtowania klimatu szczególną wagę przypisuje się do odczuwania
atmosfery pracy przez wyodrębnione
grupy pracownicze z uwzględnieniem
relacji podwładni–bezpośredni przełożony. Dbałość o tak rozumiany klimat
organizacyjny przekłada się na wzrost
satysfakcji pracowników, a w dalszej
perspektywie – na efektywność organizacyjną. Zakładając dużą zbieżność
kategorii satysfakcji pracowników i klimatu organizacyjnego, można przyjąć,
że wysoki poziom czy też ocena klimatu
organizacyjnego może być równoznaczna z wysokim poziomem satysfakcji
pracowników lub przynajmniej większej
jej części. Łączy się z tym kolejny wniosek, że diagnoza klimatu organizacyjnego może być jednocześnie dogodnym
narzędziem do diagnozy satysfakcji
pracowników. Wiele badań wydaje się
potwierdzać ten punkt widzenia (Wudarzewski 2012; Gray 2007; Kuczkiewicz, Motyl, Sielicka 2006; Czapińska,
Wójcik, 2008; Litwin, Stringer, 1968;
Wajszczak 2000.). Akceptując to założenie, warto więc w badaniu satysfakcji
z pracy dostrzegać powszechnie uznawane składniki klimatu organizacyjnego, do których można zaliczyć np. styl
kierowania, elastyczność zachowań, relacje między pracownikami, autonomię
i samodzielność, komunikację, klarowność celów, zasad i kompetencji, nagradzanie, standardy czy zaangażowanie
zespołowe. W ocenie autora wszystkie
te wymiary częściowo korespondują
z kategorią satysfakcji pracowników.
Część autorów stwierdza, że do analizy

klimatu organizacyjnego można w pewnym zakresie używać tych samych narzędzi diagnostycznych co do satysfakcji
pracowników (Wudarzewski 2014).
Jedenasta perspektywa koncepcyjna
i badawcza odnosi się do postrzegania
zjawiska satysfakcji z pracy jako dynamicznego procesu odnoszącego się
do problematyki dopasowania osobistych aspiracji pracownika względem
sytuacji na określonym stanowisku pracy. Do podejścia procesowego w swoich
rozważaniach nawiązują tacy badacze,
jak V. Vroom, E. Lawler i L. Porter czy A.
Brugemann (Vroom 1964; Porter, Lawler 1968, Bruggemann 1974). Wyróżniającym elementem tej perspektywy
koncepcyjnej i badawczej jest propozycja dookreślenia 6 typów satysfakcji:
progresywnej, stabilnej, zrezygnowanej, pseudosatysfakcji, stabilnego braku satysfakcji i konstruktywnego braku satysfakcji. Obszarem badawczym
może być zatem dookreślenie typu satysfakcji, który wystąpił w konkretnej
sytuacji, jak również przewidywanego
typu satysfakcji w związku z planowanymi działaniami. Problematyka ta będzie szerzej rozwinięta w dalszej części
niniejszej publikacji.
Tabela 1 zawiera zestawienie zaproponowanych i opisanych perspektyw
interpretacji oraz badania satysfakcji
z pracy.
Sposób rozumienia pojęcia „satysfakcja z pracy” istotnie wpływa na odpowiedni dobór składników i stanowi
fundament prowadzenia badań. Warto
w tym miejscu podkreślić, że koncepcje
omawianego pojęcia zaproponowane przez badaczy naukowych w ciągu
ostatnich kilkudziesięciu lat nie wykazują dużych rozbieżności merytorycznych (Wudarzewski 2013b). Wspólnymi
czynnikami występującymi w większości wspomnianych definicji są: występowanie aspektów poznawczych, występowanie aspektów emocjonalnych
(afektywnych) oraz subiektywność wynikająca z indywidualnej percepcji i odczuć. Pewne różnice stanowisk dotyczą
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Tabela 1. Wybrane perspektywy koncepcyjne i badawcze kategorii „satysfakcja z pracy”
Kontekst
wyróżnienia
perspektyw
Lp. koncepcyjnych
pojęcia „satysfakcja z pracy”
1.

Trwałość, stabilność i czas
występowania
zjawiska

2.

Ocena satysfakcji z pracy i kierunek
oddziaływania
tego zjawiska

3.

Zasięg
występowania i postrzegania zjawiska

4.

Ujęcie poznawcze i ujęcie emocjonalne zjawiska

5.

Postawy
pracowników w procesie pracy

6.

Determinanty
zewnętrzne i wewnętrzne zjawiska

7.

Różnica
między postrzeganiem
sytuacji aktualnej i pożądanej zjawiska

Klasyfikacja czynników

Perspektywy badawcze

identyfikacja i diagnoza czynników zadowolenia z pracy
identyfikacja i diagnoza czynników satysfakcji z pracy
identyfikacja
i diagnoza czynników zadoczynniki zadowolenia z prawolenia
z
pracy,
czynników neutralnych
cy, czynniki neutralne i czynoraz czynników niezadowolenia z pracy
niki niezadowolenia z pracy
identyfikacja i diagnoza czynników wyczynniki wystąpienia
stąpienia satysfakcji z pracy oraz różsatysfakcji z pracy
ne stopnie nasilenia tego zjawiska
identyfikacja i diagnoza czynniczynniki zadowoków zadowolenia z pracy
lenia z pracy
identyfikacja i diagnoza czynczynniki satysfakcji z pracy
ników satysfakcji z pracy
czynniki satysfakidentyfikacja
i diagnoza czynnicji pracowników
ków satysfakcji pracowników
czynniki satysfakidentyfikacja i diagnoza czynnicji zawodowej
ków satysfakcji zawodowej
identyfikacja i diagnoza czynników aspektu poznawczego satysfakcji z pracy
czynniki aspekidentyfikacja
i diagnoza czynników aspektu poznawczego
tu emocjonalnego satysfakcji z pracy
czynniki aspektu
identyfikacja i diagnoza występowania związemocjonalnego
ków przyczynowo-skutkowych między czynnikami aspektów poznawczych i emocjonalnych
identyfikacja i diagnoza czynników postawy w znaczeniu poznawczym
identyfikacja i diagnoza czynników poczynniki postawy w znastawy w znaczeniu emocjonalnym
czeniu poznawczym
identyfikacja
i diagnoza czynników poczynniki postawy w znastawy w znaczeniu intencyjnym
czeniu emocjonalnym
identyfikacja i diagnoza związków
czynniki postawy w znaprzyczynowo-skutkowych i współzależczeniu intencyjnym
ności zachodzących między czynnikami
postawy w znaczeniach poznawczych,
emocjonalnych i intencyjnych
identyfikacja i diagnoza czynników osobistych
identyfikacja i diagnoza czynników społecznych
czynniki osobiste
identyfikacja
i
diagnoza czynników organizacji
czynniki społeczne
identyfikacja i diagnoza związków
czynniki organizacji
przyczynowo-skutkowych i współzależności zachodzących między czynnikami
osobistymi, społecznymi i organizacji
identyfikacja i diagnoza aktualnego poziomu czynników satysfakcji z pracy
aktualny poziom czynniidentyfikacja i diagnoza pożądanego
ków satysfakcji z pracy
poziomu czynników satysfakcji z pracy
pożądany poziom czynniwskazanie
różnic występujących w poków satysfakcji z pracy
szczególnych czynnikach satysfakcji z pracy
między stanem aktualnym i pożądanym
czynniki zadowolenia z pracy
czynniki satysfakcji z pracy
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8.

Związek
przyczynowo-skutkowy
między zjawiskiem a osiąganymi wynikami

czynniki satysfakcji z pracy
postrzeganej jako przyczyna poziomu wyników
czynniki satysfakcji z pracy
postrzeganej jako skutek poziomu wyników

9.

Dopasowanie
jednostki do
organizacji i do
charakteru
zadań

czynniki dopasowania
suplementowego
czynniki dopasowania
komplementarnego

Zbieżność zjawiska satysfakcji pracowni10. ków
z klimatem
organizacyjnym

11

Dynamika
procesu dopasowania osobistych aspiracji
pracownika
do warunków
pracy

czynniki satysfakcji pracowników
czynniki klimatu organizacyjnego

6 typów satysfakcji z pracy
(progresywny, stabilny,
zrezygnowany, pseudosatysfakcja, stabilny brak
satysfakcji, konstruktywny brak satysfakcji)

identyfikacja i diagnoza czynników satysfakcji z pracy determinujących poziom wyników i ocena siły oddziaływania poszczególnych czynników satysfakcji z pracy na wyniki
identyfikacja i diagnoza czynników wyników pracy determinujących poziom
satysfakcji z pracy i ocena siły oddziaływania poszczególnych czynników wyników na poziom satysfakcji z pracy
identyfikacja i diagnoza czynników
suplementowych i komplementarnych z punktu widzenia jednostki
identyfikacja i diagnoza czynników
suplementowych i komplementarnych z punktu widzenia organizacji
identyfikacja i diagnoza współzależności
czynników suplementowych i komplementarnych między jednostką a organizacją
wskazanie czynników dopasowania jednostki i organizacji
wskazanie czynników rozbieżności
między jednostką a organizacją
identyfikacja i diagnoza czynników satysfakcji pracowników
identyfikacja i diagnoza czynników klimatu organizacyjnego
identyfikacja i diagnoza związków przyczynowo-skutkowych i współzależności
między czynnikami satysfakcji pracowników i czynnikami klimatu organizacyjnego
diagnoza dookreślająca występujący typ satysfakcji
przewidywany typ satysfakcji, który wystąpi jako reakcja na określone działania

Źródło: opracowanie własne na podstawie piśmiennictwa przywoływanego w opracowaniu.

natomiast zakresu uwzględniania różnych składników sytuacyjnych, do których odnosi się satysfakcja z pracy (np.
czynniki środowiskowe – wewnętrzne
i zewnętrzne, role i zadania w organizacji i stopień dopasowania do nich ludzi,
uzyskiwane efekty – w szczególności
porównanie efektów z oczekiwaniami, system wartości organizacji) oraz
stopnia trwałości i dynamiki reagowania na uwarunkowania pracy. Przyjętą
przez autora perspektywą koncepcyjną
satysfakcji z pracy jest interpretacja
E.A. Locke’a, który to zjawisko opisuje jako „przyjemny stan emocjonalny,

będący rezultatem postrzegania przez
jednostkę swojej pracy jako realizującej lub umożliwiającej realizację istotnych wartości dostępnych w pracy, pod
warunkiem że te wartości są zbieżne
z jej potrzebami”. W przekonaniu autora wskazana propozycja ma charakter
neutralny i wypośrodkowany względem pozostałych definicji. Dodatkowo,
uwypukla aspekt poznawczy i emocjonalny oraz w jakimś sensie sygnalizuje związek przyczynowo-skutkowy
między percepcją jednostki a jej stanem emocjonalnym, chociaż późniejsze badania wykazywały możliwość
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niezależności tych dwóch aspektów.
Większość narzędzi diagnostycznych
w początkowym okresie badań była
zorientowana jednak na czynniki poznawcze. Percepcja jednostki w kontekście satysfakcji z pracy odnosi przede
wszystkim do bezpośredniego środowiska stanowiska pracy. W przekonaniu autora również każda perspektywa
koncepcyjna przedstawiona w tabeli nr
1 w sposób pośredni lub bezpośredni
powiązana jest z czynnikami środowiska konkretnego stanowiska pracy. Dlatego też w dalszej części opracowania
autor koncentruje się na przeglądzie
i systematyzacji potencjalnych składników i wymiarów satysfakcji z pracy powiązanych bezpośrednio lub pośrednio
z zajmowanym stanowiskiem.

wątkiem podejmowanej problematyki. Większość badań prowadzonych
w tym zakresie nawiązywała bezpośrednio lub pośrednio do problemu
identyfikacji i systematyzacji czynników kształtujących to zjawisko.
Dorobek w tym obszarze ułatwia
wypracowanie i ujednolicenie metodyki badań oraz umożliwia pomiar
korelacji i współzależności między badanymi czynnikami. W tabeli 2 oraz
na rysunku 1 zaprezentowano wyniki
studiów literatury w zakresie egzemplifikacji oraz systematyzacji czynników i wymiarów satysfakcji z pracy.
Celem nadrzędnym badań w tym
zakresie była próba zestawienia dorobku obejmującego propozycje
wcześniejsze i współczesne z uwypukleniem składników zadowolenia i satysfakcji z pracy przywoływanych najczęściej w piśmiennictwie. Tabela nr
2 zawiera z jednej strony alfabetycznie uporządkowany zestaw wszystkich rozpoznanych, szczegółowych
składników opisowych satysfakcji
z pracy, wskazywanych w identycznej
lub bardzo zbliżonej formie, z drugiej natomiast w tabeli zamieszczono
badaczy naukowych proponujących
różne zestawienia tych czynników
z jednoczesnym określeniem okresu
proponowanych rozwiązań. Dodatkowo, dookreślono charakter źródła w zależności od tego, czy ma ono
charakter metodyczny – wynikający
z charakteru stosowanych narzędzi
badawczych, czy też teoretyczny –
zawarty w przywoływanych publikacjach. Z wykorzystaniem symbolu „x”
zasygnalizowano bezpośrednie bądź
pośrednie skojarzenia analizowanych
badaczy z poszczególnymi składnikami satysfakcji z pracy1.

Przegląd potencjalnych
składników i wymiarów
satysfakcji z pracy
Wielość i różnorodność perspektyw
koncepcyjnych znajduje swoje odzwierciedlenie w wielości perspektyw
badawczych omawianego zjawiska.
Wszystkie wskazane we wcześniejszej
części publikacji perspektywy przenikają się wzajemnie i mają charakter
współzależny. Wydaje się, że dogodnym punktem wyjścia do przeglądu
i systematyzacji składników i wymiarów satysfakcji pracy powiązanych
z zajmowanym stanowiskiem powinna
być egzemplifikacja tych elementów
w 3 najważniejszych ujęciach badawczych: poznawczym, emocjonalnym
i procesowym. Proponowana sekwencja egzemplifikacji i systematyzacji
wynika przede wszystkim z szerokiego
zakresu oraz dużej współzależności
wskazanych ujęć.
Składniki i wymiary
satysfakcji z pracy w ujęciu
poznawczym

1

Poznawcze ujęcie satysfakcji z pracy
jest najszerszym i najpełniej opisanym
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Skojarzenia pośrednie występują w sytuacji, kiedy badacze stosują odmienne
nazewnictwo na określenie składników
przyjętych do analizy w przytoczonym
brzmieniu bądź też proponują pewne
czynniki na wysokim poziomie ogólności.
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Publikacja

Sinha

Publikacja

1990

Davis, Vitell

Publikacja

1989

Birnstihl, Rockwell

Publikacja

1989

Gamon, Cassina

Publikacja

1989

Cooper, Rout ., Faragher

Publikacja

1986

Wood, Chonko, Hunt

Job Satisfaction Inventory

1985

Spector

Job Satisfaction Survey

1978

Cellucci, DeVries

ManagerialJob Satisfaction Question

1978

Neuberger, Allerbeck

Arbeitsbeschreibungsbogen

1976

Locke

Publikacja

1975

Hackman Oldham

Job Diagnostic Survey

1969

Smith, Kendal, Hulin

Job Desrxiption Index

Weiss, Davis, Lofquist, England Minnesota Satisfaction Questionaire

134

Autonomia
Bezpieczeństwo pracy
miejsca zamiesz3 Bliskość
kania do miejsca pracy
4 Czas pracy/ obciążenie
stosunki z bezpo5 Dobre
średnim przełożonym

Dorobek / narzędzie:
Składniki satysfakcji z pracy:

Publikacja

Autorzy publikacji / narzędzia

Rok publikacji / utworzenia

1959 Herrzberg, Mausner, Snyderman

1
2

1967

X

Padilla, Velez

1990

X

1993

X

Publikacja

X

Publikacja

Highhouse, Becker

X

Luthans

1993

X

1998

X

Publikacja

X

MODI Mitarbeiterbefragung

Gruszczyńska-Malec

X

Trost, Jöns, Bungard

1998

X

1999

X

Arkusz Opisu Pracy – adaptacja

X

Job Satisfaction Pool

Zalewska

X

Society for Human Resources

2001

X

2002

X

Publikacja

X

Rue, Byars

X
X

2003

X
X

Publikacja

X

Publikacja

Motyl

X
X

Gellis, Kim, Hwang

2003

X

2004

X
X

Publikacja

X

Publikacja

Pietroń-Pyszczek

X

Borucki (red.) Jachnis

2007

X

2008

X
X

Publikacja

X

Publikacja

Kamińska

X

Nowatorska-Romaniak

2009

X

2009

X
X

Publikacja

X
X

Publikacja

Czerwińska

X

Kaczkowska-Serafińska

2011

X
X

2011

X

Tabela 2. Zestawienie potencjalnych czynników satysfakcji z pracy
wg propozycji wybranych badaczy naukowych
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24
25
26
27
28

23

22

21

19
20

18

14
15
16
17

13

12

11

10

9

8

7

6

Dostępność czasowa przełożonego
Dostrzeganie własnych wyników
Elastyczność w godzeniu spraw
zawodowych z rodzinnymi
Elastyczność w organizowaniu czasu pracy
Firma jako całość
Informacja zwrotna / komunikacja
Jasne i przejrzyste zarządzanie
Komunikacja między pracownikami
Komunikacja z kierownictwem
Kreatywność
Kultura organizacyjna
Kwalifikacje przełożonego
Motywacja wewnętrzna do pracy
Możliwości awansowania
Możliwości rozwoju
Możliwość wykorzystywania swoich umiejętności
X
Nadzór
Nadzór nad relacjami ludzkimi HR
Nadzór techniczny
Niezależność / samodzielność
Osiągnięcia
X
Osobiste zaangażowanie
Poczucie przynależności do firmy
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
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Herrzberg , Mausner, Snyderman

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

1959

X

Weiss , Davis, Lofquist, Englad
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39

Smith , Kendal , Hulin

1967

X

1969

X

Hackman , Oldham

X

1975

X

Locke

X

Neuberger, Allerbeck.

1976

X

1978

X

Cellucci , DeVries

Autorzy publikacji / narzędzia

Spector

1978

Rok publikacji / utworzenia

1985

X

Wood, Chonko, Hunt

35
36
37
38

Cooper, Rout ., Faragher .

1986

34

1989

X

Gamon, Cassina

X

Birnstihl, Rockwell

1989

X

1989

X

Davis, Vitell

X

Sinha

1990

33

1990

X

Padilla, Velez

X

1993

X

Highhouse, Becker

X

Luthans

1993

32

1998

X

Gruszczyńska-Malec

X

Trost, Jöns, Bungard

1998

31

1999

X
X

Zalewska

X

Society for Human Resources

2001

X

2002

X

Rue, Byars

X
X

Motyl

2003

X

2003

X

Gellis, Kim, Hwang

X

Pietroń-Pyszczek

2004

X
X

2007

X

Kamińska
Borucki (red.) Jachnis

X

2009
2008

X

Nowatorska-Romaniak

X
X

2009

X

Czerwińska

Poczucie zespołowości
Polityka firmy i administracja
Pomoc przełożonego przy
rozwiązywaniu problemów
Poszerzany zakres realizowanych zadań i usług
Poziom odpowiedzialności
Poziom stresu przy realizacji zadań
Praca jako wyzwanie
Przeciążenie pracą
Przedsięwzięcia integracyjne
Przyjazna atmosfera w pracy
Rekompensata (płaca / ilość pracy)

Kaczkowska-Serafińska

2011

29
30

2011

X
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Relacje interpersonalne
Relacje z kierownictwem
Rozwój (postępy)
Różnorodność pracy
Różnorodność umiejętności
Satysfakcja ogólna
Spójność pomiędzy wykonywaną pracą a wykształceniem
Sprawiedliwe zasady
zróżnicowania płac
Sprawiedliwy i adekwatny system nagradzania
Stabilizacja władz organizacji
Stabilność zatrudnienia
Status społeczny
Szacunek przełożonych
do pracowników
Szkolenia
Świadczenia socjalne/poza płacowe
Treść pracy (praca sama w sobie)
Uczestnictwo w podejmowaniu decyzji
Uporządkowana organizacja
Uposażenie / udogodnienia
Utożsamianie z zadaniami
Uznanie / docenianie przez
przełożonych za dobrą pracę

62 Warunki fizyczne pracy

61 Wartości moralne

60

57
58
59

56

55

54

53

52

49
50
51

48

47

46

40
41
42
43
44
45

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
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X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
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X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
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X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
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Herrzberg , Mausner, Snyderman

X

1959

X

Weiss , Davis, Lofquist, Englad

73 Zaufanie

Smith , Kendal , Hulin

1967

74 Znaczenie sensu pracy

1969

71 Zaangażowanie w zadania

Hackman , Oldham

Autorzy publikacji / narzędzia

Locke

1975

Rok publikacji / utworzenia

1976

72 Zarządzanie

Neuberger, Allerbeck.

70 Wzajemny szacunek

Cellucci , DeVries

1978

69 Wzajemna pomoc

1978

X
X
X

Spector

X

Wood, Chonko, Hunt

1985

X

Cooper, Rout ., Faragher .

1986

X
X
X

1989

X

Gamon, Cassina

X
X
X

Birnstihl, Rockwell

1989

X
X
X

1989

X
X
X

Davis, Vitell

X
X
X

Sinha

1990

X
X
X

1990

X
X
X

Padilla, Velez

X

Highhouse, Becker

1993

68 Wynagrodzenie

1993

X

Luthans

X

Gruszczyńska-Malec

1998

X

1998

X

Trost, Jöns, Bungard

X

Zalewska

1999

X

Society for Human Resources

2001

65 Wolność wyboru metod pracy
Wrażliwość przełożonego na potrze66
by pracowników
67 Współpraca

2002

X

Rue, Byars

X

Motyl

2003

X
X

2003

X

Gellis, Kim, Hwang

X
X

Pietroń-Pyszczek

2004

X
X

2007

X
X

Borucki (red.) Jachnis

X
X

Kamińska

2008

X

2009

X
X

Nowatorska-Romaniak

X

Czerwińska

2009

63 Wizja rozwoju firmy i strategia

2011

X

Kaczkowska-Serafińska

64 Władza

2011

X
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Rysunek 1. Wymiary i składniki (czynniki) opisowe satysfakcji z pracy
Źródło: opracowanie własne na podstawie piśmiennictwa przywoływanego w opracowaniu.
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Na postawie analizy otrzymanych wyników wyodrębniono 17 większych
i względnie jednolitych obszarów opisujących satysfakcję z pracy (tzw. wymiary satysfakcji z pracy) i przypisano
do nich odpowiadające im szczegółowe składniki – zob. i por. rysunek 1.
Powyższa propozycja autora powstała na bazie przeglądu literatury i ma
charakter umowny, stanowiąc jednocześnie układ odniesienia do kolejnych
badań prowadzonych w tym zakresie.

u mnie entuzjazm czy też uwielbiam
swoją pracę.
Innym przykładem zestandaryzowanej skali wyrażającej emocje może
być kwestionariusz MSQ (Minnesote Satisfaction Questionaire) autorstwa D.J. Weiss’a , R.V. Dawis’a, G.W.
England’a i L.H. Lofquist’a, dostępny
również w polskiej wersji, zaadoptowany i opublikowany w pozycji A.
Jachnisa (Weiss i in. 1967; Jachnis
2008). W stosunku do każdego składnika satysfakcji (łącznie 100 twierdzeń
w pełnej wersji i 20 twierdzeń w wersji
zawężonej) badany respondent musi
zaznaczyć jedną z odpowiedzi: (a)
bardzo zadowolony – jeśli praca daje
więcej niż pracownik oczekuje; (b) zadowolony – jeśli praca daje pracownikowi to, czego oczekuje; (c) ani zadowolony ani niezadowolony – jeżeli
pracownik nie może się zdecydować,
czy praca daje mu to, czego oczekuje;
(d) niezadowolony – jeżeli praca daje
mniej niż pracownik oczekuje; (e) bardzo niezadowolony – jeżeli praca daje
dużo mniej niż pracownik oczekuje.
Trzecim przykładem zastosowania
zestandaryzowanej skali do badania
emocji i odczuć związanych ze środowiskiem pracy jest rozwiązanie wykorzystane w kwestionariuszach badaczy niemieckich O. Neubergera i M.
Allerbecka i adoptowane przez polską
badaczkę A. Zalewską (Neuberger, Allerbeck 1978; Zalewska 2001). Wg tej
propozycji każdy respondent stosuje w ocenach skalę 4-stopniową (tak,
raczej tak, nie, raczej nie) i odnosi ją
do 7 wymiarów badawczych oraz zawartych w nich odczuć: (1) koledzy
– miły, leniwy, zżyty z kolegami, niezdolny, sympatyczny, skłócony, chętny
do pomocy, uparty; (2) mój przełożony
– niesprawiedliwy, taktowny, aktywny,
nieuprzejmy, zna się na swojej pracy, nie wstawia się za nami, uczciwy,
nielubiany, ufam mu, źle informuje,
pozwala mieć wpływ na decyzje, gderliwy; (3) moja praca – podoba mi się,
nudna, nie pozwala rozwinąć skrzydeł,

Składniki i wymiary
satysfakcji z pracy w ujęciu
emocjonalnym
Drugą ważną i powszechnie dostrzeganą perspektywą badawczą czynników
satysfakcji z pracy jest ujęcie emocjonalne. Wcześniej sygnalizowano,
że w opinii niektórych badaczy takie
czynniki, jak odczucia i emocje, powinny być badane w sposób niezależny,
ponieważ mogą, ale nie muszą być tylko pochodną postrzegania czynników
związanych z aspektami poznawczymi.
Koncentrując się na ujęciu emocjonalnym, należy wziąć pod uwagę m.in.
stosowane skale ocen, które same
w sobie są odzwierciedleniem pewnych odczuć.
Jedną z wcześniejszych propozycji
w tym zakresie była skala zastosowana w kwestionariuszach R. Hoppocka (Hoppock Job Satisfaction Blank)
w odniesieniu do takich składników,
jak: emocjonalne nastawienie do swojej pracy, częstotliwości stanów zadowolenia z pracy, a także chęci zmian
pracy i porównania odczuć własnych
z opinią innych pracowników (Carlson
i in. 1962). Zgodnie z propozycją Hoppocka ocena stanów emocjonalnych
związanych z pracą ma charakter opisowy i jest oparta na siedmiu ujednoliconych odpowiedziach, takich jak:
nienawidzę swojej pracy, nie podoba
mi się moja praca, nie lubię swojej
pracy, moja praca jest mi obojętna, lubię swoją pracę, moja praca wywołuje
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niesamodzielna, bezużyteczna, ceniona, rozczarowuje mnie, za mało ode
mnie wymaga, widzę jej wyniki, mogę
wykorzystywać swoje zdolności, mogę
rozwijać swoje pomysły, odpowiedzialna; (4) moje warunki pracy – wygodne, złe, czyste, przyjemne, męczące,
niespokojne, dużo hałasu, dużo miejsca, szkodliwe dla zdrowia, przyjemna
temperatura, nużące; (5) organizacja
i kierownictwo – słabe, interesuje się
opiniami ludzi, niewystarczająca informacja, postępowe, uciążliwe, zły
klimat w przedsiębiorstwie, bałagan,
jestem z niego dumna/y, dobrze się
tu czuję, możemy mieć wpływ na decyzję, złe planowanie, mało się robi dla
współpracowników, wydajne; (6) mój
rozwój – dobry, zapewniony, odpowiedni, mały, nieregulowany, prawie
niemożliwy, stosowny do osiągnięć,
rozczarowuje mnie, popycha mnie
do działania; (7) moje wynagrodzenie
– złe, godziwe, zadowalające, nieodpowiednie, niesprawiedliwe, stosowne do osiągnięć, zgodne z moją odpowiedzialnością. Oprócz wspomnianej
skali respondent na końcu musi wystawić swoją ogólną opinię w stosunku
do każdego z wymiarów i do pewnych
ogólnych zagadnień.
We wspomnianym kwestionariuszu
wykorzystana została koncepcja T. Kunina, który w swojej publikacji proponuje do wyrażania uczuć wykorzystać
ikony wyrażające emocje – tzw. faces
scale. Proponowaną skalą i możliwością wyrażania emocji poprzez zaznaczanie twarzy przedstawiającej
emocje interesowało się później wielu badaczy, a koncepcja ta jest wykorzystywana w kwestionariuszach
badawczych do dnia dzisiejszego. Najbardziej obszerna skala proponowana
przez Kunina w 1955 roku zawierała
się w przedziale od 0 (skrajne niezadowolenie) do 10 (skrajne zadowolenie),
która wykorzystywana jest współcześnie między innymi w narzędziu
ESS (European Social Survey) (Perez
i in. 2010). Na bazie tej skali powstały

takie koncepcje, jak Raiting Scale with
Smilies i FACS Duchenne Smile (Kasprzak 2012). Później zmodyfikowano
tę skalę, najpierw do 7-stopniowej,
następnie do 6-stopniowej, a na końcu
5-stopniowej – najczęściej wskazywanej w piśmiennictwie. Na rysunku nr 2
zostały przedstawione różne warianty
skal wykorzystujących ikony wyrażające emocje.
Spośród innych rodzajów emocji, które mogą dotyczyć sytuacji pracy, należy również wskazać frustrację, strach,
złość, gniew, smutek, wstręt, radość,
szczęście, zakłopotanie, niepewność,
dumę, zadowolenie czy też satysfakcję
(Fisher 1998).
Składniki i wymiary
satysfakcji z pracy w ujęciu
procesowym
Swoją specyfikę w opisywanym zakresie posiada również ujęcie procesowe. A. Bruggemann dosyć wcześnie
zwróciła uwagę na znaczenie dynamiki
procesu w ocenie poziomu satysfakcji
z pracy i dogłębnie przeanalizowała
tę problematykę (Bruggemann 1974).
Autorka wyodrębnia 6 różnych i możliwych form satysfakcji / braku satysfakcji z pracy, które są pochodną 3 podstawowych procesów: (1) porównanie
rzeczywistej sytuacji pracy z osobistym
poziomem aspiracji, w wyniku którego występuje stabilizacja zadowolenia lub niestabilne niezadowolenie;
(2) wzrost, utrzymanie lub obniżenie
poziomu aspiracji jako konsekwencje
zadowolenia lub niezadowolenia; (3)
rozwiązanie problemu, nierozwiązanie
problemu lub odrzucenie i wyparcie
problemu w przypadku niezadowolenia. W swoim modelu Bruggemann
nawiązuje do rozumienia satysfakcji z pracy jako stopnia dopasowania
między rzeczywistą sytuacją w pracy
a osobistym poziomem aspiracji. Jeżeli wynik tego porównania jest pozytywny (rzeczywista sytuacja w pracy
jest zbliżona do osobistych aspiracji
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pracownika), to dochodzi do stabilizacji zadowolenia i w rezultacie satysfakcji, natomiast jeśli rozbieżności między
aspiracjami a rzeczywistą sytuacją
są duże, to występuje niestabilne, rozproszone niezadowolenie. Stabilizacja
zadowolenia przekłada się następnie
na możliwość zwiększenia poziomu
aspiracji pracownika, co w efekcie prowadzi do progresywnego typu satysfakcji z pracy. Tego typu postawa jest
charakterystyczna dla pracowników
zadowolonych i postępowych w kontekście środowiska pracy.
Innym typem reakcji na stabilizację
zadowolenia jest utrzymanie na tym
samym poziomie poziomu aspiracji
(pracownik może nie mieć wyższych
ambicji oraz większych oczekiwań
i nie chce zmieniać obecnej sytuacji), co odzwierciedla stabilny typ
satysfakcji z pracy. Natomiast rezultatem niestabilnego niezadowolenia
może być spadek poziomu aspiracji,
co przekłada się na wystąpienie zrezygnowanego typu satysfakcji z pracy,
oznaczającego dopasowanie aspiracji
do rzeczywistej sytuacji i osiągnięcie
zadowolenia poprzez zmniejszenie
poziomu aspiracji wyjściowych. Jeszcze innym typem reakcji na niestabilne niezadowolenie jest utrzymanie
poziomu aspiracji, a w konsekwencji
trzy możliwe sposoby zachowania
pracownika: (a) odrzucanie, unikanie i wypieranie problemu, przez
co zostaje zniekształcona percepcja
rzeczywistości, co skutkuje wystąpieniem pseudosatysfakcji z pracy; (b)
niepodejmowanie prób rozwiązania
problemu prowadzące do stabilnego
niezadowolenia, a w konsekwencji
stabilnego braku satysfakcji oraz (c)
podjęcie prób rozwiązania problemu prowadzące do konstruktywnego
niezadowolenia, a w dłuższej perspektywie konstruktywnego braku
satysfakcji.
W swoich kolejnych badaniach Bruggemann skoncentrowała się na 5 typach satysfakcji z pracy, odrzucając

pseudosatysfakcję z pracy z powodu
niewystarczającej operacjonalizacji.
Kontynuując rozważania niemieckiej
autorki, A. Büssing i T. Bissels poszerzyli oryginalny model różnych form
satysfakcji z pracy, dodając zmienną
związaną z percepcją sterowalności
kojarzonej z możliwością kontrolowania, wpływania, reagowania i oddziaływania pracownika na zaistniałą
sytuację (Büssing i in. 1999). Na rysunku 3 przedstawiono model Bruggeman zmodyfikowany przez Büssing o dodatkową zmienną percepcji
sterowalności.
Przedstawione ujęcie procesowe i formowanie się zjawiska zadowolenia/
niezadowolenia, będącego czynnikiem
pierwotnym w stosunku do wystąpienia któregoś z późniejszych typów satysfakcji / braku satysfakcji z pracy, jest
zgodne z propozycją autora odnoszącą
się do systematyki pojęć „zadowolenie
z pracy” i „satysfakcja z pracy”
Wyniki badań literatury, a także rozważania i prezentacje zawarte w punkcie
2 skłaniają sformułowania kilku ważnych wniosków.
Po pierwsze, na podstawie analizy
danych zawartych w tabeli nr 2 można wyodrębnić następujące kluczowe
wymiary (obszary) satysfakcji z pracy:
dopasowanie, relacje interpersonalne,
pozycja w organizacji, elastyczność,
samodzielność, bezpośredni przełożony, współpraca, komunikacja, zaangażowanie, rekompensata, zarządzanie,
nagrody i premie, warunki pracy, rozwój, świadczenia pozapłacowe, stabilność pracy oraz treść pracy. Oczywiście, można w tym zakresie mieć
pewne uwagi i wątpliwości odnoszące się zarówno do ilości wyodrębnionych wymiarów satysfakcji, jak również do szczegółowych ich składników
(czynników). Np. czynnik „dobre stosunki z bezpośrednim przełożonym”
może być zarówno składnikiem wymiaru „bezpośredni przełożony”, jak
również wymiaru „relacje interpersonalne”. Niektóre z zaproponowanych
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Skala emocji 10-stopniowa i na jej podstawie utworzona skala 6-stopniowa

Skala emocji 7-stopniowa męska i żeńska

Skala emocji 5-stopniowa

Rysunek nr 2. Wybrane skale emocji przedstawione poprzez ikony
Źródło: Kunin, T. (1955) , The construction of a new type of attitude measure, Personnel
Psychology, No. 8; Dunham, R. B., Herman, J. B., (1975), Development of a female faces
scale for measuring job satisfaction, Journal of Applied Psychology, No. 60
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Rysunek nr 3: Zróżnicowane formy oceny zjawiska satysfakcja z pracy
/ brak satysfakcji z pracy w ujęciu procesowym
Źródło: Arnold A., Mahler P. (2010) Effects of Different Forms of Job Satisfaction and Job Dissatisfaction on
Commitment and Intention to Quit, Diskussionspapier No. 15, Bruggemann, A. (1974), Büssing, A. (1991)
Struktur und Dynamik von Arbeitszufriedenheit: Konzeptuelle und methodische Überlegungen zu einer
Untersuchung verschiedener Formen von Arbeitszufriedenheit. [w:]: L. Fischer (Ed.), Arbeitszufriedenheit.
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wymiarów można także rozpatrywać
jako szczegółowe czynniki zlokalizowane w innych wymiarach – np. wymiar „dopasowanie” traktować jako
składnik wymiaru „rozwój” czy „treść
pracy”. Można także rozważać sensowność łączenia dwóch wybranych wymiarów w jeden (np. wymiary „pozycja w pracy” i „samodzielność” można
połączyć w jeden wymiar „hierarchia
i zakres kompetencji”). Nie zmienia
to jednak faktu, że badacze, wskazując
zidentyfikowane czynniki, podkreślają
ich istotność oraz wpływ na kształtowanie satysfakcji z pracy. Na tym tle
jeszcze raz warto podkreślić umowny
i modułowy charakter przedstawionych propozycji.
W tym sensie opracowane zestawienia stanowią w przekonaniu autora
interesującą bazę informacyjną w zakresie przeglądu i doboru wymiarów
i czynników badania satysfakcji z pracy stosowane do konkretnych celów
i uwarunkowań badawczych. Nie bez
znaczenia jest także to, że zidentyfikowana liczba 74 potencjalnych składników może wynikać z zasięgu i zakresu
ich występowania – część z nich odnosi się do sytuacji satysfakcji z pracy (np. relacje z przełożonym, relacje
z kolegami) w kontekście konkretnego
stanowiska pracy, inne z kolei odnoszą
się do szerszej perspektywy satysfakcji
pracowników (np. relacje interpersonalne w organizacji). Różnice w systematyzacji mogą ponadto wiązać się
ze stopniem szczegółowości dookreślenia poszczególnych wymiarów (np.
wskazanie wymiaru „współpraca” lub
szczegółowe dookreślenie składników
tego wymiaru – „zaufanie”, „wzajemna pomoc”, „lojalność”). W niektórych
propozycjach stosowano wskaźniki
ogólne (ogólna satysfakcja z pracy,
ogólne relacje z kolegami itd.). Istotne
wydaje się być tutaj zaakcentowanie,
że propozycje badaczy naukowych
zestawione w tabeli nr 2 nie wykluczają się wzajemnie, są ze sobą logicznie powiązane i nie ma między nimi

znaczących różnic merytorycznych,
a propozycja autora przedstawiona
na rys. 1 również nie odbiega merytorycznie od wcześniejszego zestawienia
i ma raczej charakter systematyzacji
niż przedstawienia nowego rodzaju
koncepcji. Do wcześniejszego dorobku
w zakresie systematyzacji składników
i wymiarów satysfakcji z pracy odnosi
się w swoich publikacjach wielu autorów, a do najczęściej przywoływanych
propozycji w tym zakresie należą: propozycja Herzberg, Mausner, Snyderman (1959); kwestionariusz Minnesota Satisfaction Questionaire (Weiss
i in.), publikacja Locke’a (1976), arkusz
Arbeitsbeschreibungsbogen – Arkusz
opisu pracy (Neuberger, Allerbeck);
kwestionariusz Job Diagnostic Survey
(Hackman, Oldham); kwestionariusz
Job Satisfaction Survey (Spector) czy
też współcześnie Job Satisfaction Pool
(Society for Human Resources).
Po drugie, studia literatury w podjętym zakresie potwierdziły pewne zróżnicowanie nazewnictwa czynników
warunkujących satysfakcję z pracy. Zamiennie używa się takich kategorii, jak
np. determinanta, wymiar, składnik,
czynnik, miernik, zmienna czy skala,
co może utrudniać jednolitość i klarowność systematyzacji. Propozycje
autora bazują na założeniu możliwości
i potrzeby umownego rozgraniczenia
takich kategorii, jak wymiar opisowy
satysfakcji, utożsamiany z bardziej
syntetyczną i względnie jednolitą kategorią opisową oraz składnik opisowy satysfakcji, utożsamiany z kategorią bardziej szczegółową. Oznacza
to, że zidentyfikowane szczegółowe
składniki satysfakcji z pracy można
przypisać do odpowiadających im
wymiarów opisowych. Zgodnie z tymi
ustaleniami, tabela nr 2 zawiera potencjalne składniki kategorii „satysfakcja z pracy”, które na rysunku nr 1
pogrupowano w odrębne wymiary.
W przedstawionych rozwiązaniach
wykorzystano umowny charakter
nazewnictwa składników satysfakcji
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z uwzględnieniem dominujących propozycji spotykanych w piśmiennictwie.
Po trzecie, występują różnego rodzaju relacje i współzależności zarówno
między wymiarami, jak i składnikami
satysfakcji z pracy przedstawionymi
na rysunku 1, związki te są niekiedy nawet bardzo intensywne. Z tego
punktu widzenia egzemplifikacja i systematyzacja uwarunkowań satysfakcji
z pracy ułatwia dostrzeganie i analizę
takich relacji.
Po czwarte, oddziaływanie każdego
wyodrębnionego składnika i wymiaru satysfakcji z pracy na rysunku 1
można rozpatrywać dwukierunkowo,
w kontekście pozytywnym bądź negatywnym, np. analizując składnik
„komunikacja między pracownikami”,
można analizować i oceniać charakter tej komunikacji. Wysoko oceniane przez pracowników stwierdzenie
„w moim zespole nie ma szumów
i zakłóceń komunikacyjnych” powinno być równoznaczne z niską oceną
stwierdzenia „w moim zespole często
dochodzi do szumów i zakłóceń komunikacyjnych”. Twierdzenia (składniki)
dwukierunkowe (o charakterze pozytywnym i negatywnym) w odniesieniu
do wymiarów zawiera m.in. narzędzie
proponowane przez Spectora – Job
Satisfaction Survey (Spector 1985).
Odnośnie wymiaru „wynagrodzenie”
pojawia się np. składnik o charakterze pozytywnym, ciągnący wynik tego
wymiaru w górę („czuję się zadowolony z moich szans na wzrost wynagrodzenia”) i o charakterze negatywnym
(„czuję się niedoceniona przez organizację, kiedy myślę o tym, co mi płacą”
). Ocena stwierdzeń w trakcie badania
satysfakcji z pracy to w istocie ocena
skal poszczególnych składników satysfakcji z pracy wpływająca w rezultacie na poziom odpowiadających im
wymiarów.
Po piąte, w zależności od sposobu
rozumienia satysfakcji z pracy (ujęcie
poznawcze bądź emocjonalne), można wyodrębnić nieco inne składniki,

które w pierwszym przypadku odnoszą się głównie do czynników samej
pracy, stanowiska pracy oraz sposobu ich percepcji i oceny, a w drugim
do emocji związanych z wykonywaną
pracą i jej środowiskiem. Początkowe analizy badawcze wskazywały,
że składniki ujęcia emocjonalnego
są pochodną aspektów poznawczych,
ale późniejsze badania wykazały
względną niezależność tych dwóch
ujęć. Autor podziela pogląd o możliwej współzależności wskazanych
aspektów, co w praktyce oznacza potrzebę badania zarówno składników
poznawczych, jak też emocjonalnych.
Ponadto różnorodność przedstawionych i opisanych skal może być wyjściowym punktem do doprecyzowania sposobów diagnozy satysfakcji
z pracy.
Po szóste, w fazie grupowania składników w wyodrębnione wymiary
satysfakcji z pracy przedstawionej na rys. 1 uwzględniono niemal
wszystkie składniki zestawione w tabeli nr 2. Spośród 74 składników pominięto bliskość miejsca zamieszkania do miejsca pracy (czynnik pojawił
się tylko w jednej pozycji), nadzór
nad relacjami ludzkimi HR (po części
zawiera się on w relacjach interpersonalnych), satysfakcję ogólną, a „nadzór” i „nadzór techniczny” połączono
i przypisano do wymiaru „bezpośredni przełożony”, natomiast 6 zidentyfikowanych składników potraktowano jako wymiary (rozwój, relacje
interpersonalne, współpraca, zaangażowanie, zarządzanie, treść pracy).
Dodatkowo, na bazie przeanalizowanego materiału zaproponowano 12
wymiarów będących w większości
logicznym uogólnieniem kilku składników. Łącznie wytypowano 64 składniki reprezentacyjne i przypisano je
do odpowiadających im 17 wymiarów
satysfakcji. Zarówno wyodrębnienie
wymiarów satysfakcji, jak również
samo przyporządkowanie składników
opisowych do wskazanych wymiarów
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jest umowną i modułową propozycją
autora, chociaż wykorzystano w tym
zakresie niektóre cząstkowe propozycje zawarte w przywoływanym piśmiennictwie. Dla większej spójności
rozstrzygnięć w tym zakresie może
być przeprowadzone badanie współzależności między proponowanymi
wymiarami i składnikami satysfakcji
z pracy. Z jednej strony, zaprezentowany układ stwarza dosyć szerokie
możliwości elastycznego doboru czynników dopasowane do konkretnej sytuacji, z drugiej jednak ta duża ilość
zidentyfikowanych czynników wcale
nie ułatwia wypracowania względnie
prostego i względnie uniwersalnego zestawu, tym bardziej że koncentracja znaczenia przedstawionych
składników jest rozproszona. Oznacza
to, że mimo możliwości wskazania
składników najczęściej występujących
w zestawieniach nie można ich rozpatrywać w oderwaniu od pozostałych.
Po siódme, nie występują jakieś wyraźne zmiany czy trendy sugerujące,
że w początkowym okresie badacze naukowi orientowali się na inne
składniki satysfakcji z pracy niż miałoby to miejsce w późniejszym okresie.
Potwierdza to wcześniejsze sugestie
autora, że dorobek naukowy związany
z kategorią „satysfakcja z pracy” jest
względnie przejrzysty i uporządkowany, a narzędzia badawcze, które skonstruowano w początkowym okresie
badań, w większości znajdują zastosowanie również współcześnie.

Zakończenie
Rozważania zawarte w opracowaniu
są ukierunkowane na identyfikację i systematyzację oraz aktualizację składników opisowych satysfakcji z pracy
w oparciu o piśmiennictwo krajowe
i zagraniczne. Ogółem zidentyfikowano
74 potencjalne składniki opisowe pojęcia „satysfakcja z pracy” zaproponowane przez różnych autorów w sposób
bezpośredni bądź pośredni w okresie
1959–2011. Na tej podstawie wytypowano 64 składniki jako najbardziej
reprezentatywne w badaniu satysfakcji z pracy. Stworzyło to bazę do wyodrębnienia 17 wymiarów badawczych.
W ten sposób otrzymano modułowe
zestawienie potencjalnych wymiarów
i składników satysfakcji z pracy, które
zaprezentowano w formie graficznej.
Przedstawione propozycje mają charakter modułowy, otwarty i stwarzają
dogodny układ sprzyjający konceptualizacji kategorii „satysfakcja z pracy”
ze szczególnym uwzględnieniem doboru wymiarów i składników opisowych
dopasowanych do konkretnego problemu badawczego. W przekonaniu autora zaproponowany układ wymiarów
i składników satysfakcji z pracy stanowi
ciekawy i ważny punkt odniesienia dla
rozważań metodycznych związanych
z pomiarem i kształtowaniem zagadnienia „satysfakcja z pracy” w różnych
uwarunkowaniach organizacyjnych,
które autor zamierza kontynuować
w kolejnych badaniach i publikacjach.
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Dimensions and Components of Job Satisfaction in the Light of Selected Concepts
and Research Perspectives
Abstract
The paper contains a review of selected conceptual and research perspectives of «job satisfaction» category on the basis of scientific achievements
developed in the last few decades, consisting of both scientific publications,
questionnaires and surveys tested and verified in practice. On this basis it
identifies the various ways of understanding job satisfaction in the context
of research and diagnostic studied in three approaches most extensively and
most often cited in the literature: cognitive, emotional, and process one.
Then, potential components of satisfaction were grouped by assigning them
to the corresponding dimensions, creating a list of modules that allows a flexible selection of components of job satisfaction. The author’s suggestions
are open, contractual and flexible.
Keywords: job satisfaction, conceptual perspective, research perspective, components of job satisfaction, dimensions of job satisfaction
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Analiza przemian gospodarczych w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej1 należących do
Unii Europejskiej w latach 2003–20142
Autor: Magdalena Redo

Abstrakt
W krajach byłego bloku wschodniego należących do Unii Europejskiej nastąpiły w minionym ćwierćwieczu silne przemiany gospodarcze. W procesie
nadrabiania zaległości rozwojowych pewne problemy udało się im ograniczyć
(kraje te zredukowały bezrobocie, inflację czy koszt pozyskiwanego kapitału;
zwiększyły poziom rezerw dewizowych i względną produktywność mierzoną
jako wielkość PKB per capita), inne dopiero nabrzmiewają (w większości tych
gospodarek utrzymuje się wysokie i/lub rośnie zadłużenie zarówno publiczne,
jak i zagraniczne, wzmagając ryzyko inwestycyjne i ograniczając możliwości
rozwojowe; hamuje je również względnie wysoki zakres ingerencji sektora
finansów publicznych, a wzrost gospodarczy w wielu z nich jest za niski i niestabilny, by w bliższej przyszłości zauważalnie zredukować dystans w poziomie zamożności do zachodnich gospodarek, albo by złagodzić ciężar i koszty
finansowania rozwoju długami; zmniejszające się dysproporcje cenowe ograniczają konkurencyjność tych krajów). Celem niniejszego opracowania jest
ukazanie zmian w głównych wielkościach gospodarczych tych krajów, jakie zaszły w latach 2003–2014 oraz wskazanie potencjalnych źródeł ich problemów
gospodarczych w przyszłości. W tym celu zastosowano metodę wnioskowania indukcyjnego opartą na analizie porównawczej wybranych wskaźników
gospodarczych.
Słowa kluczowe: Europa Środkowo-Wschodnia, Unia Europejska, proces
integracji, przemiany gospodarcze
JEL: F15, F43, E43, H63, F21, E24, E31
1

Historia: otrzymano 2016-01-15, poprawiono 2016-05-24, zaakceptowano
2016-05-25

Przez określenie kraje Europy Środkowo-Wschodniej należące do Unii Europejskiej rozumiem w niniejszym opracowaniu Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę,
Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry.
2 Angielska wersja językowa niniejszego opracowania została zgłoszona do publikacji w Torun International Studies.
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Wstęp

krajów Piętnastki. Od trudnego okresu
transformacji w latach 90. XX w. dokonały one jednak postępów w zbliżaniu
się do zachodnich gospodarek rynkowych. W latach 2003–2013 najwyższy
przyrost PKB per capita względem
średniej Unii Europejskiej (28) odnotowały Rumunia i Litwa, o odpowiednio 77% i 52%. Na Łotwie, w Polsce,
Estonii oraz Słowacji i Bułgarii poziom
PKB na mieszkańca wzrósł o ok. 40%.
Najmniejszy przyrost odnotowały Węgry, Czechy (o 6%) i Chorwacja (o 9%),
a w Słowenii nastąpił niewielki spadek
o 1,2% (wykres 1).
Mimo to różnice pozostają wciąż znaczne. Pamiętać jednak należy, że po raptem kilku latach od wstąpienia krajów
Europy Środkowo-Wschodniej do UE
i uzyskania dostępu do wspólnego rynku wystąpił silny kryzys gospodarczy,
który znacznie utrudnił im proces nadganiania. Ale gdy przyjrzeć się dłuższej
perspektywie czasu, dostrzec można
szybsze tempo rozwoju niektórych gospodarek z Europy Środkowo-Wschodniej w porównaniu z zachodnimi (tabela 1). Można więc przypuszczać,
że w kolejnych dekadach proces nadrabiania zaległości rozwojowych będzie z powodzeniem kontynuowany.
W ciągu minionych 18 lat (1997–2014)
spośród analizowanych krajów najszybciej rozwijały się republiki nadbałtyckie. Nie uwzględniając zapaści
gospodarczej w 2009 roku, miały one
przez prawie dwie dekady średnie
roczne tempo wzrostu gospodarczego na poziomie ok. 6%, czyli trzykrotnie wyższym niż średnia UE (tabela 1).
W porównaniu z większością zachodnich gospodarek różnica w tempie rozwoju gospodarczego jest jeszcze większa, bowiem wyższe statystyki wzrostu
gospodarczego nowych państw członkowskich zawyżają średnią UE.
Wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej należących
do UE wynosił w latach 2000–2007
– a więc przez osiem lat przed kryzysem – średnio 5,8% rocznie. Dał on nie

Niedawno minęło ćwierć wieku
od upadku systemu komunistycznego i rozpoczęcia procesu transformacji ustrojowej w europejskich krajach
postsocjalistycznych, które dokonały
w tym czasie ogromnych przemian
i stały się integralnym elementem
europejskiej gospodarki. Jedenaście
krajów Europy Środkowo-Wschodniej
zza żelaznej kurtyny jest dziś (2015)
członkami Unii Europejskiej. Czechy,
Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry weszły do UE
z dniem 1 maja 2004 r., Bułgaria i Rumunia 1 stycznia 2007 r., a Chorwacja 1
lipca 2013 r. Większość z nich jest więc
członkami UE już ponad 10 lat. Co więcej, aż pięć z nich jest także członkami
strefy euro. Jako pierwsza tę walutę wprowadziła Słowenia (1 stycznia
2007 r.), następnie Słowacja (1 stycznia 2009 r.), Estonia (1 stycznia 2011
r.), Łotwa (1 stycznia 2014 r.) i Litwa (1
stycznia 2015 r.). Warto też podkreślić,
że ostatnie trzy kraje podjęły decyzję
o wejściu do strefy euro już po wybuchu kryzysu z 2008 r. (Cieślik i in. 2015:
123–162).
Celem niniejszego opracowania jest
porównanie głównych wskaźników gospodarczych tych krajów oraz ze średnimi statystykami w Unii Europejskiej
i wskazanie przemian gospodarczych,
jakie zaszły w nich od czasu rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód
w 2004 r. oraz potencjalnych źródeł
problemów gospodarczych w przyszłości. Analiza opiera się w głównej
mierze na danych Eurostatu i dotyczy
okresu 2003–2014.
Analiza zmian wybranych wskaźników
gospodarczych krajów Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii
Europejskiej w latach 2003–2014
Jak powszechnie wiadomo, kraje Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzuje niższy poziom zamożności niż
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Wykres 1. Porównanie wielkości PKB na mieszkańca w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej należących do UE w 2003 i 2013 r. (jako procent średniej UE 28 na lewej
osi) oraz procentowa zmiana tej statystyki w latach 2003–2013 (na prawej osi)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat 2015b.

Tabela 1. Średni poziom wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
należących do UE w wybranych okresach w latach 1997–2014 (rocznie, w %)
17 lat
18 lat
6 lat
1997-2014
średnio w latach
1997-2014
1997-2002
bez 2009
UE 281
2,1
1,6
2,6
Estonia
6,2
4,6
7,1
Łotwa
6,1
4,6
6,3
Litwa
6,0
4,5
5,4
Słowacja
4,4
3,7
3,0
Polska
4,3
3,9
3,9
Rumunia2
4,2
3,3
2,9
Bułgaria
3,6
2,9
2,5
Węgry
3,3
2,5
4,6
Słowenia
3,3
2,5
4,1
Czechy
2,6
2,1
1,3
Chorwacja3
1,9
1,1
b/d
1 Dane za lata 1997–2002 dotyczą 27 krajów UE (bez Chorwacji)
2 Rumunia – dane od 1999 roku
3 Chorwacja – dane od 2003 roku

5 lat

5 lat

2003-2007

2010-2014

2,5
8,4
9,8
8,7
7,2
5,1
6,6
6,3
3,5
4,8
5,5
4,8

0,9
3,8
2,7
3,5
2,6
3,1
1,4
1,2
1,2
0,2
1,0
-1,1

Źródło: obliczenia własne na podstawie Eurostat 2015i.
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Wykres 2. Stopa bezrobocia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
należących do UE w 2001, 2008* i 2014 roku (w %)
* Dane za 2008 rok dotyczą wybranego miesiąca w 2008 roku, w którym
stopa bezrobocia była w danym kraju najniższa.
Źródło: Eurostat 2015m.

tylko znaczny przyrost dochodów, ale
i ułatwił tworzenie nowych miejsc pracy, co było szczególnie ważne w obliczu
restrukturyzacji i upadłości wielu państwowych przedsiębiorstw w transformujących się gospodarkach. Zwłaszcza
że u progu XXI w. w większości omawianych krajów stopa bezrobocia była
dwucyfrowa, a na Słowacji, w Bułgarii,
Polsce i na Litwie była bliska 20% (wykres 2).
Poprawa koniunktury w następnych
latach pozwoliła znacznie ograniczyć
to zjawisko i zbliżyć się poziomem
bezrobocia do gospodarek Piętnastki.
W trakcie 2008 roku stopa bezrobocia
w Estonii, Słowenii, Czechach, Bułgarii,
Rumunii i na Litwie spadła do zaledwie
4–5%, w Polsce i na Łotwie do 6%,
a w Chorwacji, na Węgrzech i Słowacji do 7,5–9%, podczas gdy średnio
w UE bezrobocie sięgało wówczas 7%,
co znaczy, że w aż 8 omawianych krajach było ono wtedy niższe od średniego poziomu w całej UE (Eurostat
2015l). Wskutek kryzysu bezrobocie
naturalnie wzrosło, ale na koniec 2014
roku nadal sześć z 11 krajów Europy
Środkowo-Wschodniej miało niższy
poziom bezrobocia niż średnio w UE
(wykres 2).

Pamiętać jednak trzeba, że szybszy
rozwój gospodarczy oznacza wprawdzie więcej miejsc pracy, wzrost zamożności gospodarki, jej dalszych
możliwości rozwojowych, stabilności
i wiarygodności czy lepsze warunki dla
prowadzenia polityki gospodarczej,
ale niesie też zagrożenia w postaci
chociażby wyższej inflacji, skutkującej
spadkiem konkurencyjności, wzrostem
zadłużenia, a więc i uzależnienia oraz
pogorszeniem zdolności kredytowej,
czyli dalszych możliwości rozwojowych
czy większą niestabilnością wskutek
silnego napływu zagranicznego – bardzo ruchliwego dziś – kapitału. Stanowi to szczególne zagrożenie dla
gospodarek byłego bloku wschodniego, które długo pozostawały odcięte
od zachodnich tendencji i swobodnego dostępu do zagranicznych rynków finansowych, dzięki czemu (albo
i przez co, bo wpadają w spiralę zadłużenia i uzależnienia od zagranicznych kapitałów, stając się łatwą ofiarą
w dobie globalizacji i dynamicznego
rozwoju międzynarodowych rynków
finansowych) są mniej zadłużone
i mają niższy poziom cen. Starają się
one możliwie szybko nadgonić dystans
i stać się równoprawnym partnerem
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gospodarczym. Nie zdają sobie jednak
do końca sprawy z ryzyka (lub nie doceniają go) związanego z tym, że w ich
przypadku przebieg zjawisk gospodarczych bywa znacznie szybszy i bardziej
burzliwy, oraz że istotnie niższa i nieutrwalona stabilność i wiarygodność
szeregują je w niższej kategorii gospodarek mierzonych inną skalą i nie pozwalają na posiadanie wskaźników gospodarczych na zachodnim poziomie
(np. w zakresie wielkości zadłużenia),
na co może i czasem przymyka się oko
w okresie prosperity, ale co jest boleśnie egzekwowane w okresach gorszej
koniunktury czy wzrostu ryzyka.
Faktycznie, poziom cen w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest wciąż
niższy niż w gospodarkach Zachodnich.
W większości z nich oscyluje na poziomie ok. 70% średniego poziomu cen
w Unii Europejskiej. Jednak w Bułgarii stanowi on raptem 49% średniej
UE. Niewiele wyższy jest poziom cen
w Polsce i Rumunii – odpowiednio
56% i 54% średniej UE (wykres 3).
Pamiętać przy tym należy, że obecna średnia UE (28) jest niższa niż
średnia UE (15) sprzed rozszerzenia
na Wschód. Liczne grono biedniejszych państw Europy Środkowo-Wschodniej znacznie zaniżyło unijną

średnią w zakresie przeciętnego poziomu cen. Dlatego poziom cen w tych
krajach odstaje jeszcze bardziej od poziomu cen w krajach zachodnich. Jest
to o tyle ważne, że na wspólnym rynku
UE z biegiem czasu zacierają się dysproporcje cenowe i choć nie znikną
one całkowicie nigdy, to od zawsze
obserwowany proces wyrównywania
cen na obszarze UE będzie dalej postępować – zwłaszcza w przypadku
produktów, które łatwo i warto przetransportować. Przed rozszerzeniem
na Wschód wyrównywanie to polegało
na tym, że niektóre ceny nieznacznie
spadały w najdroższych krajach, mocno zaś rosły w najtańszych, bowiem
dostosowywały się do poziomu cen
w bogatej większości krajów ówczesnej
Piętnastki o wyższym poziomie cen.
Obecnie więc oznacza to, że dostosowanie cenowe ma i będzie miało miejsce głównie po stronie krajów Europy
Środkowo-Wschodniej, czego efektem
będzie oczywisty spadek siły nabywczej dochodów mieszkańców tego regionu i spadek konkurencyjności ich
gospodarek (tym większy, im wzrostowi cen będzie towarzyszyć wzrost
wynagrodzeń bez związku ze wzrostem wydajności pracy). Wniosek jest
więc prosty. Ceny w Polsce i sąsiednich

Wykres 3. Poziom cen konsumpcyjnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
należących do UE jako procent średniej UE (w %, stan na 2013 rok)
Źródło: Eurostat 2015a.
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krajach będą rosły szybciej niż w Europie Zachodniej tak długo, aż nie dostosują się do średniej UE, a potem dalej
do cen zachodnich. I co ważniejsze,
proces ten zachodzi i będzie zachodzić
we wszystkich krajach UE, bez względu na to, czy wstąpiły do strefy euro,
czy nie. Zjawisko to bowiem nie ma nic
wspólnego z wprowadzeniem euro,
jak to się wydaje wielu i jak twierdzą
politycy niechętni reformom gospodarczym. Owszem, wprowadzenie
euro może przyśpieszyć konwergencję
cenową, zwłaszcza z uwagi na efekt
zaokrągleń, ale jak potwierdzają statystyki, skala tego zjawiska była dotąd
niewielka. Proces zacierania dysproporcji cenowych jest oczywistą konsekwencją utworzenia wspólnego rynku
i miałby miejsce również, gdyby nie
powstała strefa euro. To naturalne zjawisko w dobie globalizacji, które obserwuje się na całym świecie.
Należy też pamiętać, że proces konwergencji cenowej w krajach Europy

Środkowo-Wschodniej przyśpiesza ich
szybsze tempo wzrostu gospodarczego. Dlatego inflacja jest wyższa w tych
krajach, które najszybciej się rozwijają
i w tych okresach, w których wzrost
gospodarczy jest najwyższy – por. dane
z tabeli 1 i 2.
Dlatego więc obecnie (maj 2015 roku),
w związku z pokryzysowymi problemami w wielu krajach Europy Zachodniej
i będącą tego efektem stagnacją gospodarczą w większości państw Piętnastki, inflacja jest niska także w pozostałych krajach UE lub wręcz pojawia
się deflacja (tabela 2).
rzed kryzysem jednak, kiedy koniunktura na świecie była lepsza, inflacja
w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej znacznie przewyższała
średni poziom inflacji na Zachodzie.
W latach 2003–2008 w Bułgarii, Łotwie
i Rumunii sięgała ona średnio 7–9%
rocznie, a w większości z analizowanych państw utrzymywała się na poziomie co najmniej dwukrotnie wyższym

Tabela 2. Poziom inflacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej należących
do UE w wybranych okresach w latach 2003–2014 (rocznie, w %)
Średnio w latach 2003–2008

2008

Średnio w latach 2009–2014

2014

Strefa euro (19)

2,4

3,3

1,5

0,4

Czechy

2,6

6,3

1,5

0,4

Łotwa

8,0

15,3

1,6

0,7

Bułgaria

6,9

12,0

1,7

-1,6

Słowenia

4,0

5,5

1,7

0,4

Słowacja

4,8

3,9

1,8

-0,1

Chorwacja

3,2

5,8

1,9

0,2

Litwa

3,9

11,1

2,4

0,2

Polska

2,4

4,2

2,5

0,1

Estonia

5,0

10,6

2,7

0,5

Węgry

5,5

6,0

3,3

0,0

Rumunia

9,3

7,9

4,3

1,4

Źródło: obliczenia własne na podstawie Eurostat 2015f.
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niż inflacja w strefie euro (2,4%) (tabela 2). Wyjątkowo wysoka, dwucyfrowa inflacja pojawiła się w momencie
przegrzewania koniunktury w połowie
2008 roku w republikach nadbałtyckich – sięgnęła ona wówczas prawie
12% w Estonii, 13% na Litwie i 18%
na Łotwie ( Eurostat 2015e).
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej
wchodziły do gospodarki rynkowej
z relatywnie niskimi długami publicznymi. To paradoksalnie jedna z niewielu zalet poprzedniego ustroju. Niestety ekspansja fiskalna w niektórych
krajach przez minione ćwierć wieku
oraz kryzys z 2008 roku szybko odcisnęły piętno na stan finansów publicznych części z nich i zbliżyły się one
poziomem zadłużenia publicznego
do krajów Zachodnich. Dług publiczny Chorwacji wyniósł na koniec 2014
roku 85% PKB, czyli praktycznie tyle
co średnia UE. Niewiele niższy ma
on poziom w Słowenii (80,9% PKB)
i na Węgrzech (76,9% PKB) (wykres 4).
W pozostałych krajach jest on wprawdzie niższy, ale w większości z nich stanowi 40–50% ich PKB, co jak na kraje
o słabszej wiarygodności nie jest wcale
szczególnie dobrym wynikiem. Trochę

niższy poziom zadłużenia publicznego
ma Bułgaria (27,6% PKB) i Estonia, która ma najniższy dług publiczny wśród
wszystkich krajów UE – 10,6% PKB.
Zauważyć należy, że długi publiczne
większości omawianych krajów wzrosły do obecnego poziomu dopiero niedawno – wskutek kryzysu z 2008 roku
(wykres 4). Największy jego przyrost
w ciągu ostatnich 7 lat (2007–2014)
odnotowała Łotwa (prawie czterokrotny), Słowenia (dwuipółkrotny),
Rumunia i Estonia (około dwukrotny)
oraz Litwa i Chorwacja (półtorakrotny). W Polsce wprawdzie dług publiczny utrzymany został na względnie
stabilnym poziomie, jednak w jego zaniżeniu na koniec 2014 roku pomogło
odebranie w lutym 2014 roku 153 mld
zł prywatnym otwartym funduszom
emerytalnym. Ponadto Polska obok
Węgier jeszcze przed kryzysem miała
największy dług publiczny spośród krajów regionu. A notoryczne, często wysokie deficyty sektora finansów publicznych nie pozwalają liczyć na jego
rychłą redukcję, co udaje się niektórym państwom dzięki dyscyplinie fiskalnej i konsolidacji finansów publicznych oraz wysokiemu tempu wzrostu

Wykres 4. Porównanie wielkości długu publicznego w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej należących do UE w 2004, 2007 i 2014 roku (w % PKB)
Źródło: Eurostat 2015d.
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Wykres 5. Średni poziom deficytu sektora finansów publicznych (general government) w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej należących do UE w latach 2003–2014* (rocznie, w % PKB)
* dane dla Chorwacji obejmują lata 2011–2014.
Źródło: obliczenia własne na podstawie Eurostat 2015c.

gospodarczego. Do krajów tych należą
Estonia i Bułgaria. Estonia w ciągu minionych 12 lat w aż 8 z nich zamykała publiczną kasę nadwyżką – średnio
na poziomie 1,6% PKB, a Bułgaria wykazała w tym okresie nadwyżkę pięciokrotnie – na średnim poziomie 1,5%
PKB. Żadnemu spośród pozostałych
dziewięciu analizowanych tu państw
Europy Środkowo-Wschodniej ani razu
nie udało się wypracować nadwyżki
w finansach publicznych w ciągu minionych 12 lat (Eurostat 2015c). I choć
średnia w tak skrajnych warunkach
gospodarczych nie odzwierciedla zbyt
dobrze problemu, to mimo wszystko
warto przyjrzeć się, jak silna ekspansja charakteryzowała politykę fiskalną
większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich 12 lat
(wykres 5).
Poza wspomnianą Estonią i Bułgarią,
z których pierwsza zamykała budżet
średniorocznie nadwyżką na poziomie 0,6% PKB, a druga niewielkim
deficytem na poziomie średnio 0,6%
PKB rocznie, wszystkie pozostałe kraje

miały w ciągu minionych 12 lat co roku
deficyty w publicznej kasie na średnim
poziomie minimum 3–4% PKB (wykres
5). Najgorsze saldo w finansach państwa miała w tym okresie Chorwacja
(deficyt średnio na poziomie 6% PKB
rocznie) oraz Węgry (deficyt w wysokości 5,1% PKB rocznie). Trzecim krajem z najgorszym wynikiem jest Polska
– ze średnim corocznym deficytem
sektora finansów publicznych w latach
2003–2014 na poziomie 4,6% PKB.
Należy podkreślić, że rezultat ten jest
gorszy od np. krajów nadbałtyckich,
których gospodarki przecież znacznie
boleśniej odczuły skutki kryzysu z 2008
roku (wykres 5).
Nadmierna ekspansja fiskalna i przekraczanie traktatowych limitów deficytu i długu publicznego znajdują
w przypadku krajów członkowskich UE
odzwierciedlenie w nałożeniu na nie
procedury nadmiernego deficytu (Excessive Deficit Procedure, EDP – Treaty on EU, 2012, article 126; Protocol
No 12, 2012), która dyscyplinuje rządy
w ich polityce fiskalnej, by zwiększyć
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Tabela 3. Okresy podlegania procedurze nadmiernego deficytu w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej (stan na 15 maja 2015 roku)
Data otwarcia EDP

Data zamknięcia EDP

Bułgaria

3.07.2010

22.06.2012

Chorwacja

21.01.2014

nadal

Czechy

5.07.2004
2.12.2009

3.06.2008
20.06.2014

Estonia

–

–

Litwa

7.07.2009

21.06.2013

Łotwa

7.07.2009

21.06.2013

Polska

7.07.2009

nadal*

Rumunia

7.07.2009

21.06.2013

Słowacja

5.07.2004
2.12.2009

3.06.2008
20.06.2014

Słowenia

2.12.2009

nadal

Węgry

5.07.2004

21.06.2013

* 13 maja 2015 roku Komisja Europejska złożyła oficjalny wniosek do
Rady UE o zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu
Źródło: European Commission, 2015b.

jej elastyczność, a więc w szczególności ograniczyć niedogodności związane z rezygnacją z własnej polityki pieniężnej w unii walutowej. Na chwilę
obecną (maj 2015 roku) aż 11 krajów
spośród 28 państw UE podlega procedurze nadmiernego deficytu, w tym
trzy ze Środkowo-Wschodniej Europy:
Chorwacja, Polska i Słowenia (a poza
nimi Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania,
Irlandia, Malta, Portugalia i Wielka
Brytania). Warto podkreślić, że Estonia (obok Szwecji) należy do bardzo
wąskiego grona krajów UE, na które
nigdy dotąd nie była nałożona procedura nadmiernego deficytu (European
Commission, 2015a). Tabela 3 zawiera informacje o ilości nałożonych dotąd procedur nadmiernego deficytu
na kraje Europy Środkowo-Wschodniej
i okresie ich trwania.
Wielkość ekspansji fiskalnej jest ściśle
związana ze stopniem interwencjonizmu państwowego w tych krajach.

Cztery kraje o największych średniorocznych deficytach sektora finansów
publicznych w ciągu minionych 12 lat
– Chorwacja, Węgry, Polska i Słowenia – znajdują się wśród pięciu krajów
Europy Środkowo-Wschodniej o najwyższym zakresie ingerencji państwa
w gospodarkę, mierzonej relacją dochodów oraz wydatków publicznych
do PKB (tabela 4).
Najmniejszą skalą ingerencji systemu
finansów publicznych w gospodarkę
charakteryzowała się w minionych
12 latach (2003–2014) Litwa, której
dochody publiczne stanowiły w tym
okresie średnio 31,2% PKB, a wydatki
publiczne 34,9% PKB. Generalnie niższym poziomem dochodów i wydatków publicznych do PKB odznaczały
się kraje, które w minionych latach
(zwłaszcza przed kryzysem) rozwijały
się szybko, a więc poza republikami
nadbałtyckimi także Rumunia, Bułgaria i Słowacja – por. dane z tabeli
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Tabela 4. Wielkość dochodów i wydatków publicznych w relacji do
PKB w krajach Europy Środkowo-Wschodniej należących do UE (w %)
Dochody publiczne

Wydatki publiczne

2014

Średnio w latach 200314

S(x)1

2014

Średnio w latach 200314

S(x)1

UE (28)

45,2

44,32

1,5%

48,1

47,92

3,9%

strefa euro (19)

46,6

45,12

2,1%

49,0

48,42

4,0%

Litwa

34,3

31,2

3,3%

34,9

34,3

11,5%

Rumunia

33,4

33,0

3,1%

34,9

36,5

7,3%

Łotwa

35,5

34,4

3,9%

36,9

37,1

9,4%

Estonia

39,4

38,4

6,1%

38,8

37,8

9,7%

Bułgaria

36,4

36,9

6,2%

39,2

37,4

5,0%

Słowacja

38,9

36,0

4,3%

41,8

39,8

5,8%

Polska

38,6

39,4

3,1%

41,8

44,0

3,0%

Czechy

40,1

39,4

3,0%

42,0

42,5

5,3%

Chorwacja

42,3

41,7

1,3%

48,0

46,5

3,0%

Słowenia

45,0

43,4

2,4%

49,8

47,6

9,6%

Węgry

47,6

44,7

4,5%

50,1

49,8

1,8%

1 Odchylenie standardowe wyznaczone dla poziomu odpowiednio
dochodów i wydatków publicznych w okresie 2003-2014 – wyrażone w ujęciu
procentowym, tzn. jako procent średniej dla danego kraju
2 W przypadku UE oraz strefy euro jest to średnia za lata 2006–2014.
Źródło: obliczenia własne na podstawie Eurostat 2015j; Eurostat 2015k.

1 i 4. W niektórych krajach, z uwagi
na kryzys, z końcem 2008 roku nastąpił znaczny wzrost wydatków publicznych, co w połączeniu ze spadkiem
PKB dało wysoki ich wzrost w relacji
do PKB. Było to szczególnie widoczne
w republikach nadbałtyckich, gdzie
w 2009 r. nastąpił wzrost wydatków
publicznych do nawet 45–46% PKB
(co potwierdza wysokie procentowo
wyrażone odchylenie standardowe
w tabeli 4). O ile jednak w ich przypadku był to przejściowy wzrost (na 2–3
lata), to w Słowenii okazał się bardziej
trwały (i utrzymuje się nadal). Zmienność dochodów w relacji do PKB była
w analizowanym okresie znacznie

mniejsza (niższe S(x)). Na uwagę zasługuje w tym miejscu Estonia, która
w 2009, najbardziej kryzysowym roku
znacznie zwiększyła również relację
dochodów do PKB (do 43,8%), gdyż
zdawała sobie sprawę, że dane za 2009
rok posłużą do oceny konwergencji, której planowała się ona poddać
z początkiem 2010 roku, by w 2011
roku przyjąć euro. Skuteczność Estonii
w konsolidacji finansów publicznych
zwłaszcza w tak trudnym 2009 roku
wzbudza uznanie.
Należy też dodać, że kraje byłego bloku wschodniego mają wysoki poziom
zadłużenia zagranicznego, mimo relatywnie krótkiego okresu względnie
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Tabela 5. Poziom zadłużenia zagranicznego i rezerw dewizowych w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej należących do UE (w mld USD oraz jako % PKB)
Rezerwy dewizowe (ze złotem)

Zadłużenie zagraniczne

mld USD

% PKB

% zadłużenia
zagranicznego

mld USD

% PKB

Węgry

42,0

30,6

23,1

182,0

132,7

Łotwa

3,2

10,1

7,9

40,7

127,6

Słowenia

1,0

2,1

1,8

56,2

113,8

Chorwacja

15,4

27,0

27,2

56,7

99,0

Estonia

0,4

1,7

1,9

22,9

88,6

Bułgaria

20,1

36,1

41,4

48,7

87,3

Słowacja

2,6

2,6

3,2

82,3

82,5

Litwa

8,7

18,1

28,0

31,2

64,8

Polska

100,5

18,3

28,3

354,7

64,7

Czechy

54,5

26,5

43,6

125,1

60,9

Rumunia

43,2

21,7

37,7

114,5

57,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie The WorldBank 2015.

łatwego dostępu do zewnętrznych
źródeł finansowania. Należą one
do ścisłej czołówki krajów rozwijających się o najwyższym poziomie długu
zagranicznego w relacji do PKB (The
WorldBank, 2015). Zadłużenie zagraniczne najmniej zadłużonych wśród
omawianych tu gospodarek (Rumunii,
Czech i Polski) wynosi ok. 60% PKB (tabela 5).
W przypadku pozostałych krajów
zadłużenie zagraniczne jest wyższe i oscyluje wokół 80–110% PKB,
a na Węgrzech i Łotwie ok. 130% PKB.
Uwzględniając względnie wysoki poziom zagranicznego zadłużenia omawianych krajów, wysoki stopień otwarcia tych gospodarek, silne uzależnienie
od zagranicznego kapitału, dalsze duże
zapotrzebowanie na zagraniczny kapitał, wskazać należy na ryzyko odcięcia
od zewnętrznych źródeł finansowania,
szczególnie w przypadku krajów niebędących członkami strefy euro (6 spośród omawianych tu 11 państw), gdzie

dodatkowo problem potęguje ryzyko
wystąpienia kryzysu walutowego.
Niska inflacja, powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego, względna stabilizacja sytuacji w finansach publicznych większości krajów w połączeniu
z poprawą nastrojów na międzynarodowych rynkach finansowych i wyjątkowo niskimi stopami procentowymi
na świecie, poskutkowały już wzrostem zaufania do gospodarek Europy
Środkowo-Wschodniej i napływem
kapitału oraz poprawą dostępności
do zewnętrznych źródeł finansowania,
co znajduje odzwierciedlenie w obecnych ratingach tych krajów (tabela 6).
Efekty te są najbardziej zauważalne
w przypadku republik nadbałtyckich,
którym najbardziej znane agencje
ratingowe Standard & Poor’s, Fitch
i Moody’s podnoszą sukcesywnie
mocno obniżone w kryzysie ratingi.
Powyższe znajduje też odzwierciedlenie w niskiej i malejącej rentowności
skarbowych papierów wartościowych
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Tabela 6. Rating krajów Europy Środkowo-Wschodniej należących do UE – stan na maj 2015 roku
S&P

Fitch

Moody’s

Bułgaria

BB+

BBB-

Baa2

Chorwacja

BB

BB

Ba1

Czechy

AA-

A+

A-

Estonia

AA-

A+

A1

Litwa

A-

A-

Baa1

Łotwa

A-

A-

A3

Polska

A-

A-

A2

Rumunia

BBB-

BBB-

Baa3

Słowacja

A

A+

A2

Słowenia

A-

BBB+

Baa3

Węgry

BB+

BB+

Ba1

Źródło: CountryEconomy.com, 2015.

większości omawianych państw (wykres 6).
Rentowność ta informuje o zainteresowaniu daną gospodarką przez inwestorów, a więc o zaufaniu do niej i subiektywnie postrzeganym ryzyku. Ma
to jednak bardzo istotne znaczenie dla
dostępności kraju (i jej podmiotów)
do zewnętrznych źródeł finansowania
i dla poziomu jego kosztu, a więc wiarygodności kredytowej i możliwości
rozwojowych gospodarki. Na uwagę
zasługuje rentowność czeskich obligacji skarbowych wynosząca w kwietniu
2015 roku zaledwie 0,26% i należąca do najniższych w całej UE (wykres
6). Jest ona wyceniana na poziomie
rentowności duńskich, fińskich, austriackich czy holenderskich papierów
skarbowych i niewiele wyżej niż niemieckich bundów, charakteryzujących
się obecnie najniższą rentownością

(0,12%) (Eurostat 2015g). Bardzo niską
rentowność mają też łotewskie skarbowe papiery, zwłaszcza gdy uwzględni się niedawne bardzo silne załamanie gospodarcze w tym kraju. Należy
podkreślić, że oba te wyniki są znacznie lepsze niż średnia dla krajów strefy
euro i całej UE (wykres 6). Względnie
niską rentownością cieszą się też obligacje skarbowe Słowenii i Słowacji
– na poziomie oscylującym między
średnią dla strefy euro i UE. Rentowność obligacji pozostałych omawianych krajów jest wyższa – na poziomie 2–3%. I choć z perspektywy czasu
może się to wydawać dobrym wynikiem, bo rentowność 10-letnich polskich skarbowych obligacji wynosiła
jeszcze 3 lata temu ok. 5%, a wcześniej (w latach 2003–2012) oscylowała
w przedziale 5–7% (Eurostat 2015h),
to uwzględniając dzisiejsze wyjątkowo
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Wykres 6. Rentowność długoterminowych (10-letnich) obligacji skarbowych krajów
Europy Środkowo-Wschodniej należących do UE (w %, stan na kwiecień 2015* roku)
* W przypadku średniej dla UE są to dane ze stycznia 2015 roku, dla strefy
euro z marca 2015 roku, a dla Litwy z grudnia 2014 roku.
** Z racji niskiego długu publicznego w Estonii rynek skarbowych obligacji jest
relatywnie słabo rozwinięty i Estonia nie emituje obligacji o 10-letniej zapadalności,
która jest przedmiotem powyższych statystyk, a także kryterium z Maastricht.
Źródło: Eurostat 2015g.

niskie stopy procentowe na świecie
(także w Polsce), poprawę nastrojów
na międzynarodowych rynkach finansowych i bliską zeru rentowność
skarbowych papierów wielu, nie tylko
zachodnich gospodarek, rentowność
na poziomie 2,37% okazuje się względnie wysoka. A pamiętać należy, że ma
ona niestety proste przełożenie na wysokość odsetek płaconych przez Skarb
Państwa od emitowanych obligacji,
co oznacza kilkukrotnie wyższe koszty
obsługi zaciąganego długu publicznego w Polsce niż w Czechach i na Łotwie
(rentowność polskich skarbowych obligacji jest ponad 10-krotnie wyższa niż
czeskich i ponad 5-krotnie wyższa niż
łotewskich), ale także w porównaniu
ze Słowenią i Słowacją (rentowność
polskich papierów skarbowych jest
dwukrotnie wyższa niż obligacji skarbowych obu tych krajów) (wykres 6).
Mowa w tym przypadku o wielu miliardach złotych, bowiem koszty obsługi długu publicznego wyniosły w Polsce w 2014 roku 34,5 mld zł (a w latach
2012 i 2013 przekroczyły 42 mld zł,

głównie z uwagi na wyższe wówczas
oprocentowanie) (Ministerstwo Finansów 2015; Ministerstwo Finansów
2014; Ministerstwo Finansów 2013).
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej
dokonały od czasu zmiany ustroju
ogromnego postępu gospodarczego,
dalece ustabilizowały swoje gospodarki i zapracowały na wiarygodność
zagranicznego kapitału. Mimo to dzieli je nadal przepaść od gospodarek
zachodnich. Potrzeba jeszcze kolejnych dekad na zbliżenie się do nich
poziomem zamożności, stabilnością,
wiarygodnością czy strukturą gospodarczą. Potrzeba więc dużo więcej
odwagi, konsekwencji i determinacji
w reformowaniu gospodarek, by dogonić Zachód w bliżej określonej przyszłości w coraz szybciej zmieniającym
się świecie, w którym coraz trudniej
nadrabia się zaległości słabszym krajom, o ograniczonych możliwościach
finansowych i inwestycyjnych, a więc
o ograniczonym dostępie do nowoczesnych technologii, które najszybciej
pomnażają bogactwo.
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Podsumowanie

do Unii Europejskiej długi publiczne
wszystkich analizowanych państw
z Europy Środkowo-Wschodniej, za
wyjątkiem Węgier, były znacznie niższe niż w krajach Piętnastki, a w większości z nich nadal należą do najniższych w UE, mimo silnego wzrostu
zadłużenia publicznego gospodarek
wskutek kryzysu z 2008 r. Niepokojące dla przyszłego rozwoju gospodarczego są jednak deficyty budżetowe,
występujące niejednokrotnie także
w okresach dobrej koniunktury i,
wprawdzie nieznacznie, ale powiększający się zakres ingerencji systemu
finansów publicznych w gospodarkę,
mimo że w większości z omawianych
krajów wciąż należy on do najniższych
w UE. Istotnie, niższa wiarygodność
i nieutrwalona stabilność gospodarek
wschodzących skutkują ich słabszą
zdolnością kredytową, czyli wyższymi
kosztami pożyczanego kapitału i ograniczonym dostępem do niego, co faktycznie w okresach lepszej koniunktury jest czasem słabiej odczuwalne, ale
w sytuacjach kryzysowych i wzrostu
awersji do ryzyka powoduje bardziej
burzliwy ich przebieg i większe prawdopodobieństwo bankructwa, wskutek odcięcia od zewnętrznych źródeł finansowania czy utrudnionego
do nich dostępu. Jest to o tyle istotne,
że wszystkie analizowane tu kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają też
spore zadłużenie zagraniczne i są silnie uzależnione od zagranicznego kapitału, a na automatyczną pomoc Europejskiego Banku Centralnego,
z racji członkostwa w strefie euro, liczyć może jedynie pięć z omawianych
tu 11 państw.

Minione ćwierć wieku to okres
ogromnych przemian gospodarczych
w krajach byłego bloku wschodniego i skutecznych działań zbliżających
je do gospodarek Zachodu. Mimo
szybszego tempa wzrostu gospodarczego w ciągu minionych kilkunastu
lat w większości z nich wciąż dzieli je
od Zachodu duży dystans w zakresie
produktywności i zamożności. Ten
szybszy rozwój pozwolił ograniczyć
problem bezrobocia, nabrzmiewający
w latach 90. XX w. wskutek procesu
prywatyzacji i upadłości nieefektywnych państwowych przedsiębiorstw.
Z drugiej strony dynamiczny rozwój
przyśpiesza proces konwergencji cen,
które w większości analizowanych
krajów nadal dalece odstają od średniego poziomu cen w UE, a co osłabia
konkurencyjność i zmusza do pogłębiania zadłużenia, a więc i uzależnienia oraz pogarsza ich zdolność kredytową, czyli dalsze możliwości
rozwojowe. Postępujące zacieranie
różnic cenowych niesie jeszcze jedno
ważne ryzyko – obawy o wzrost płac
bez związku ze wzrostem wydajności, w społeczeństwach coraz bardziej
zmęczonych życiem przez kolejne już
dekady w znacznie trudniejszych warunkach niż sąsiedzi z Zachodu i bez
realnych perspektyw na rychłą istotną
poprawę, a powodujący spadek konkurencyjności, zatrudnienia czy inwestycji. Poprzedni ustrój gospodarczy
dalece ograniczył dostęp gospodarek
z bloku wschodniego do zewnętrznych
źródeł finansowania i opóźnił proces
ich zadłużania się. Przed wstąpieniem
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An Analysis of Economic Changes in Countries of Central and Eastern Europe3 Belonging to the European Union in the Years 2003-2014
Abstract
Economic changes in the Eastern Bloc countries which currently belong to
the European Union can be characterized as incredibly strong and important.
In the process of catching up with the general development some problems
have been reduced (i.e., these countries have reduced unemployment, inflation and the cost of raised capital, increased the level of foreign exchange
reserves and relative productivity as measured by the size of GDP per capita), other issues started to increase – most of these economies have a high
and/or increasing public and external debt, which increases investment risk
and reduces the potential for development; it is also inhibited by the relatively high level of public revenue and expenditure. In many of them economic
growth is too low and unstable, in order to reduce noticeably in the near
future the gap in the level of income per capita to the Western economies,
or to mitigate the burden and cost of financing economic development with
debt; decreasing differences in price levels reduces the competitiveness of
those countries). The main aim of the present paper is to show the changes
of the period 2003-2014 in major economic areas of these countries and also
to point out the potential sources of economic issues in the future. For this
purpose the method of inductive reasoning based on comparative analysis of
selected economic indicators was used.
Keywords: Central and Eastern Europe, European Union, integration process, economic changes
3

When using the concept of countries of the Eastern-Central Europe belonging to the European Union, I mean Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Estonia, Lithuania, Latvia,
Poland, Romania, Slovakia, Slovenia and Hungary.
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The role of micro-enterprises in the economy is invaluable. Their growth contributes
to the increase of human capital, and influences necessary changes in the employment structure. Conducted research involved two groups of project participants,
who took part in analogical projects. The first group consisted of people who had
finished their education up to the age of 30, and the second group consisted of
people aged above 50. The conditions for participation were the age criteria and
having an unemployed person status. In the research, mostly statistical methods
and the questionnaire method were used, consisting of presenting the participants
with a specifically designed survey. The main aim of the research was to identify
the main barriers of development of the established enterprises, and verification of
the number of enterprises that decided to continue their commercial activity after
the obligatory period imposed by the project. The results of the research constitute
a different observation that the previous researches which have shown that it has
been mainly people over 50 years old which were characterized by a higher risk
than young people. At the same time, the received results may find use in future
programs concerning promoting entrepreneurship of excluded people, and also
better fit those projects to their needs. The need of conducting broader analysis
covering a larger number of project participants from various regions, should also
be considered.
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Introduction

without a vision, whereas the effects
of entrepreneurship are the outcome
of imagination, hard work, dedication,
and willingness to accept reasonable
risk (Gordon and Trump 2014: 19).

In his best-selling publication, Donald
Trump stated that entrepreneurship
starts with a vision, and that nothing significant can ever be created
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Promoting entrepreneurship due
to its economic and social impact is extremely important. Although a number
of programmes have been in effect for
several years now, including outreach
programmes for encouraging people
to start their own businesses, we are
still lacking in detailed studies on the
effectiveness of such projects. This
stems from the fact that project teams
usually analyze parameters according
to the enforced methodology aimed at
obtaining indicators necessary for the
financial settlement of the project. At
the same time, the effectiveness of EU
projects after the end of the period for
which the aid was granted is still not
sufficiently monitored (Szwabe, 2007:
271-272).
It is crucial not only to encourage people to take economic initiatives but
also to provide opportunities for their
further development after the main
de minimis aid has stopped. In the
face of other, not so favorable factors
determining the development of entrepreneurship, the aid in the form of
EU funds itself may lead to the inefficient use of previous grants. It is also
important to provide space in which
new businesses may be set up on preferential terms and with access to the
basic infrastructure. Stimulating all
of these factors is very complex, and
omitting even one of the determinants
may cause barriers.
The aim of this study was to analyze
the beneficiaries and the results of the
support they received from projects financed from the European Social Fund
(ESF) funds. These projects were implemented in 2014 as part of the Human Capital Operational Programme,
Measure 6.2 – The labor market open
for all.
The first project involved full support
for people planning to start and run
a business. It was addressed to those
residing in the counties of Goleniów
and Police and the city of Szczecin who
were at least 50 years old and were

professionally inactive. The project
provided for the aid in the amount of
PLN 40,000.00 for starting a business
and PLN 1,500.00 of a monthly subsidy
for the first six months of running the
company.
The second project was designed for
people aged under 30 and without
employment, i.e. the unemployed
and/or the professionally inactive,
living in the counties of Goleniów,
Police, and Kołobrzeg. The project
awarded a grant in the amount of PLN
30,000.00 for starting a business and
PLN 1,270.00 of a monthly support
for the first six months of running the
company.
Literature review
It is commonly believed that the forerunners of entrepreneurship include
Adam Smith, I.B. Say, and J. Schumpeter. The term entrepreneurship appeared for the first time at the turn of the
18th and 19th centuries. The reasons
for using this term were the industrial
revolution and the emergence of new
forms of governance and management at the time. The first one to clarify the concept was R. Cantillon in his
book Essai Sur la Nature du Commerce
en Général. To him, entrepreneurship
meant noticing the opportunities created by the market (Karlof 1992: 19).
The owner’s prior personal entrepreneurship is a necessary prerequisite of
economic entrepreneurship marked
by setting up one’s own business. This
is a complicated sociological and psychological category, which, however,
relates not only to business. In today’s
pursuit of success, personal entrepreneurship is needed in every human
activity, and therefore it is not limited
only to economic entrepreneurship
(Matejun 2015: 4).
Tadeusz Kotarbiński identifies personal entrepreneurship as a trait of
a man of initiative perceived as someone active and full of energy and
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who spontaneously and energetically
undertakes and starts the implementation of various plans. The idea is
not to wait for someone’s orders or
push but to initiate new, important,
and useful projects yourself in a creative and vigorous manner. Hence, the
characteristics of a resourceful person
clearly affirmed by T. Kotarbiński include initiative and vigor which both give
rise to and trigger intentions and make
the original ideas more realistic (Borowiec 2011: 41-42).
The development of entrepreneurship
is a priority for countries of the former
communist bloc, where the socialist
economy led to a permanent degeneration of the entrepreneurial spirit. As
a result of the transition from the centrally planned economy to free market, new rules and conditions for businesses took effect in a very short time.
Because the private sector was marginalized and extremely limited, a number of changes introduced after 1989
made it necessary to operate in the
market economy. At the same time,
the economic life began to be governed by the rules of supply, demand,
and work for the profit of enterprises
(Zioło and Rachwała 2012: 375).
In her analysis of the political transformation in Poland, Barbara Olszewska
(1999) refers to the economic mentality of a post-communist mas as “statist”. “It is expressed in an unwillingness to individual entrepreneurship, in
giving up economic sovereignty, and
in inability to take action at one’s own
risk. Counting on the state and being
completely dependent on the state is
still a prevailing attitude” (38).
The main problem of businesses of
the communist economy was excessive employment and extreme energy
consumption caused by the inefficient
use of manpower. As a result of the
decline in demand as well as the resulting restructuring, the beginning of
the 1990s was marked by mass layoffs
and rising unemployment, especially

among low-skilled workers of large
state-owned enterprises who found
it difficult to cope in the free labor
market (Pfirrmann and Walter 2002:
308-310).
Today, this situation is particularly true
for people over 50 who lived in the
communist economy and because of
that have failed to develop proper attitudes in terms of entrepreneurship
and self-realization. The 50+ population includes people born in the wartime period of demographic decline
as well as the post-war baby boomers.
Due to the availability of data, the
analysis of the size of this generation
at birth is limited to people born after
World War II, in the years 1946-1965
(Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+
2014).
Currently, the 50+ age group represents 35.7% of the Polish population;
however, according to the forecasts of
the Central Statistical Office of Poland
(GUS), this share will have risen to 50%
by 2040. It will be reflected in a significant increase in the old-age dependency ratio. The above-described
process of population aging co-occurs
with the phenomenon of socio-economic transformation. These changes
have especially affected and continue
to affect people over 50 (Sytuacja
osób bezrobotnych w wieku 50+ na lokalnym rynku pracy 2014).
Poland’s basic problem is that it has
one of the lowest employment rates among mature people in Europe.
What we can also observe is the deterioration of their position in the labor market, leading to a greater risk
of unemployment and professional
inactivity than in other age groups,
which in turn may cause marginalization of this age category and their
exclusion from social life. People aged
50 and older are in a particularly difficult situation in the labor market and
have to face serious problems affecting their professional activity. These
problems relate to their professional
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potential (unsatisfactory scope and level of skills in modern technology and
foreign languages) as well as to their
job and spatial mobility.
At the end of 2014, people over 50
accounted for 26.0% of all the registered unemployed, compared to 24.3%
a year earlier. It is worth noting that
in late 2005, this group constituted
less than 16% of the registered unemployed, which means that within a few
years this number increased by more
than 8 percentage points. At the same
time, in the face of unfavorable forecasts and a high unemployment
increase rate in older age groups, we
have seen a slow but steady growth
of labor market participation and employment among people above 50 years of age.
In 2014, the number of employed
people aged at least 50 increased by
111,000 (2.6%) to 4,419,000 people.
The employment rate in this group
rose from 31.8% to 32.4%, i.e. by 0.6
percentage point, compared to an

increase of 1.1 percentage point in the
group aged 15 and older (Fig. 1). This
means that the increase in employment among older age groups was not
the main factor contributing to the
general boost in employment (Osoby
powyżej 50 roku życia na rynku pracy
w 2014 r. 2015).
The analysis of the registered unemployment concerning the unemployment group of people over 50 years
old in the West Pomeranian voivodeship in the years 2005 – 2014, allows
to divide this period into three stages,
namely a decrease of registered people up to 2008, a constant increase
in the following years up to 2013, and
the last stage, the year 2014, with
a decrease in reference to the previous year (of about 3,7 thousand registered people). The tendency of changes
in the number of unemployed people
which are over 50 years old, is analogical to the direction of the changes in
the unemployment in the West Pomeranian voivodeship in that time period.

Figure 1. The employment rate in the age group 55-64, in the years 1997
to 2014, and forecasts for the years 2015 -2017 in Poland
Source: own study based on Eurostat.
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However, the case is different when it
comes to the number of these unemployed people in the overall number of
the unemployed, because despite the
decreases and increases in the overall
number of unemployed people after
2005, the number of those over 50,
grew. At the end of 2005, unemployed
people after 50 constituted 18,3% of
all the registered unemployed in that
voivodeship, and 29,6% at the end of
2014 (Kalejdoskop zachodniopomorskiego rynku pracy 2015).
Another group with a difficult position
in the labor market is young people.
This issue is crucial from the point of
view of economic and political stability of Poland. Because the category of
young people is heterogeneous, there are three usually distinguished age
groups representing people up to the
age of 30 (Gontarek, Politańska and
Stanisławski 2013: 2):
• high-school students, aged 16-19;
• university students, aged 19-25;
• graduates, young workers, aged
25-30.
Along with the unemployed 50+, the
long-term unemployed and the disabled, the unemployed aged under 25
are people in a very peculiar situation
in the job market. The GUS data on the
Polish labor market show that despite
their good education and high skills,
they have to cope with a lot of difficulties during the process of entering the
labor market and getting employed.
It should be noted that in the years
1993-1995, there was the highest
number of young people registered
in labor offices – more than 900,000,
with some quarters exceeding 1 million. Also at this time, the share of
young people in the total number of
registered was high too, reaching as
many as 34.5%. Then, the process of
decline lasted until the end of 2007,
when the young accounted for 19%
of the unemployed registered in labor offices. In late 2008, the number
of young unemployed registered in

labor offices totaled 304,500 (Sytuacja
na rynku pracy osób młodych 2014).
In 2014, there were 2,829,000 economically inactive young people, accounting for 20.9% of all the economically
inactive (13,543,000 people). The employment rate of people aged 15 and
above increased in 2014 to 51.7%,
equaling 24% among people aged 1524 (Fig. 2).
In 2014, the majority of the young
unemployed had post-secondary
and secondary vocational education
– 83,200 people (27.6% of all unemployed under 25). There were 131,100
young people with basic vocational
education, junior high school education and below (43.4%). 62,400 young
people had secondary high-school
education (20.7%), while 25,200 had
higher education (8.4%).
There were more than 17,4 thousand
young people in search of work in the
West Pomeranian voivodeship in 2014,
which constituted 15,7% of all of the
unemployed. Analyzing the structure
of the unemployed up to 25 years old,
it can be determined that in that category most people had a junior high
school education or lower – 32,2%,
more than a half had absolutely no
work status – 51,8%, and most people
remained registered for 1 to 3 months
– 27,7%. 5,8% of young unemployed
people declared a higher education. At
the same time, an improvement in the
conditions of this particular group has
been observed, mainly thanks to activation operations financed from European funds (Bezrobocie osób do 25
roku życia w województwie zachodniopomorskim w 2014 2015).
The above issues related to the employment of the young and the elderly
are also observed in other European
Union countries. During the recent
economic crisis in Western Europe,
these groups of workers were affected
by the redundancies (Tremme 2010:
91).
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Figure 2. The employment rate in the age group 15-24, in the
years 1997 to 2014, and forecasts for the years 2015 -2017
Source: own study based on Eurostat.

Most countries are aware that supporting the development of entrepreneurship is one of the elements of labor
market development. The improvement of entrepreneurship is essential
to achieve intelligent and sustainable
growth promoting social inclusion,
which is the objective of the strategy
“Europe 2020”. It is primarily a way
to cope with the new economic challenges, to create jobs, and combat
social exclusion in the group of young
people and people over 50.
In view of the results of the global
financial and economic crisis in the
policy of economic and social development, individual countries have
put a greater emphasis on entrepreneurship and self-employment. This is
particularly important for young people, who find it more difficult to enter
the labor market and start their professional career. In addition, people
in the group of 50+ have the opportunity to use their prior experience

to achieve higher incomes and stable
employment (Przegląd polityk i programów rozwoju przedsiębiorczości
sprzyjających włączeniu społecznemu
2015).
Individual companies are the foundation of economy, stabilizing and
supporting economic growth. These
entities are strongly associated with
the region where they operate and are
able to use creativity, strengthening
their market position. Efficient entrepreneurship contributes to a better
economic position of regions and enhanced competition.
The significance of the development
of entrepreneurship has been emphasized in the policy of the European
Union as the most important determinant of the further socio-economic
development. It is one of the elements
of the broadly-defined concept of the
knowledge economy, on which the EU
economic and social policy is based
(Szpon 2013: p.18).
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In the economy of the European
Union, supporting small enterprises
plays a key role in the harmonious socio-economic growth. Economic literature generally emphasizes that the development of micro entities boosts the
efficiency of the labor market and prevents exclusion (Huczek 2008: 9-10).
A series of initiatives aiming at the development of entrepreneurship in Poland have been possible thanks to the
financial support granted under the
European Funds. Due to the fact that
the Polish economy had to be adapted
to the economies of Western Europe,
significant resources were allocated
from the EU funds in the form of aid
programs which provided the following types of support (Kopczuk and
Proniewski 2006: 213-214):
• direct support in the form of EU
programs;
• indirect support in the form of national programs co-financed from
the Structural Funds for SMEs and
business environment institutions;
• financial support, including grants,
loans, and collaterals;
• non-financial support in the form
of services: support for business,
consultancy, information.
Out of these forms of support, Structural Funds are key instruments for
promoting entrepreneurship. Their
statutory purpose is to support the restructuring of the economy, primarily
by reducing disparities between the
levels of development of individual regions. As part of these activities, the
following four Structural Funds were
established:
• European Social Fund (ESF);
• European Regional Development
Fund (ERDF);
• European Agricultural Guidance
and Guarantee Fund (EAGGF);
• Financial Instrument for Fisheries
Guidance (EIOR).
At the same time, the most important
program that covers the majority of
citizens is the European Social Fund

(ESF). Its financial resources are invested in people, particularly those who
have difficulty finding work. As in the
case of the researched projects, these
resources may be used in the form of
grants for particular categories of people in order to help them enter the job
market.
Support in the form of subsidies for
starting an own business do not always
give the desired results. According
to the conducted researches related
to evaluating projects for the unemployed in the budged perspective 2007
– 2013, 68% of companies on a national scale, remain on the market after
2 years from registration, but a year
later that number drops to 56%. At the
same time, the analysis of potential
factors influencing the survivability of
companies established thanks subsidies, showed on a national scale that
there is a higher risk of closing the business by people who were unemployed for a longer period of time before
participating in the project (at 18%),
by people younger than 25 years (at
42%) and by people 55 years old or
older (at 60%). Moreover, people with
higher education established businesses of a higher survivability than
the rest, and the risk of them ceasing
their businesses was lower (Badanie
skuteczności wsparcia realizowanego
w ramach komponentu regionalnego
PO KL 2007 – 2013 2013).
Research methods
In order to determine the research
sample, data from the Voivodeship
Employment Agency concerning projects connected to activation of the
unemployed in 2014, were used. The
main criteria for determining the research group were the following factors:
• The project must be in the course
of execution,
• Participants of various groups vary
in age,
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• Initial classification of the participants in formal terms has been carried out,
• At the moment of starting the research, trainings take place,
• There is access to project data,
such as business plans or the participants’ statistical data.
Assuming the above mentioned criteria, two projects which meet the research assumptions have been determined. At the same time, in the groups
defined for the research, a full test
which included all of the participants
of the project, has been used.
The research group consisted of people who passed the preliminary procedure and qualified for support in the
form of cash and monthly subsidy for
opening and running a business. As
part of the project, the beneficiaries
also took part in training and consultancy on the basic principles of running a company.
Therefore, the research participants
successfully passed the initial content-oriented assessment of their business
plans in terms of whether they meet
the requirements for participation in
the project, which was carried out in
accordance with project guidelines.
The sample included 41 respondents,
including 16 people aged under 30 and

25 people aged over 50. The oldest research participant was 61 years old,
while the youngest was 24 years old.
A detailed description of the group is
presented in Table 1.
In the research, statistical and documentation methods were used.
A survey was administered as a complementary method. The research
material consisted of business plans,
statistical data, data from the Polish Central Register and Information
on Economic Activity (CEIDG), the
survey, and project documentation.
Analysis and discussion
The first part of the research was the
analysis of the reasons why the respondents decided to open their own
business. The vast majority indicated
that they were participating in the
project because they were having trouble finding a job. A separate group of
participants pointed out their dissatisfaction with their previous work as
the main reason (working below their
qualifications). At the same time, 22 of
them were people aged 50+.
As their main motivation, young people usually indicated difficulty finding
a job. This result confirms the general
trend in the Polish economy where

Table 1. Characteristics of the study group due to the project
Feature

Group to 30 years of age

Group over 50 years of age

Number
Min age
Max age
Median
Average
Dominant
From city
From the village
Women
Men

16
24
27
26
26
27
12
4
16
6

25
50
61
54
55
54
23
2
15
10

Source: Authors’ research.
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Figure 3. Reasons for undertaking the business of the subjects tested from tested groups
Source: Authors’ research.

people from the researched groups
experience extreme difficulties finding
permanent employment (Fig. 3).
The above reason is related to another
aspect of the research, which included verifying the previous experience
and skills of people intending to run
their own company. Exactly 21 people
of the respondents indicated an employment contract as the type of their
last employment, 9 said it was order
contract, while 5 had run their own
business in the past. The remainder of
the people identified other forms of
employment.
Among the young people, the prevailing form of their last employment was
order contract. According to the study
conducted by the Polish Agency for
Enterprise Development (PARP), order
contract or contract to perform a specified task is offered to almost every
fourth young employee. For this age
group, it can be an additional motivation to start a business. People bound
by order contracts are usually at risk
of low job stability and problems with

obtaining a mortgage (Sytuacja młodych na rynku pracy z perspektywy
przedsiębiorstw MŚP, 2014).
Most respondents aged 50+ previously
worked under a contract of employment, which is associated with longer
work experience and higher skills. In
this case, it is the loss of permanent
employment that can be a major spur
to owning a business.
It should be noted that nearly 14 people of the respondents remained
unemployed for less than 3 months
prior to the project, and 14 people had
the status of an unemployed person
for a period longer than one year. The
vast majority of the long-term unemployed included people aged 50+.
Young people remained unemployed
usually for less than three months.
This is due to their greater flexibility
and mobility.
Another important aspect that was
examined was the industry indicated
according to the PKD code (Polish
Statistical Classification of Economic
Activities) provided in the application
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form. 8 respondents said that they
were planning to set up a company
in the construction industry, 9 people in trade, 17 people in the service
industry, and 7 people in other sectors (industry, transport, hotels, and
restaurants).
The collected material shows that 29
participants had prior work experience relevant for the business they intended to run. Among those who did
not have previous experience, there
was an equal distribution of the respondents over 50 and under 30. It
should be emphasized that opening
a business without prior experience
is risky due to the lack of adequate
knowledge and skills.
In the second research stage, the beneficiaries indicated three obstacles
which, as they believe, make it difficult to start and run a business. All
the participants chose the lack of capital necessary to conduct the intended business activity. Other barriers
were high social security (ZUS) contributions and market competition (Fig.
4).
One interesting observation is identifying the rate of compulsory social
security and health insurance contribution for the self-employed as the
potential obstacle. It should be noted
that the Polish Act on the social security system provides for two types
of contributions (Dz. U. of 1998, No.
137, item 887):
• Preferential rates primarily for the
entrepreneurs only starting their
own businesses. Reduced contributions are voluntary and are
valid for the first full 24 months.
The basis of calculation of the
preferential social security contributions includes 30% of the minimum gross salary.
• Standard rates applying to the entrepreneurs who cannot benefit
from the preferential rates. In this
case, the basis of contribution calculation is 60% of the projected

average monthly salary in the sector of private companies.
• The basis for the calculation of the
health insurance contribution for
the self-employed running a one-man company is 75% of the average salary in the corporate sector.
What is a clear disadvantage in this
case is the fact that the amount of
contribution does not depend on the
company’s income criterion. Thus,
each business owner has to pay the
same amount of contribution regardless of his income and size of business. At the same time, as shown by
countless studies, the basis of contribution calculation for micro-entrepreneurs is inflated. This is due to the
methodology used by GUS to estimate
the abovementioned basis which covers only companies employing more
than 9 people (Informacja o sytuacji
społeczno-gospodarczej kraju w styczniu 2015 r., 2015).
Since paying the contributions is
mandatory, people running micro-enterprises have to incur a fixed cost
regardless of the achieved income. In
2014, the social security contribution
amounted to PLN 716.99, while the
health insurance contribution was
PLN 270.40. For companies which
do not have a significant number of
customers, a monthly payment this
high can be a major barrier to running
a business.
The analysis of the business plans
showed three main categories of
expenditure that the grant would be
spend on. Almost 35 people declared
buying a car as the main expenditure,
20 people indicated that the funds
would be used to buy machinery and
specialist equipment, 10 respondents
would spend their money on marketing, and 14 persons declared other
expenses (renovation of the premises,
hiring an employee, financing current
operations). Only 1 person indicated
that he/she intended to use the grant
for the development of innovation.
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Figure 4. The problems of start-ups by respondents
Source: Authors’ research.

Furthermore, the project participants
shared their expectations with respect
to the forms of support for entrepreneurship which they would like to benefit from in the future (Fig. 5). The
main desired form of support included
tax reliefs and help centers for entrepreneurs. Moreover, the respondents

indicated that in the future they would greatly benefit from preferential
loans, business meetings, and centers
for business incubation. It is therefore
important to continue to develop a network of business incubators, which
largely meet the expectations of new
companies.

Figure 5. Desirable forms of support entrepreneurship by respondents
Source: Authors’ research.
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Business growth and hiring employees
is extremely important for a company.
Therefore, the business plan analysis
also focused on this aspect. Almost
21 of the respondents did not indicate
a desire to hire anyone. At the same
time, most people planning to hire
staff indicated that they would use order contracts.
As factors discouraging them from
hiring employees under the employment contract, the respondents most
often chose high costs of employment and the provisions of the Labor
Code which are to the employer’s
disadvantage.
In the last part of the research, the
beneficiaries were asked if they believed that in 2012-2014 the conditions
of setting up and running a business in
Poland improved or not. Exactly 32 of
the respondents answered that they
see improvement in this area. At the
same time, 33 people said the grant
was as a major incentive for them
to start a business, and 24 people admitted they were motivated by the
preferential social security contributions in the first two years of running
a company. What is interesting is that
it was mainly people in the group 50+
who indicated the option to run errands via the Internet. Tax preferences
in the form of exemption from VAT and
the option of a quarterly tax return
were indicated only by 10 participants.
When examining the procedure for
obtaining the grant from the European Union funds, 31 of the beneficiaries
admitted that it was very complicated.
The requirements laid down for EU
projects include a lot of formalities
that a beneficiary needs to comply
with in order to be granted aid. Undoubtedly, attempts should be made
to simplify these procedures, especially for people who have no previous
experience in obtaining such aid.
In the analyzed projects, the required period of running a business was
12 months. In order to assess the

effectiveness of the aid after the end
of that period, the researchers verified
whether the beneficiaries’ companies
still operate. In the group of under 30,
6 people closed their businesses with
the end of the project period. In the
50+ group, this percentage was considerably lower and amounted to 4 people. All business activity suspensions
or closedowns occurred within the
first month after the end of the period
required by the project rules.
This constitutes a different observation as to the researches presented in
the report titled “Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach
komponentu regionalnego PO KL 2007
– 2013” according to which people
over 50 years old were characterized
by a larger risk than young people. At
the same time, no difference in the
survivability of the businesses has
been observed in reference to the sex
of the participants. However, a significantly larger percentage of survivability concerned businesses performing
mainly professional works. Thus, people who had specific abilities managed
better than those declaring a higher
education.
This should be a clear signal for the
developers of similar projects in future programming periods. The obtained results indicate that it is necessary
to analyze the competences of future
beneficiaries in a much greater detail.
The resulting data clearly show that
people without previous experience
could not cope without financial support. Thus, it can be concluded that
financial support for such people is
highly ineffective. It is also conceivable that a certain percentage of people
applying for grants only counts on certain financial gains in the form of purchased assets and does not intend
to conduct business any further. An
interesting observation is that three
project participants had run their own
company with a similar name and place of business prior to the project.
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These companies were closed down
before the project and re-established
as part of the grant.
It is also worth underlining that according to general guidelines concerning
the new budget perspective for 2014
- 2020, due to the low effectiveness
of the subsidies, a wider scope of the
loans has been provided. At the same
time, it is noted that subsidies should be given only to those who show
the ability to sustain their businesses:
are motivated, have the predispositions and are able to individually or
after receiving training-advising support, prepare an appropriate business
plan. It can therefore be said that the
aim of supporting the unemployed in
the following periods should be employing them and not encouraging
entrepreneurship.

case, people over 50 are doing much
better.
The immediate closedown of a company after the project is an unfavorable relocation of funds. In future
projects, institutions with funds should construct more restrictive forms
of application verification in order
to exclude those who do not have the
necessary skills to operate within specific business profiles.
At the same time, attention should be
also paid to other forms of supporting
entrepreneurship, not only subsidies.
The researched beneficiaries suggested the need to introduce broader tax
reliefs and preferential loans. Another
issue is organizing help centers where
business owners could obtain support
while running their companies. Fortunately, there are more and more such
institutions today. However, one crucial barrier still remains, i.e. the rate
of compulsory social security contributions, which was very often indicated as the primary obstacle to conducting a business. This is extremely
important, because the beneficiaries
of such projects usually run small-scale businesses and are very often
self-employed. Additionally, high social security contributions lead to an
excessive risk of insolvency when the
income is too low.

Conclusion
Summing up the results, it should be
concluded that providing financial
support for new businesses does not
always brings the expected results.
Particularly alarming observations
were found in the case of the group of
people aged under 30, where a considerable proportion of the new businesses was closed down after the
required period had expired. In this
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Determinanty i rozwój firm tworzonych w ramach projektów unijnych na przykładzie wybranych grup osób
Abstrakt
Rola mikroprzedsiębiorstw w gospodarce jest niezwykle istotna. Ich wzrost
przyczynia się do powiększenia kapitału społecznego oraz wpływa na konieczne zmiany w strukturze zatrudnienia. W związku z tym w latach 20072013 w ramach wdrożenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczono znaczne środki pieniężne na dotowanie nowych przedsiębiorstw.
Rola programów była nakierowana głównie na pobudzenie osób bezrobotnych oraz należących do grup wykluczonych społecznie. Przeprowadzone badanie obejmowało dwie grupy uczestników projektów, którzy brali
udział w analogicznych projektach. Pierwsza grupa obejmowała osoby po
zakończeniu edukacji w wieku do trzydziestu lat, natomiast drugą grupę stanowiły osoby w wieku powyżej pięćdziesięciu lat. Warunkiem uczestnictwa
było spełnienie kryterium wiekowego oraz posiadanie statusu osoby bezrobotnej. W badaniu wykorzystano głównie metody statystyczne oraz metodę
kwestionariuszową, które polegały na przekazaniu uczestnikom specjalnie
opracowanej ankiety. Głównym celem badania była identyfikacja podstawowych barier rozwoju utworzonych przedsiębiorstw oraz zweryfikowanie liczby przedsiębiorstw, które po zakończeniu czasu przewidzianego w projekcie,
jako obowiązkowy zdecydowały się kontynuować działalność gospodarczą.
Jednocześnie położono nacisk na wskazanie różnic w podejściu do rozwoju
oraz prowadzenia działalności gospodarczej w zależności od grupy wiekowej.
Uzyskane wyniki pozwalają na wskazanie uwarunkowań rozwojowych przedsiębiorstw zakładanych przez osoby 50+ oraz osoby młode. Wyniki badania
stanowią odmienną obserwację w stosunku do badań i wcześniejszych analiz,
gdzie wykazywano, że to głównie osoby powyżej 50 roku życia charakteryzowały się większym ryzykiem niż osoby młode. Jednocześnie uzyskane wyniki
mogą mieć zastosowanie do przyszłych programów dotyczących wspierania
przedsiębiorczości osób wykluczonych, a także lepiej dopasować je do ich potrzeb. Należy zauważyć potrzebę przeprowadzenia szerszych analiz obejmujących większą liczbę uczestników projektów z różnych regionów.
Keywords: dotacje, pomoc UE, wzrost gospodarczy, nowe przedsiębiorstwa,
mikroprzedsięborstwa
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Wybrane ośrodki turystyczne w Sudetach
jako lokalne rynki pracy
Autor: Robert Szmytkie
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest ocena wpływu turystyki na rynek pracy w małych miastach, będących ośrodkami turystycznymi. Analizę przeprowadzono
na przykładzie 8 małych miast województwa dolnośląskiego (Duszniki-Zdrój,
Karpacz, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Szklarska Poręba i Świeradów-Zdrój). Analizowane ośrodki turystyczne cechują
się dużym potencjałem gospodarczym, a ich gospodarka opiera się na małych i bardzo małych podmiotach gospodarczych z sektora usługowego. Specyfika lokalnych rynków pracy w przypadku ośrodków turystycznych wyraża
się przez: stabilność rynku pracy w zakresie liczby pracujących, duże znaczenie funkcji egzogenicznych, przewagę liczby miejsc pracy nad liczbą miejsc
zamieszkania i dobrze wykształcone strefy dojazdów do pracy, obejmujące
zwykle kilka gmin sąsiadujących z danym miastem.
Słowa kluczowe: ośrodki turystyczne,
lokalne rynki pracy, turystyka, małe
miasta, Sudety
JEL: J21, J61, L83, Z32

Historia: otrzymano 2015-10-16, poprawiono 2015-12-15, zaakceptowano
2016-02-17

Wstęp

osiedla wiejskie stają się ośrodkami
turystycznymi o funkcjach nierolniczych, które swym charakterem bardziej przypominają miasta niż wsie.
W literaturze proces ten określany jest
terminem „urbanizacji turystycznej”
(Dziegieć 1995, Jakóbczyk-Gryszkiewicz 2012).
Miasta, z uwagi na znaczenie funkcji
turystycznej, można podzielić na dwie
grupy. Do pierwszej z nich należą te,
w których turystyka nie jest funkcją
dominującą (a tylko jedną z funkcji

Jedną z podstawowych funkcji turystyki jest funkcja ekonomiczna, która
przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego krajów lub regionów
recepcji turystycznej, a także pojedynczych jednostek osadniczych (por.
Gaworecki 2003, Czerwiński 2007, Kurek 2007, Marak, Wyrzykowski 2010).
Rozwój turystyki może przyczyniać się
do przeobrażeń morfo-strukturalnych
i funkcjonalnych, dzięki czemu dawne
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Uniwersytet Wrocławski
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uzupełniających). Do drugiej grupy
można zaliczyć ośrodki, w których turystyka stanowi podstawę funkcjonowania gospodarki miejskiej, a często
– przyczyniła się do powstania miasta (będąc czynnikiem miastotwórczym). Miasta te określa się mianem
ośrodków turystycznych. Cechują się
wysokim stopniem zagospodarowania turystycznego, oferując zróżnicowane usługi turystyczne (Czerwiński
2007). Zazwyczaj są to miasta małe
(w miastach dużych i średniej wielkości, z uwagi na ich złożony charakter
funkcjonalny, turystyka bardzo rzadko
stanowi dominującą funkcję gospodarczą) (por. Suliborski 2001, Sokołowski 2006, Szmytkie 2009), położone
w głównych regionach turystycznych.
Głównym celem artykułu jest ocena
wpływu turystyki na gospodarkę małych miast, będących ośrodkami turystycznymi (czyli miast liczących do 20
000 mieszkańców, w których turystyka
stanowi dominujący rodzaj działalności1), rozpatrywanych w kontekście
lokalnych rynków pracy (por. Gruchociak 2012). Analizę przeprowadzono
na przykładzie małych miast województwa dolnośląskiego, które należy
do regionów o najwyższym w kraju poziomie rozwoju turystyki (Turystyka…
2015). Z uwagi na uwarunkowania
przyrodnicze ruch turystyczny na terenie Dolnego Śląska koncentruje się
w południowej, sudeckiej części województwa. Na obszarze Sudetów zlokalizowane są najbardziej znane ośrodki
turystyczne w regionie (Duszniki-Zdrój,
Karpacz, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój,
Polanica-Zdrój,
Szczawno-Zdrój,
Szklarska Poręba i Świeradów-Zdrój).
W badaniach wykorzystano:
• dane na temat podmiotów gospodarczych i zagospodarowania turystycznego, pochodzące z Banku
Danych Lokalnych GUS;

•
•

Funkcje turystyczne małych
miast Dolnego Śląska
Funkcje turystyczne miasta zwykle rozpatrywane są przez pryzmat (por. Kowalczyk 2001, Kruczek 2002, Lijewski
i in. 2002, Czerwiński 2007):
• wielkości
bazy
noclegowej,
wyrażonej
np.
wskaźnikiem
Baretje’a i Deferta, czyli liczbą
miejsc noclegowych przypadających na 100 mieszkańców,
• znaczenia turystyki dla gospodarki
miasta, wyrażonego liczbą podmiotów gospodarczych z branży turystycznej przypadających
na 1000 mieszkańców3,
• natężenia ruchu turystycznego,
wyrażonego np. liczbą osób korzystających z noclegów w obiektach
noclegowych (lub liczbą osób odwiedzających atrakcje turystyczne) w stosunku do liczby mieszkańców miejscowości,
• atrakcyjności turystycznej miasta,
wyrażonej w liczbie i znaczeniu
atrakcji turystycznych zlokalizowanych na terenie miasta.
W 2012 r. najwyższą wartością wskaźnika rozwoju funkcji turystycznej
Baretje’a i Deferta spośród małych
miast województwa dolnośląskiego
2

1

W opracowaniu pominięto miasta
duże i średniej wielkości, w których turystyka niezwykle rzadko stanowi podstawę
funkcjonowania gospodarki miejskiej.

wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) z 2011
r. na temat dojazdów do pracy2;
niepublikowane dane na temat
liczby pracujących w odniesieniu
do sekcji PKD pozyskane w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu.
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Dostępne na stronie internetowej GUS:
www.stat.gov.pl.
3 Podmioty z branży turystycznej obejmują następujące działy wg klasyfikacji
PKD: 55 (Zakwaterowanie), 56 (Działalność usługowa związana z wyżywieniem), 79 (Działalność organizatorów
turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność
usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane) i 93 (Działalność
sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna).
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cechowały się (ryc. 1): Karpacz (190,8
miejsc noclegowych na 100 mieszkańców), Szklarska Poręba (65,2),
Świeradów-Zdrój (56,3), Radków
(36,0), Duszniki-Zdrój (32,4), Kudowa-Zdrój (25,8), Polanica-Zdrój (25,0),
Szczawno-Zdrój (16,8) i Lądek-Zdrój
(13,6). Z wyjątkiem Radkowa miasta
te znajdują się też w czołówce zestawienia dotyczącego liczby podmiotów
gospodarczych z branży turystycznej
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.
Najwyższym znaczeniem turystyki dla
gospodarki w przypadku małych miast
Dolnego Śląska wyróżniały się bowiem

(ryc. 2): Karpacz (76,1), Szklarska Poręba (52,1), Świeradów-Zdrój (29,1), Polanica-Zdrój (22,4), Lądek-Zdrój (16,3),
Duszniki-Zdrój (15,7), Kudowa-Zdrój
(14,3) i Szczawno-Zdrój (13,6). Miasta
te można zatem uznać jako najważniejsze ośrodki turystyczne na terenie
województwa dolnośląskiego.
W zakresie uwarunkowań rozwoju turystyki wymienione miasta są podobne do siebie. Wszystkie są ośrodkami
wypoczynkowymi o długich tradycjach
turystycznych, położonymi w sudeckiej części województwa. Sześć z nich
(Duszniki, Kudowa, Lądek, Polanica,

Ryc. 1. Wskaźnik rozwoju funkcji turystycznej Baretje’a i Deferta w małych
miastach województwa dolnośląskiego w 2012 r.
Liczba miejsc noclegowych na 100 mieszkańców: A) ponad 75,0; B)
50,1–75,0; C) 10,1–50,0; D) 3,1–10,0; E) 0,1–3,0; F) 0,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
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Ryc. 2. Podmioty z branży turystycznej na 1000 mieszkańców w małych
miastach województwa dolnośląskiego w 2012 r.
Podmioty z branży turystycznej na 1000 mieszkańców: A) powyżej
30,0; B) 10,0–29,9; C) 6,0–9,9; D) 4,0–5,9; E) 2,0–3,9
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

Szczawno i Świeradów) posiada status
uzdrowiska, opierając się na lokalnych
źródłach wód mineralnych, a Karpacz
i Szklarska Poręba są stacjami klimatycznymi, wykorzystującymi w lecznictwie chorób górnych dróg oddechowych walory klimatyczne (Czerwiński
2009). Duszniki-Zdrój, Karpacz, Szklarska Poręba i Świeradów-Zdrój są ponadto znaczącymi ośrodkami sportów
zimowych. Jeśli chodzi o przynależność do regionów turystycznych (Lijewski i in. 2002), to Karpacz, Szklarska
Poręba i Świeradów-Zdrój położone

są w Sudetach Jeleniogórskich, Szczawno-Zdrój w Sudetach Wałbrzyskich, natomiast Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój,
Lądek-Zdrój i Polanica-Zdrój w Sudetach Kłodzkich (Ziemia Kłodzka).
We wszystkich omawianych przykładach rozwój funkcji turystycznej
przyczynił się do dominacji sektora
usługowego w strukturze funkcjonalnej miasta (Szmytkie 2009 i 2015).
Udział pracujących w usługach waha
się od 82,4% w Kudowie-Zdroju
do 95,0% w Karpaczu (tab. 1). W nawiązaniu do typologii funkcjonalnej
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Tab. 1. Struktura pracujących i typy funkcjonalne ośrodków turystycznych w Sudetach w 2013 r.
Miasto

Udział pracujących [%]

Typ funkcjonalny

rolnictwo

przemysł

usługi

wg Jerczyńskiego

wg Szmytkie

Duszniki-Zdrój

4,1

9,8

86,1

U

8U1P

Karpacz

2,0

3,0

95,0

U

9U

Kudowa-Zdrój

2,1

15,5

82,4

U

8U1P

Lądek-Zdrój

1,4

9,1

89,5

U

9U

Polanica-Zdrój

2,2

14,4

83,4

U

8U1P

Szczawno-Zdrój

0,4

4,8

94,8

U

9U

Szklarska Poręba

2,4

7,0

90,6

U

9U

Świeradów-Zdrój
4,4
6,1
89,5
U
9U
Typy funkcjonalne miast: U – usługowy; 9U – miasta typowo usługowe, 8U1P
– miasta zdominowane przez usługi ze śladowym udziałem przemysłu.
Źródło: opracowanie własne. Dane na temat liczby pracujących pozyskano w Urzędzie Statystycznym
we Wrocławiu. Struktura pracujących wg M. Jerczyńskiego (1977) i R. Szmytkie (2015)

zaproponowanej M. Jerczyńskiego
(1977) wszystkie analizowane miasta
mieszczą się w obrębie typu usługowego (U), natomiast w nawiązaniu
do metody określania proporcji zatrudnienia i wyznaczania elementów
wiodących w strukturze funkcjonalnej,
która stanowi modyfikację metody kolejnych ilorazów (Szmytkie 2015) miasta te mieszczą się w obrębie dwóch
typów funkcjonalnych:
• 8U1P – miasta zdominowane
przez usługi (ok. 78–87% pracujących) ze śladowym udziałem przemysłu (ok. 10–20% pracujących),
• 9U – czyli miasta typowo usługowe z zatrudnieniem w usługach
powyżej 88%.

turystycznych świadczy fakt, że Karpacz, Szczawno-Zdrój i Szklarska Poręba charakteryzują się największą
spośród miast województwa dolnośląskiego liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (Szmytkie
2015). W sumie w 8 analizowanych
miastach pracuje blisko 17,5 tys. zatrudnionych (ok. 1,7% ogółu pracujących w województwie). W nawiązaniu do specyfiki rynku pracy, miasta
te można podzielić na trzy grupy:
• miasta o wysokim natężeniu podmiotów gospodarczych i liczby
pracujących (Karpacz, Polanica-Zdrój i Szczawno-Zdrój),
• miasta o wysokim natężeniu podmiotów gospodarczych i średnim natężeniu liczby pracujących
(Duszniki-Zdrój, Szklarska Poręba,
Świeradów-Zdrój),
• miasta o średnim natężeniu
podmiotów
gospodarczych
i liczby pracujących (Lądek-Zdrój
i Kudowa-Zdrój).
Można zatem stwierdzić, że analizowane miasta (ośrodki turystyczne) stanowią silne i wewnętrznie zróżnicowane
rynki pracy (wszystkie miasta cechują

Baza ekonomiczna ośrodków
turystycznych w Sudetach
Analizowane ośrodki turystyczne cechują się wysokim potencjałem gospodarczym, wyrażonym liczbą podmiotów
gospodarczych na 1000 mieszkańców,
a także znaczną liczbą pracujących
w stosunku do liczby ludności (tab. 2).
O potencjale gospodarczym ośrodków
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Tab. 2. Podmioty gospodarcze i pracujący w ośrodkach turystycznych w Sudetach w 2013 r.
Podmioty gospodarcze
Miasto

Pracujący

ogółem

na 1000
mieszk.

ogółem

na 100
mieszk.

w podmiotach
do 9 pracujących

Duszniki-Zdrój

634

129,4

1424

29,1

40,2%

Karpacz

1260

253,6

2460

49,5

53,3%

Kudowa-Zdrój

1050

102,5

2646

25,8

35,8%

Lądek-Zdrój

683

115,4

1608

27,2

37,6%

Polanica-Zdrój

1085

162,8

2601

39,0

37,7%

Szczawno-Zdrój

1137

196,2

2792

48,2

36,7%

Szklarska Poręba

1321

192,5

2411

35,1

48,6%

Świeradów-Zdrój

588

135,4

1546

35,6

34,5%

Źródło: opracowanie własne. Dane na temat liczby pracujących
pozyskano w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu

się bowiem bardzo dużym zróżnicowaniem rodzajów działalności). Ich gospodarka w dużym stopniu opiera się
jednak na bardzo małych podmiotach
usługowych (czyli mikroprzedsiębiorstwach, zatrudniających do 9 pracujących). Dobrze widoczne jest to zwłaszcza w przypadku Karpacza i Szklarskiej
Poręby (tab. 2), a w mniejszym stopniu
również w przypadku miast posiadających status uzdrowiska (udział pracujących w mikroprzedsiębiorstwach jest
w nich zaniżony przez duże podmioty
związane z funkcją uzdrowiskową).
Ośrodki turystyczne w Sudetach wykazują jednak znaczne zróżnicowanie w zakresie bazy ekonomicznej,
rozpatrywanej w kontekście relacji
dojazdów do pracy (tab. 3). Spośród
analizowanych miast najwięcej osób
dojeżdża do pracy w Polanicy-Zdroju,
Szczawnie-Zdroju i Karpaczu. W większości ośrodków turystycznych dojeżdżający do pracy stanowią ponad 20%
ogółu pracujących w mieście, co wskazuje na duże znaczenie funkcji egzogenicznych, które tworzą podstawę
gospodarczą (bazę ekonomiczną) miasta. Wyjątek stanowią Duszniki-Zdrój,

Szklarska Poręba i Kudowa-Zdrój,
gdzie udział dojeżdżających do pracy
jest zdecydowanie niższy, co może wynikać m.in. z peryferyjnego położenia
(Kudowa-Zdrój) lub konkurencji z innymi ośrodkami turystycznymi (Szklarska
Poręba, Duszniki-Zdrój).
Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój i Szczawno-Zdrój to jedyne spośród analizowanych miast, w których liczba wyjeżdżających do pracy przewyższa liczbę
dojeżdżających do pracy. W Dusznikach-Zdroju i Kudowie-Zdroju wynika
to z ogólnie małej liczby dojeżdżających do pracy, natomiast w przypadku
Szczawna-Zdroju z dużej rotacji pracujących, co wyraża się w znacznej liczbie
osób dojeżdżających i wyjeżdżających
do pracy. Ta wyjątkowa intensywność
dojazdów do pracy wynika z silnych
powiązań
funkcjonalno-przestrzennych między miastami wchodzącymi w skład aglomeracji wałbrzyskiej
(Szmytkie 2015). W pozostałych ośrodkach turystycznych liczba dojeżdżających przewyższa liczbę wyjeżdżających
do pracy.
Analizując funkcje ośrodków turystycznych w Sudetach w kontekście
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Tab. 3. Struktura dojazdów do pracy w ośrodkach turystycznych w Sudetach w 2011 r.
Liczba osób
pracujących

dojeżdżających do
pracy

wyjeżdżających do
pracy

Stosunek
liczby
miejsc pracy
do liczby
miejsc zamieszkania

Duszniki-Zdrój

1424

181

184

99,8

12,7%

Karpacz

2460

581

236

116,3

23,6%

Kudowa-Zdrój

2646

148

201

98,0

5,6%

Miasto

Udział
dojeżdżających w liczbie pracujących

Lądek-Zdrój

1608

324

259

104,2

20,1%

Polanica-Zdrój

2601

768

212

127,2

29,5%

Szczawno-Zdrój

2792

624

681

98,0

22,3%

Szklarska Poręba

2411

312

261

102,2

12,9%

Świeradów-Zdrój

1546

316

86

117,5

20,4%

Źródło: opracowanie własne. Dane na temat dojazdów do pracy z BAEL GUS

relacji między liczbą miejsc pracy
a liczbą miejsc zamieszkania, można je
podzielić na dwie grupy (por. Dziewoński 1971, Maik 1992, Suliborski 2001,
Sokołowski 2006) (tab. 3):
• miasta o silnej funkcji miejsca
pracy (Karpacz, Polanica-Zdrój,
Świeradów-Zdrój);
• miasta o zrównoważonym układzie
miejsc pracy i miejsc zamieszkania
(Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Szklarska Poręba).
Strefy dojazdów do
pracy w ośrodkach
turystycznych w Sudetach
O znaczeniu miast turystycznych w Sudetach jako lokalnych rynków pracy
świadczą strefy dojazdów do pracy,
które można utożsamiać jako strefy oddziaływania poszczególnych ośrodków.
W przypadku analizowanych miast
obejmują one kilka gmin (5–10), przy
czym strefa intensywnych dojazdów
do pracy zwykle obejmuje dwie lub
trzy gminy sąsiadujące z danym ośrodkiem. Analiza zasięgów oddziaływania
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poszczególnych ośrodków turystycznych w nawiązaniu do głównych regionów turystycznych wykazuje następujące prawidłowości:
• w regionie jeleniogórskim główne
ośrodki turystyczne, z uwagi na ich
przestrzenną izolację, posiadają
wyraźnie określone strefy oddziaływania (ryc. 3):
a) w przypadku Karpacza obejmuje miasta Jelenia Góra i Kowary
oraz gminy wiejskie Podgórzyn
i Mysłakowice,
b) w przypadku Szklarskiej Poręby – miasta Jelenia Góra
i Piechowice,
c) w przypadku Świeradowa-Zdroju – miasto Mirsk oraz obszary wiejskie w gminach Mirsk
i Leśna;
• w regionie kłodzkim, z uwagi
na liniowe ułożenie miast wzdłuż
ciągu komunikacyjnego z Kłodzka do Kudowy-Zdroju, dochodzi
do nakładania się stref oddziaływania głównych ośrodków turystycznych (ryc. 4), tworzących
zespół tzw. uzdrowisk kłodzkich
(Duszniki-Zdrój,
Kudowa-Zdrój,
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Ryc. 3. Strefy dojazdów do pracy w głównych ośrodkach turystycznych regionu jeleniogórskiego
Objaśnienia: K – Karpacz, S – Szklarska Poręba, Ś – Świeradów-Zdrój
Liczba dojeżdżających do pracy: A – 10 osób, B – 25 osób, C – 50 osób, D – 75 osób, E – 100 osób
Źródło: opracowanie własne. Dane na temat dojazdów do pracy z BAEL GUS

•

Polanica-Zdrój). Dobrze widoczne
jest to zwłaszcza w przypadku gminy miejsko-wiejskiej Szczytna, która stanowi zaplecze mieszkaniowe
dla wszystkich trzech miast. Zdecydowanie największą strefę oddziaływania posiada Polanica-Zdrój
(12 gmin), która obok Kłodzka stanowi główny rynek pracy w całym
powiecie kłodzkim (por. Szmytkie
2015). Wyraźnie odrębną od miast
tworzących zespół tzw. uzdrowisk
kłodzkich strefę oddziaływania
posiada z kolei Lądek-Zdrój. Obejmuje ona południowo-wschodnią
część powiatu kłodzkiego (czyli
obszar dawnego powiatu bystrzyckiego), a zwłaszcza gminę miejsko-wiejską Stronie Śląskie i wiejską część gminy Lądek-Zdrój;
Szczawno-Zdrój, stanowiące najważniejszy ośrodek turystyczny
w regionie wałbrzyskim, wykazuje

bardzo silne, dwukierunkowe powiązania w zakresie dojazdów
do pracy jedynie z Wałbrzychem
(ryc. 5), co wynika głównie z przestrzennej integracji obu miast i dużej liczby połączeń komunikacyjnych między nimi (Szczawno-Zdrój
jest bowiem obsługiwane przez
komunikację miejską Wałbrzycha).
Strefa dojazdów do pracy obejmuje również inne gminy sąsiadujące
ze Szczawnem (Boguszów-Gorce,
Świebodzice i Stare Bogaczowice).
Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone analizy potwierdzają
znaczenie turystyki w kształtowaniu
gospodarki miast – ośrodków turystycznych. Miasta te cechują się dużym
potencjałem gospodarczym, wyrażonym w liczbie podmiotów gospodarczych i liczbie pracujących w stosunku
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Ryc. 4. Strefy dojazdów do pracy w głównych ośrodkach turystycznych regionu kłodzkiego
Objaśnienia: D – Duszniki-Zdrój, K – Kudowa-Zdrój, L – Lądek-Zdrój, P – Polanica-Zdrój
Liczba dojeżdżających do pracy: A – 10 osób, B – 25 osób, C – 50 osób, D – 75 osób, E – 100 osób
Źródło: opracowanie własne. Dane na temat dojazdów do pracy z BAEL GUS

Ryc. 5. Strefy dojazdów do pracy w głównych ośrodkach turystycznych regionu wałbrzyskiego
Liczba dojeżdżających do pracy: A – 10 osób, B – 25 osób, C – 50 osób, D – 75 osób, E – 100 osób
Źródło: opracowanie własne. Dane na temat dojazdów do pracy z BAEL GUS
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sezonowo zwiększona przez wielkość
ruchu turystycznego liczba użytkowników miasta). Specyfika lokalnych rynków pracy w przypadku ośrodków turystycznych wyraża się ponadto przez:
• stabilność rynku pracy w zakresie liczby pracujących (Szmytkie
2008),
• duże znaczenie funkcji egzogenicznych (co wyraża się dużym
udziałem dojeżdżających do pracy
w stosunku do liczby pracujących),
• przewagę liczby miejsc pracy nad
liczbą miejsc zamieszkania,
• dobrze wykształcone strefy dojazdów do pracy (tzn. strefy bezpośredniego
oddziaływania),
obejmujące zwykle kilka gmin sąsiadujących z danym miastem.
Na obszarze Sudetów, z uwagi
na intensywność ruchu turystycznego

i koncentrację atrakcji turystycznych,
ma miejsce także znacząca konkurencja między głównymi ośrodkami turystycznymi w poszczególnych
regionach. Dobrze widoczne jest
to zwłaszcza w regionie jeleniogórskim, gdzie do trwającej już od kilkudziesięciu lat konkurencji między Karpaczem a Szklarską Porębą o miano
turystycznej stolicy Karkonoszy dołączył Świeradów-Zdrój, który w ostatnich latach postawił na rozwój turystyki jako ośrodek sportów zimowych.
Podobna sytuacja ma również miejsce w przypadku uzdrowisk kłodzkich,
co zaowocowało niezwykle intensywnym rozwojem zagospodarowania turystycznego oraz tworzeniem nowych
atrakcji turystycznych w poszczególnych ośrodkach (Miszewska, Szmytkie
2012).
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Tourist Centres in the Sudetes as Local Labour Markets
Abstract
The main subject of this paper is to analyse the influence of tourism on local
economies of small towns functioning as tourist centres. The analysis was
carried out on the example of 8 small towns in Lower Silesia (Duszniki Zdrój,
Karpacz, Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój, Polanica Zdrój, Szczawno Zdrój, Szklarska Poręba and Świeradów Zdrój). The mentioned tourist centres have great
economic potential, but their economies are based on large amount of small
and very small business entities from the service branch. The specificity of
local labour markets in the case of tourist centres can be described by stability of the labour market in the range of the number of workers, marked
significance of exogenous functions, advantage of the number of job places
over the number of dwelling places, and the existence of the local zones of
intensive commuting to work, comprising few communes neighbouring the
given town.
Keywords: tourist centres, local labour markets, tourism, small towns, the Sudetes

75

WSB University in Wroclaw
Research Journal
ISSN 1643-7772 I eISSN 2392-1153
Vol. 16 I No. 2
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Bankowej we Wrocławiu
ISSN 1643-7772 I eISSN 2392-1153
R. 16 I Nr 2

Prawno-administracyjne bariery funkcjonowania
przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa opolskiego
Autorzy: Daniel Puciato, Weronika Puciato
Abstrakt
Celem poznawczym artykułu jest specyfikacja głównych barier prawnych i administracyjnych, które ograniczają możliwość funkcjonowania i rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W pracy wykorzystano trzy główne
metody badawcze: analizę dokumentów, metodę statystyczną oraz sondaż
diagnostyczny, w ramach którego przeprowadzono wywiad pogłębiony, skategoryzowany o charakterze jawnym na właścicielach lub menedżerach 58
podmiotów z sektora MŚP z województwa opolskiego. Spośród barier prawnych i administracyjnych respondenci wskazywali na utrudnienia związane
z: procedurami, instytucjami, wymiarem sprawiedliwości, systemem prawa,
ochroną prawną oraz zamówieniami publicznymi. Wcześniejsze prace dotyczyły przede wszystkim barier o charakterze ekonomicznym, natomiast rzadziej analizowane były bariery prawno-administracyjne. Wyniki badań mogą
być interesujące dla władz publicznych, które powinny podjąć działania zmierzające do zniwelowania barier zgłaszanych przez badanych przedsiębiorców.
Przyszłe badania powinny natomiast obejmować większą liczbę podmiotów
gospodarczych z całej Polski. Za szczególnie ważną należy również uznać kwestię zamówień publicznych, która będzie rozpatrywana także w kolejnych pracach autorów.
Słowa kluczowe: ekonomia instytucjonalna, przedsiębiorczość, sektor MŚP,
województwo opolskie, bariery rozwoju, otoczenie prawne
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46–59, Szydło 2005: 6–10, Szydło
2011: 53–75). Po pierwsze, ich działalność jest spójna z modelem rynku konkurencyjnego, co powoduje,
że odgrywają niezwykle ważną rolę
w procesach stymulowania przedsiębiorczości oraz innowacyjności,
a w konsekwencji konkurencyjności.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na małą skalę charakteryzują się czterema ważnymi cechami
(Krupski 2005: 15–18, Łobos i Puciato
2013: 109–132, Nogalski i in. 2006:
34–46, Skowronek-Mielczarek 2015:
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Po drugie, jako najliczniejsza grupa
podmiotów gospodarczych mają znaczący udział w generowaniu produktu krajowego brutto oraz tworzeniu
miejsc pracy. Po trzecie, są bardzo sensytywne na warunki panujące w ich
otoczeniu, gdyż w następstwie takich
megatrendów, jak globalizacja i internacjonalizacja, bardzo trudno jest im
konkurować z wielkimi międzynarodowymi korporacjami. Po czwarte, duża
liczba tego rodzaju podmiotów gospodarczych, a także swoboda ich powstawania, funkcjonowania czy likwidacja
są przejawem wolności gospodarczej,
będącej jednym z fundamentalnych
obszarów wolności dla człowieka.
Powoduje to, że niezbędne jest prowadzenie polityki gospodarczej mającej na celu wspieranie mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw. Polskie
ustawodawstwo wskazuje nawet
na konkretne obszary tego wsparcia,
a mianowicie (Ustawa z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2015 r. poz. 584,
ze zm.): (1) inicjowanie zmian stanu
prawnego sprzyjających rozwojowi
mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, w tym dotyczących dostępu do środków finansowych pochodzących z kredytów i pożyczek oraz
poręczeń kredytowych, (2) wspieranie instytucji umożliwiających finansowanie działalności gospodarczej
na dogodnych warunkach w ramach
realizowanych programów rządowych,
(3) wyrównywanie warunków wykonywania działalności gospodarczej
ze względu na obciążenia publicznoprawne, (4) ułatwianie dostępu do informacji, szkoleń oraz doradztwa, (5)
wpieranie instytucji i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców oraz
(6) promowanie współpracy mikro-,
małych i średnich przedsiębiorców
z innymi przedsiębiorcami polskimi
i zagranicznymi.
Mimo to w Polsce występuje obecnie
wiele przeszkód utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej

na małą skalę, z których kluczowe wydają się być bariery prawne oraz administracyjne. Potwierdzają to wyniki ósmej edycji badań przeprowadzonych
przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji we współpracy z Grant Thorntonem i HSBC (Grzegorczyk 2015: 6).
Według tych badań, zdaniem inwestorów, najsilniejszymi stronami Polski
są: stabilność ekonomiczna, wielkość
rynku wewnętrznego, dostępność materiałów i komponentów, stabilność
polityczna oraz kultura organizacyjna
działających na rynku firm. W opinii
inwestorów najważniejszymi mankamentami są natomiast: efektywność
sądownictwa gospodarczego, stałość
i przewidywalność prawa, jasność
i spójność przepisów prawnych, formalności związane z podatkami oraz
proces uzyskiwania licencji.
Z przedstawionych badań wynika zatem, że wszystkie słabe strony Polski
wymienione przez inwestorów dotyczą kwestii prawno-administracyjnych,
co oznacza, że w obecnych realiach
gospodarczych ten rodzaj barier prowadzenia działalności gospodarczej
należy uznać za kluczowy. Mimo
że cytowane wyniki badań obejmują
wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości, można wysunąć
przypuszczenie, że problem ten, za
sprawą niezbyt dużej siły finansowej
i kompetencyjnej, dotyczy szczególnie
mocno podmiotów gospodarczych
z sektora MŚP.
W kontekście przedstawionych uwag
wprowadzających głównym celem
poznawczym artykułu jest specyfikacja głównych barier prawnych
i administracyjnych, które ograniczają
możliwość funkcjonowania i rozwoju
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W kolejnych pracach przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza
tych barier, jak również sformułowane zostaną potencjalne sposoby ich
niwelowania w postaci konkretnych
rekomendacji dla przedstawicieli władzy publicznej. Zakres przedmiotowy
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artykułu to zatem bariery prawno-administracyjne działalności gospodarczej prowadzonej na małą skalę,
zakres podmiotowy to wybrane przedsiębiorstwa z sektora MŚP, zakres przestrzenny to województwo opolskie,
zaś czasowy – pierwsza połowa 2015
roku.
Praca składa się z czterech części.
W rozdziale pierwszym przedstawiono pojęcie mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw, rozdział drugi stanowi próbę określenia znaczenia sektora MŚP dla gospodarki, w rozdziale
trzecim przedstawiono metodyczne
założenia pracy, natomiast rozdział
czwarty zawiera charakterystykę
wyników przeprowadzonych badań
empirycznych.
Pojęcie mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw
Podział przedsiębiorstw na podmioty
określonej wielkości może być realizowany według kryterium ilościowego oraz jakościowego, przy czym
kryterium ilościowe jest dominujące
w praktyce gospodarczej i ma charakter prawno-statystyczny, natomiast
kryterium jakościowe jest wykorzystywane przez naukowców i ma charakter
poznawczy.
W myśl artykułów od 104 do 106
Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 584, ze zm.) za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym
z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10
pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający
równowartości
w złotych 2 milionów euro lub sumy
aktywów jego bilansu sporządzonego
na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2
milionów euro. Mały przedsiębiorca
to przedsiębiorca, który w co najmniej
jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej

niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów,
wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub
sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat
nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. Za średniego
przedsiębiorcę uważa się natomiast
przedsiębiorcę, który w co najmniej
jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej
niż 250 pracowników oraz osiągnął
roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro,
lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych
lat nie przekroczyły równowartości
w złotych 43 milionów euro.
Podział przedsiębiorstw, według kryterium jakościowego, opiera się natomiast na założeniu, że istnieje pewien
zestaw cech charakterystycznych wyłącznie dla małych podmiotów gospodarczych, wyraźnie odróżniających je
od dużych podmiotów gospodarczych.
Najważniejsze z nich to zdaniem K.
Łobosa (2003: 67–78), K. Safina (2012:
53–62) i J. Targalskiego (2014: 68–76):
1. Duża samodzielność, a niekiedy
wręcz dominacja przedsiębiorcy,
który szczególnie na początku funkcjonowania przedsiębiorstwa pełni
w nim zarówno rolę właściciela, jak
i menedżera.
2. Działalność na nieodległych rynkach, głównie lokalnym i regionalnym, co implikuje dużą liczbę
i bliskość kontaktów przedsiębiorcy
z interesariuszami zewnętrznymi,
szczególnie klientami i dostawcami.
3. Możliwość elastycznego dostosowania oferty przedsiębiorstwa
do indywidualnych potrzeb i preferencji klientów.
4. Prosta
struktura
organizacyjna, często typu organicznego,
cechująca się niskim stopniem
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zbiurokratyzowania oraz brakiem formalnych procedur i norm
organizacyjnych.
5. Niesformalizowany
charakter
kontaktów
między
kierownictwem a pracownikami, które zazwyczaj są wielostronne, częste
i bezpośrednie.
6. Wysoka reaktywność i duża elastyczność oraz wynikająca z nich
możliwość szybkiej reakcji na zmiany warunków otoczenia.
7. Zasoby właściciela i jego rodziny
to główna baza finansowa tego rodzaju przedsiębiorstw, co z jednej
strony daje dużą swobodę działania, z drugiej natomiast wywołuje
konieczność wyboru niskokapitałowej ścieżki rozwoju.
8. Niewielki udział w rynku.
9. Zdecydowana przewaga decyzji
o charakterze operacyjnym, w porównaniu do strategicznych.
10. Mały stopień dywersyfikacji, przejawiający się zwykle wytwarzaniem
jednego produktu.

także, że odgrywają one znaczącą rolę
w procesie tworzenia wartości dodanej oraz miejsc pracy.
Z raportu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości wynika, że sektor
przedsiębiorstw generuje około 73%
polskiego PKB, a same podmioty z sektora MŚP około 48,5% tej wartości.
W latach 2004–2012 udział ten kształtował się na podobnym poziomie,
przy czym nieznacznie zmniejszył się
w przypadku mikroprzedsiębiorstw,
zaś zwiększył w odniesieniu do małych
i średnich przedsiębiorstw (tabela 1).
Eurostat, używając nieco innej metodologii badawczej, oszacował natomiast udział sektora przedsiębiorstw
w tworzeniu polskiego produktu krajowego na około 44%. Ponad połowę
(50,9%) tej wartości generowały podmioty z sektora MŚP, w tym: mikroprzedsiębiorstwa 16,5%, małe firmy
13,5%, natomiast średnie 20,9% (Raport 2015: 16).
W przypadku polskiego rynku pracy
na około 14,2 mln pracujących blisko 8,9 mln osób jest zatrudnionych
w sektorze przedsiębiorstw. Niemal
38% z nich pracuje w mikroprzedsiębiorstwach, około 13,5% w małych podmiotach gospodarczych, zaś
blisko 18% w średnich firmach.
W sumie odsetek pracujących w sektorze MŚP wynosi zatem około 69,5%.
W latach 2004–2013 udział pracujących w mikroprzedsiębiorstwach
nieznacznie się zmniejszył, w małych
firmach nieznacznie się zwiększył, natomiast w średnich podmiotach gospodarczych pozostał na podobnym
poziomie (tabela 2). W przypadku rynku pracy oprócz aspektów ilościowych
istotne są także kwestie strukturalne.
Popyt na pracę zgłaszany ze strony
podmiotów small biznesu dotyczy
często stanowisk o niezbyt wysokich
wymaganiach odnośnie kwalifikacji
zawodowych, co daje szanse na zatrudnienie także osób gorzej wykształconych. Ponadto, małe przedsiębiorstwa, w przeciwieństwie do dużych

Znaczenie sektora MŚP dla
gospodarki narodowej
Działalność gospodarcza prowadzona na małą skalę odgrywa znaczącą
rolę w gospodarkach krajów rozwiniętych. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa wypełniają nisze rynkowe,
którymi z jakiś powodów nie są lub
nie mogą być zainteresowane duże
podmioty gospodarcze. Obie grupy
przedsiębiorstw są zatem względem
siebie komplementarne, a przedstawiane przez nie oferty lepiej zaspokajają potrzeby indywidualne i zbiorowe zgłaszane przez konsumentów.
Ich elastyczność oraz szybkość reakcji na bodźce z otoczenia powodują,
że w tego rodzaju podmiotach generowanych jest wiele innowacji, co również nie jest bez znaczenia w kontekście stopnia zaspokajania tychże
potrzeb. Duża liczba mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw powoduje
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Tabela 1. Struktura PKB w Polsce w latach 2004–2012

Rok

PKB (mln
PLN)

Ogółem

Wartość dodana brutto wytworzona przez przedsiębiorstwa
MMŚP
Razem MikroMałe Średnie

Duże

Wartość
dodana Cła i pobrutto
datki
innych
podmiotów
18,3%
11,1%

2004

923 248

70,5%

48,6%

31,0%

7,6%

10,0%

21,9%

2005

983 302

70,3%

47,8%

31,5%

7,4%

8,9%

22,5%

17,8%

11,9%

2006

1 060
031

70,7%

47,8%

31,0%

7,4%

9,3%

22,9%

17,2%

12,2%

2007

1 176
737

70,8%

47,3%

30,4%

7,2%

9,8%

23,5%

16,7%

12,5%

2008

1 275
432

71,1%

47,2%

29,9%

7,4%

9,9%

23,9%

16,5%

12,5%

2009

1 343
366

72,3%

48,4%

30,4%

7,9%

10,1%

23,9%

16,5%

11,1%

2010

1 416
447

71,6%

47,6%

29,6%

7,7%

10,4%

24,0%

16,5%

11,9%

2011

1 528
127

71,8%

47,3%

29,4%

7,8%

10,1%

24,5%

16,1%

12,2%

2012

1 596
378

73,0%

48,5%

29,7%

7,8%

11,0%

24,5%

15,6%

11,4%

Źródło: (Raport 2015).

Tabela 2. Struktura liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004–2013
Rok

Wielkość przedsiębiorstwa
Mikro-

Małe

Średnie

Duże

2004

41,46%

11,85%

17,91%

28,78%

2005

41,06%

11,73%

18,03%

29,18%

2006

40,61%

11,41%

18,03%

29,95%

2007

40,06%

11,23%

18,05%

30,66%

2008

39,26%

12,59%

17,98%

30,27%

2009

39,23%

12,72%

18,61%

29,43%

2010

38,37%

13,91%

18,61%

30,11%

2011

38,86%

13,09%

18,24%

29,82%

2012

38,71%

13,47%

17,93%

29,89%

2013

37,89%

13,69%

17,89%

30,53%

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Raport 2015: 18).
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podmiotów gospodarczych, zlokalizowane są w niemal każdej, nawet najmniejszej miejscowości, co powoduje
bardziej równomierną przestrzennie
alokację zasobów ludzkich i umożliwia podjęcie pracy na miejscu, bez
konieczności dojazdu do dużych aglomeracji. W polskich warunkach infrastrukturalnych oraz kulturowych jest
to bowiem czynnik, z powodu którego
część ludzi zniechęca się do aktywności zawodowej, z wszystkimi negatywnymi skutkami tego zjawiska, zarówno
dla zasobów pracy, jak i gospodarek
lokalnych, regionalnych i narodowej.
Według Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2014 w województwie
opolskim funkcjonowało 100 077
podmiotów gospodarczych wpisanych do systemu REGON, z czego

najliczniejszą grupę (95,79%) stanowiły mikroprzedsiębiorstwa. Małych
przedsiębiorstw było 3,45%, średnich
0,68%, natomiast dużych zaledwie
0,09%. Oznacza to że 99,91% podmiotów gospodarczych zarejestrowanych
na obszarze Opolszczyzny to podmioty zaliczane do sektora MŚP. Strukturę
podmiotów gospodarczych w oparciu
o kryterium wielkości także dla innych
polskich województw przedstawiono
w tabeli 3.
Ze względu na niewielki rozmiar województwa opolskiego, na jego obszarze
znajdowała się najmniejsza, oprócz
Podlasia, liczba podmiotów gospodarczych. Mikroprzedsiębiorstwa, których
działalność gospodarcza została zarejestrowana na obszarze Opolszczyzny,
stanowiły zaledwie 2,43% wszystkich

Tabela 3. Podmioty gospodarcze wpisane do systemu REGON według wielkości w roku 2014
Wielkość przedsiębiorstwa
Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Mikro-

Małe

Średnie

Duże

Razem

liczba
%
liczba
% liczba
338 255 96,34 10 369 2,95 2141

%
0,61

liczba
356

%
0,10

liczba
%
351 121 100,00

183 312 95,44

3,63 1584

0,82

218

0,11

192 078 100,00

95,86 5713 3,33 1253
95,75 3850 3,50 740
95,12 9623 4,02 1822
95,54 13 163 3,69 2419
95,78 25 203 3,40 5069
95,79 3450 3,45 676
95,46 5912 3,64 1272
96,06 3043 3,09 735
95,82 9348 3,39 1945
94,90 19 291 4,18 3708

0,73
0,67
0,76
0,68
0,68
0,68
0,78
0,75
0,70
0,80

144
90
258
342
1077
86
192
96
242
570

0,08
0,08
0,11
0,10
0,15
0,09
0,12
0,10
0,09
0,12

171 620
110 084
239 578
356 785
742 172
100 077
162 556
98 339
275 990
461 933

164 510
105 404
227 875
340 861
710 823
95 865
155 180
94 465
264 455
438 364

6964

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

105 140 95,47

4020

3,65

850

0,77

120

0,11

110 130 100,00

117 706 95,42

4531

3,67 1009

0,82

115

0,09

123 361 100,00

385 072 95,22 15 823 3,91 3089

0,76

435

0,11

404 419 100,00

211 345 96,33

0,59

140

0,06

219 406 100,00

6623

3,02 1298

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS.
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firm tej wielkości w Polsce. W przypadku małych przedsiębiorstw udział ten
wynosi 2,35%, średnich podmiotów
gospodarczych – 2,28%, natomiast
dużych przedsiębiorstw 1,92%. Świadczy to o niewielkiej nadreprezentacji sektora mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw w przedsiębiorstwach
ogółem na obszarze województwa
opolskiego w porównaniu do pozostałych polskich regionów. Dokumentuje
to, zdaniem autora, znaczącą rolę sektora MŚP dla gospodarki regionalnej
Opolszczyzny (tabela 4).

Metodyczne założenia badań
W pracy wykorzystano trzy główne
metody badawcze: analizę dokumentów, analizy statystyczne oraz sondaż
diagnostyczny. W ramach pierwszej
przeprowadzono analizę piśmiennictwa oraz opracowań Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
i Głównego Urzędu Statystycznego.
Dane ze źródeł wtórnych poddano
następnie analizie statystycznej, dokonując oceny struktury. W ramach
metody sondażu diagnostycznego

Tabela 4. Podmioty gospodarcze wpisane do systemu REGON według województw w roku 2014
Wielkość przedsiębiorstwa
Województwo

Mikro-

Małe

Średnie

Duże

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

Dolnośląskie

338255

8,59

10369

7,06

2141

7,23

356

7,94

Kujawsko-pomorskie

183312

4,65

6964

4,74

1584

5,35

218

4,86

Lubelskie

164510

4,18

5713

3,89

1253

4,23

144

3,21

Lubuskie

105404

2,68

3850

2,62

740

2,50

90

2,01

Łódzkie

227875

5,79

9623

6,55

1822

6,15

258

5,76

Małopolskie

340861

8,65

13163

8,96

2419

8,17

342

7,63

Mazowieckie

710823

18,05

25203

17,15

5069

17,12

1077

24,03

Opolskie

95865

2,43

3450

2,35

676

2,28

86

1,92

Podkarpackie

155180

3,94

5912

4,02

1272

4,30

192

4,28

Podlaskie

94465

2,40

3043

2,07

735

2,48

96

2,14

Pomorskie

264455

6,71

9348

6,36

1945

6,57

242

5,40

Śląskie

438364

11,13

19291

13,13

3708

12,52

570

12,72

Świętokrzyskie

105140

2,67

4020

2,74

850

2,87

120

2,68

Warmińsko-mazurskie

117706

2,99

4531

3,08

1009

3,41

115

2,57

Wielkopolskie

385072

9,78

15823

10,77

3089

10,43

435

9,71

Zachodniopomorskie

211345

5,37

6623

4,51

1298

4,38

140

3,12

Razem

3938632

100,00

146926

100,00

29610

100,00

4481

100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS.
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przeprowadzono wywiad pogłębiony,
skategoryzowany o charakterze jawnym, dotyczący głównych barier rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wywiad przeprowadzono
na właścicielach lub menedżerach 58
podmiotów gospodarczych z sektora
MŚP zlokalizowanych w województwie opolskim, w okresie od marca
do czerwca 2015 roku. Największą
grupę rozpatrywanych podmiotów
(41,38%) stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, małych przedsiębiorstw było
31,03%, natomiast średnich 27,59%.
W analizowanej próbce znajdowały
się podmioty gospodarcze zlokalizowane w każdym z jedenastu powiatów
województwa opolskiego, najwięcej
z Opola – 17,24% oraz z powiatów:
kędzierzyńsko-kozielskiego oraz nyskiego – po 12,07%. Większość analizowanych firm (60,34%) zorganizowana była w formie przedsiębiorstwa
własności indywidualnej, natomiast
spółek, głównie cywilnych, jawnych
i partnerskich, było 39,66%. Badane
przedsiębiorstwa prowadziły działalność gospodarczą charakterystyczną
dla siedmiu sekcji PKD. Najliczniejsze
były podmioty zajmujące się: handlem
detalicznym i hurtowym oraz naprawą
samochodów (18,97%), a także przetwórstwem przemysłowym (17,24%).
Pozostałe przedsiębiorstwa prowadziły działalność gospodarczą związaną z:
budownictwem (15,52%), zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
(13,79%), transportem i gospodarką
magazynową (12,07%), usługami administrowania i działalnością wspierającą (12,07%) oraz działalnością
profesjonalną, naukową i techniczną
(10,34%). Zasięg rynku co trzeciego
analizowanego przedsiębiorstwa miał
charakter regionalny, co czwartego –
lokalny lub krajowy, natomiast co szóstego – międzynarodowy. Najliczniejsza grupa rozpatrywanych podmiotów
– 22,41% – funkcjonowała na rynku
od jednego do dwóch lat, po 17,24%
od dwóch do trzech lub powyżej pięciu

lat, 15,52% od czterech do pięciu lat,
natomiast po 13,79% z nich poniżej
roku lub od czterech do pięciu lat (tabela 5).
Główne bariery
prawne i administracyjne
funkcjonowania podmiotów
gospodarczych na
Opolszczyźnie w świetle
badań sondażowych
Badani właściciele lub menedżerowie podmiotów zaliczanych do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zostali poproszeni
o wymienienie najważniejszych barier
prowadzonej przez nich działalności
gospodarczej, wskazali na przeszkody
ekonomiczne oraz prawno-administracyjne. Wśród barier ekonomicznych
wymieniali zwykle: zbyt wysokie ich
zdaniem obciążenia podatkowe oraz
„parapodatkowe” (składki na FUS oraz
NFZ), utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania (głównie
kredytów bankowych) oraz brak spójnej i skutecznej polityki gospodarczej
wspierającej małe przedsiębiorstwa.
Spośród barier prawnych i administracyjnych, które są głównym przedmiotem badań w pracy, respondenci wskazywali na utrudnienia, które
w uproszczeniu można podzielić na następujące grupy: procedury, instytucje
(w sensie podmiotowym), wymiar
sprawiedliwości, system prawa, ochrona prawna oraz zamówienia publiczne.
Wśród barier związanymi z szeroko pojętymi procedurami badani wskazywali na dużą liczbę utrudnień biurokratycznych i wysoki stopień formalizacji,
z którymi muszą się borykać podczas
prowadzenia przedsiębiorstwa. Część
z nich napotkali już na etapie zakładania działalności gospodarczej,
chociażby w postaci: wciąż jeszcze
stosunkowo długiego czasu potrzebnego do rejestracji przedsiębiorstwa
czy skomplikowanego trybu uzyskiwania zezwoleń, koncesji czy licencji.
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Tabela 5. Klasyfikacja analizowanych przedsiębiorstw w oparciu o wybrane kryteria
Liczba badanych Odsetek badanych
podmiotów
podmiotów [%]

Wyszczególnienie
Wielkość
Mikro
Małe
Średnie
Razem:
Lokalizacja ogólna (powiat)
Brzeski
Głubczycki
Kędzierzyńsko-kozielski
Krapkowicki
Kluczborski
Namysłowski
Nyski
Oleski
Opole
Opolski
Prudnicki
Strzelecki
Razem:
Forma prawno-organizacyjna
Przedsiębiorstwo własności indywidualnej
Spółka
Razem:
Rodzaj działalności gospodarczej według PKD
Przetwórstwo przemysłowe
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych
Transport i gospodarka magazynowa
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

×
24
18
16
58
×
5
4
7
3
4
4
7
4
10
3
4
3
58
×
35
23
58
×
10
9
11
7

×
41,38
31,03
27,59
100,00
×
8,62
6,90
12,07
5,17
6,90
6,90
12,07
6,90
17,24
5,17
6,90
5,17
100,00
×
60,34
39,66
100,00
×
17,24
15,52
18,97
12,07

8

13,79

6

10,34

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

7

12,07

Razem:
Zasięg rynku
Lokalny
Regionalny
Krajowy
Międzynarodowy
Razem:
Okres funkcjonowania na rynku [lata]
<1
<1-2)
<2-3)
<3-4)
<4-5)
≥5
Razem:

58
×
16
20
15
7
58
×
8
13
10
8
9
10
58

100,00
×
27,59
34,48
25,86
12,07
100,00
×
13,79
22,41
17,24
13,79
15,52
17,24
100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych.
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W trakcie prowadzenia działalności
gospodarczej respondenci zobowiązani byli do wypełniania i składania bardzo dużej liczby różnego rodzaju formularzy oraz poddawani byli częstym
i kłopotliwym kontrolom. Mocno ograniczało to czas, jaki mogli poświęcić
na zarządzanie swoimi firmami. Ważną zdaniem przedsiębiorców barierą
utrudniającą funkcjonowanie małego
przedsiębiorstwa jest ponadto skomplikowana i długotrwała procedura
otrzymywania interpretacji podatkowej od organów skarbowych. Sytuację komplikuje jeszcze to, że obecnie
w imieniu Ministra Finansów wydają
je dyrektorzy tylko pięciu izb skarbowych usytuowanych w Bydgoszczy,
Katowicach, Łodzi, Poznaniu oraz Warszawie. Zdaniem badanych jeszcze
bardziej utrudnia to dostęp do tak
dla nich ważnych usług publicznych.
Ponadto procedura uzyskiwania interpretacji jest bardzo sformalizowana,
podatnik nie tylko musi opisać stan
faktyczny, jakiego ma dotyczyć interpretacja, ale również przedstawić swój
pogląd. Oznacza to, że nie wystarczy
poprzestać na zadaniu pytania organowi. Jeżeli wniosek jest niepełny bądź
nieprecyzyjny w ocenie organu, wzywa on podatnika o jego uzupełnienie,
wyznaczając krótki termin na odpowiedź, zastrzegając, że brak odpowiedzi będzie skutkował pozostawieniem
wniosku bez rozpoznania. Jeżeli podatnik nie zgadza się z interpretacją
– nim złoży skargę do wojewódzkiego
sadu administracyjnego – musi przejść
dodatkowy etap, jakim jest wezwanie
organu do usunięcia naruszenia prawa, co jeszcze bardziej wydłuża tę procedurę. Główną barierą utrudniającą
rozwój badanych przedsiębiorstw okazał się natomiast skomplikowany tryb
aplikowania o środki finansowe z Unii
Europejskiej. Respondenci wskazywali
tutaj przede wszystkim na nadmierną
formalizację, zbyt późne pojawianie
się informacji dotyczących szczegółów
ogłaszanych konkursów oraz niejasny,

specyficzny dla unijnej nomenklatury
język ich opisu.
Głównymi barierami związanymi z funkcjonowaniem instytucji publicznych,
które świadczą usługi dla przedsiębiorców, były zdaniem respondentów:
ograniczone kompetencje urzędników,
szczególnie w urzędach zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach,
wciąż jeszcze nie zawsze życzliwe podejście do petenta oraz długi czas
rozpoznawania spraw administracyjnych i podatkowych. Należy przy tym
zaznaczyć, że na gruncie prawa administracyjnego i podatkowego sprawa
winna zostać załatwiona niezwłocznie,
a jeżeli wymagane jest przeprowadzenie postępowania dowodowego
– w okresie miesiąca. W szczególnie
skomplikowanych sprawach termin
można przedłużyć do dwóch miesięcy. Jednak w praktyce urzędniczej
termin dwumiesięczny jest uznawany za normę, niezależnie od typu
sprawy. Ankietowani przedsiębiorcy
wskazywali także na dużą opresyjność
urzędów oraz nieprzyjazne godziny
przyjmowania petentów. Aktualnie
wprawdzie funkcjonuje wymóg, aby
co najmniej raz w tygodniu urząd był
czynny w godzinach popołudniowych,
np. do godziny 1700 czy 1800, lecz
urzędy w mniejszych miejscowościach
nie zawsze przestrzegają tego wymogu, a nawet jeżeli się na to decydują,
to ograniczają się do minimum, a więc
do jednego dnia w tygodniu. Ponieważ
nie ma reguły, jaki to musi być dzień,
zaobserwować tu można również dużą
dowolność, która często powoduje
chaos i dezorientację przedsiębiorcy.
Za sprawą niezbyt dobrze rozwiniętej
jeszcze w Polsce e-administracji, opisane kwestie mocno utrudniają funkcjonowanie mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw.
Za najważniejszą przeszkodę związaną
z funkcjonowaniem samego wymiaru
sprawiedliwości respondenci z Opolszczyzny uznali natomiast przewlekłość
postępowań sądowych w sprawach
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gospodarczych, cywilnych i rejestrowych. Wymieniano także ograniczone
możliwości alternatywnych sposobów
rozwiązywania sporów, takich jak: mediacje czy arbitraż. Ważnym obszarem
tych problemów było dochodzenie
swoich należności, co dodatkowo wiąże się z przewlekłością postępowań
komorniczych. W sytuacji, w której
część spraw jest celowo przeciągana
przez pełnomocników dłużnika, dochodzi często do ukrycia majątku i braku możliwości odzyskania długu przez
wierzyciela.
Dla sporej grupy przedstawicieli sektora MŚP poważnym problemem jest
także sam system prawa, a w szczególności takie kwestie jak: niestabilność i niezrozumiałość przepisów oraz
niska jakość i konieczność szybkiej
nowelizacji nowo powstałych aktów
prawnych. Za jedną z przyczyn takiego
stanu rzeczy badani uznali zbyt krótki
czas przeznaczany na konsultacje społeczne, dotyczące nowych rozwiązań
prawnych, co w praktyce oznacza ich
pozorność z wszystkimi jej negatywnymi następstwami. Ponadto polskie
prawo nie nakazuje już również obowiązkowego uwzględnienia wyników
tych konsultacji. Respondenci wskazali także na najczęstsze obszary występowania tego rodzaju problemów,
do których zaliczyli: podatki, politykę
przestrzenną, regulacje rynków oraz
partnerstwo publiczno-prywatne.
Dla przeciętnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność na małą skalę
wciąż jeszcze ograniczona jest dostępność do ochrony prawnej. Spowodowane jest to głównie relatywnie wysokimi kosztami obsługi prawnej oraz nie
otrzymywaniem zwrotu tego rodzaju
kosztów w przypadku wygrania procesu sądowego: cywilnego lub gospodarczego. Jeżeli od wyroku sądu pierwszej
instancji wniesiona zostanie apelacja,
przedsiębiorca musi ponosić te koszty
dwukrotnie, co jest częstym przedmiotem ich obaw, szczególnie w kontekście podwojenia stawek minimalnych

opłat za czynności radców prawnych
i adwokatów, które weszły w życie 1
stycznia tego roku.
Niezwykle ważną grupą barier dla ankietowanych właścicieli lub menedżerów małych przedsiębiorstw okazało
się również funkcjonowanie polskiego systemu zamówień publicznych.
Badani wskazywali na trzy momenty
krytyczne w tym obszarze, do których zaliczali: składanie ofert, rozstrzygnięcie konkursu oraz wypłatę
środków finansowych. W pierwszym
przypadku respondenci nisko ocenili
jakość specyfikacji stanowiących podstawę przygotowywanych ofert. Ich
zdaniem wciąż przesądzającym i praktycznie jedynym kryterium wyboru
oferenta jest cena. Ogranicza to możliwość konkurowania tak ważnymi
z perspektywy szans rozwoju samych
przedsiębiorstw oraz całej gospodarki
narodowej atrybutami, jak: innowacyjność, jakość czy koszty eksploatacji. Przy tak silnej formalizacji działań i niestosowaniu dobrych praktyk
w obszarze zamówień publicznych,
podobnie jak ma to miejsce w innych
krajach, większość ryzyk związanych
z realizacją przedsięwzięć przerzucana jest na wykonawców. Drugim
zdaniem przedsiębiorców obszarem
krytycznym związanym z zamówieniami publicznymi są bardzo wysokie koszty oraz krótki czas realizacji
czynności odwoławczych. Mocno
to utrudnia korzystanie z tego bardzo
ważnego z punktu widzenia wolności
gospodarczej uprawnienia. Trzecią
istotną barierą w tym obszarze jest
powszechne uzależnianie wypłaty
środków finansowych przez zamawiającego od faktu otrzymania dofinansowania od podmiotu trzeciego,
np. Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej lub
działających w jego imieniu funduszy
wojewódzkich i banków oraz instytucji zarządzających środkami finansowymi pochodzącymi z funduszy Unii
Europejskiej lub działających w ich
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imieniu podmiotów pośredniczących
oraz wdrażających.

w badaniach przeszkód, a w konsekwencji do kształtowania przyjaznego
dla polskich przedsiębiorców otoczenia prawno-administracyjnego.
Na gruncie poznawczym natomiast
w pracy potwierdzono coraz silniejsze
związki zachodzące między naukami
ekonomicznymi a prawnymi, przejawiającymi się chociażby w rozwoju takich nurtów, jak ekonomia instytucjonalna czy ekonomiczna analiza prawa.
W odniesieniu do praktyki gospodarczej nie sposób również dzisiaj zarządzać jakimkolwiek podmiotem gospodarczym, bez chociażby elementarnej
znajomości przepisów prawa, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w programach nauczania uczelni
ekonomicznych.
Wyniki przeprowadzonych badań
potwierdziły również znaczącą rolę
systemu zamówień publicznych dla
funkcjonowania współczesnych polskich przedsiębiorstw. Problematyka ta będzie rozważana w kolejnych
pracach, również w kontekście silnie
związanych z zamówieniami publicznymi zjawiskami ekonomicznymi, takimi jak: asymetria informacji, pokusa
nadużycia, negatywna selekcja, defekt
koordynacji czy teoria agencji.

Podsumowanie
Jak wykazano w poprzednim rozdziale artykułu, w polskiej rzeczywistości
gospodarczej wciąż występuje wiele prawno-administracyjnym barier
utrudniających uruchamianie, prowadzenie i rozwijanie mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw. Choć zakres przestrzenny badań uprawnia
do tego rodzaju stwierdzeń wyłącznie
w odniesieniu do podmiotów gospodarczych z województwa opolskiego,
to biorąc pod uwagę również wyniki
innych opracowań na ten temat, można z pewną ostrożnością spostrzeżenie
to aproksymować także na podmioty
z pozostałych polskich regionów.
Dalszy, dynamiczny rozwój podmiotów
sektora MŚP i wynikające z niego korzyści mezo- i makrogospodarcze, nie
będą możliwe bez odpowiednio zaprogramowanej i zrealizowanej polityki gospodarczej, ukierunkowanej na wsparcie tego rodzaju przedsiębiorstw.
Jednym z pożądanych kierunków tych
działań powinny być rozwiązania zmierzające do usunięcia odnotowanych
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Legal and Administrative Barriers to the Functioning of Small Businesses from
the Opole Region
Abstract
This article aims to identify the main legal and administrative barriers which
limit the functionality and development of micro-, small, and medium-size
businesses. The study was based on three main research methods: document
analysis, statistical method and diagnostic survey, which comprised in-depth
interview. The study involved 58 owners or managers of small businesses
from the Opole region. Results of this study confirmed the existence of barriers related to procedures, institutions, the judiciary, legal system, legal protection and public procurement. Earlier work related mainly to barriers of
economic nature, but rarely analyzed legal and administrative barriers. The
findings may be of interest to public authorities which should take measures
to bridge the barriers reported by the surveyed entrepreneurs. Future research should include a larger group of companies from the entire Poland. As
particularly important, it should also consider the issues of public procurement, which will be considered also in the subsequent work of the authors.
Keywords: institutional economics, entrepreneurship, small business, Opole region,
barriers to development, regulatory environment.
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Zastosowanie metody QFD w projektowaniu
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Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania metody Quality
Function Deployment (QFD) w projektowaniu usług rekreacyjnych. Metoda
QFD jest doskonałym narzędziem projektowania i przygotowania usługi w sposób umożliwiający uniknięcie niezgodności w trakcie jej dostarczania, a także
uwzględnienia wymagań klienta. Wykorzystanie tej metody pozwala uzyskać
opinię klienta, zanim usługa zacznie być świadczona, zatem pozwala usługodawcy zabezpieczyć się przed ewentualnym niezadowoleniem, a w konsekwencji roszczeniami i utratą klienta. Jako metodę badawczą zastosowano
analizę literatury przedmiotu oraz opis studium przypadku. Dotychczas metoda QFD wykorzystywana była głównie w projektowaniu wyrobów oraz procesach produkcyjnych. Możliwości jej zastosowania w usługach są również bardzo duże, zaś jej użyteczność z punktu widzenia potencjalnych korzyści bardzo
wysoka. W rozdziale pierwszym artykułu zaprezentowano specyfikę usługi rekreacyjnej, jej cechy i czynniki warunkujące odpowiednie przygotowanie, jak
również podstawowe formy dostarczania tego rodzaju usług. Rozdział drugi
zawiera szczegółową charakterystykę i opis metody QFD. W rozdziale trzecim
zaprezentowano praktyczny przykład wykorzystania tej metody w projektowaniu wybranej usługi rekreacyjnej.
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Wstęp

organizacji usługowych, a także wzrostu ich wartości. Zasadnicza przesłanka budowy pozytywnych relacji klienta
z organizacją to zaspokojenie jego wymagań i oczekiwań przez świadczenie
usług na wysokim poziomie. Jakość
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staje się coraz częściej jedną z podstawowych determinant warunkujących
decyzje zakupowe klienta (Skrzypek
2009).
W obecnym czasie przywiązuje się
znaczną uwagę do takich wartości, jak
zdrowie, młodość, kondycja fizyczna,
odpowiedni wygląd itp. Wykorzystuje
się do tego szeroki wachlarz możliwości uzyskania dobrego samopoczucia,
które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Jakość
usług rekreacyjnych staje się jednym
z kluczowych czynników mających
wpływ na jakość życia. Udział usług
rekreacyjnych w kształtowaniu jakości
życia ma coraz większe znaczenie (Goranczewski, Puciato 2009: 4–9).
Dynamicznie rozwijający się rynek
stawia coraz wyższe i restrykcyjne wymagania. O sukcesie organizacji usługowej świadczy wolumen sprzedaży
oferowanych usług. Istotne jest zatem,
aby usługa była zgodna z wymaganiami klientów. Kluczowego znaczenia nabiera konieczność:
• zaprojektowania i wprowadzenia
usługi odpowiadającej gustom
i oczekiwaniom klientów, a także
• przygotowania jej w taki w sposób, aby nie występowała dychotomia między projektem a sposobem realizacji usługi.
Przedsiębiorstwa muszą zapewnić
swoim usługom jakość zgodną z oczekiwaniami klienta. Niejednokrotnie
trudno jest zinterpretować ogólne
i mało konkretne oczekiwania klienta
tak, aby na ich podstawie móc zaprojektować satysfakcjonujący go produkt
czy usługę. Ważną rolę w tym procesie
odgrywa umiejętność przetwarzania
i interpretacji danych na etapie projektowania usługi. Właściwą jakość może
mieć tylko usługa prawidłowo zaprojektowana oraz dostarczona w procesach gwarantujących uzyskanie założonych parametrów projektowych.
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie metody QFD nazywanej
metodą projektowania z udziałem

klienta. Najczęściej jest ona wykorzystywana w projektowaniu i produkcji
wyrobów. Opisywany w artykule przykład pokazuje możliwość zastosowania
tej metody również w projektowaniu
i realizacji usługi rekreacyjnej, jaką jest
nauka jazdy na nartach. W artykule
wykorzystano takie metody, jak analiza literatury przedmiotu oraz opis studium przypadku zastosowania metody
QFD w projektowaniu usługi rekreacyjnej (Czakon 2013: 92 i n.).
Specyfika usług rekreacyjnych
We współczesnej gospodarce rynkowej jakość usługi jest dominującą determinantą warunkującą dokonanie
transakcji zakupu. W przypadku niedotrzymania jakości w trakcie trwania
usługi następuje utrata zaufania do organizacji, rozczarowanie, a w efekcie
odejście klienta do konkurencji (Maciąg 2011: 9).
Oferta usługi rekreacyjnej zawiera najczęściej komponenty materialne (infrastruktura) oraz niematerialne (np.
wiedza trenera). Stanowi zatem dobro
mieszane (Kotler 1996). Obecnie obserwowane jest zjawisko zacierania się
jednoznacznej granicy między usługą
a produktem. Większość ofert rynkowych to kompilacja (mieszanka) produktów i usług.
Do cech charakterystycznych, warunkujących powodzenie realizacji usługi
można zaliczyć (Czubała 2006: 13):
• niematerialność – usługa istnieje w sferze wyobrażenia, zatem
ważne jest, aby to wyobrażenie było jak najbardziej zbliżone
do rzeczywistości;
• nietrwałość – dana usługa jest
przemijająca, co oznacza, że nie
można jej odtworzyć/powtórzyć;
raz niewykorzystana przepada,
a wraz z nią powstają negatywne
skutki ekonomiczne w postaci poniesionej straty;
• nierozdzielność dostarczania i konsumpcji – oznacza, że realizacja
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•

•
•

•
•

usługi odbywa się w miejscu i czasie jej świadczenia; przygotowanie
usługi winno zagwarantować integralność dostarczania i konsumpcji
w sposób umożliwiający uzyskanie
zadowolenia klienta;
nierozdzielność usługi i wykonawcy – usługa jest realizowana w czasie rzeczywistym, a zatem błędy
w projekcie czy w realizacji/dostarczaniu mogą nie być możliwe
do skorygowania.
Usługa rekreacyjna może być
świadczona w formie (Gospodarek
2008: 43 i n.):
usługi indywidualnej, realizowanej
na rzecz jednego odbiorcy, np. indywidualna nauka pływania, ćwiczenie z osobistym trenerem;
usługi zespołowej, w postaci np. gry
ruchowej, ćwiczeń gimnastycznych;
imprezy rekreacyjnej w postaci festynu, spartakiady, konkursu, ligi
rekreacyjnej, wycieczki, rajdu, biegu przełajowego, imprezy narciarskiej itp. (Maciąg 2011: 23).

W metodzie QFD łączy się wymagania użytkowników nie mających
często
świadomości
możliwych
do zastosowania rozwiązań technicznych z wiedzą inżynierską/projektancką, która w oparciu o znajomość
oczekiwań klienta wykorzystywana
jest do zaprojektowania i/lub dostarczenia usługi najbardziej zbliżonej
do tych oczekiwań. Usługobiorca nie
musi znać ostatecznych możliwości
realizacji usługi oraz potencjalnych
dodatkowych efektów z nich wynikających. Ma jednak sprecyzowane oczekiwania, które artykułuje językiem
klienta, niejednokrotnie odbiegającym
od języka technicznego, którym posługuje się projektant. W przypadku
rekreacji projektant usługi musi znać
oczekiwania klienta, które w zestawieniu z jego wiedzą specjalistyczną
mają doprowadzić do osiągnięcia najwyższej jakości usługi (Goranczewski,
Szeliga-Kowalczyk 2015). Na przykład
żeglowanie, jak każda forma aktywności, jest doskonałym źródłem rekreacji.
Jednocześnie jest źródłem prestiżu.
Zatem projektowanie tego typu usług
musi być oparte na wymaganiach
i oczekiwaniach klienta, które często
są jeszcze przez niego nierozpoznane/
nieuświadomione. W procesie tym
w organizacji, która dostarcza usługi
rekreacyjne, uczestniczą specjaliści,
m.in.:
• specjalista ds. marketingu – badający rynek, w tym potrzeby i oczekiwania klientów,
• projektant – projektujący usługi,
posiadający
wyspecjalizowaną
wiedzę w zakresie określonego
pakietu usług, jednocześnie nie
posiadający wystarczającej wiedzy
rynkowej,
• technolog/metodyk – wdrażający
metody bądź sposoby dostarczania usługi.
Wszystkie podmioty uczestniczące w realizacji usługi muszą dokonywać szeregu konsultacji i uzgodnień, co niejednokrotnie powoduje

Charakterystyka metody QFD
QFD to metoda, której celem jest przeniesienie potrzeb i oczekiwań klientów
na charakterystykę usługi. W języku
polskim tłumaczona jest jako rozwinięcie funkcji jakości. Zaczęto jej używać od 1972 r., pierwotnie w Japonii,
głównie w przemyśle stoczniowym.
Po sukcesach, jakie przyniosło jej stosowanie, zaczęła być popularna także
w Stanach Zjednoczonych. Obecnie
wykorzystywana jest w przemyśle
motoryzacyjnym, IT, elektronicznym
itp. Coraz większe znaczenie odgrywa
także w projektowaniu usług. Dyfuzja
przedmiotowa metody jest znacznie
szersza i oprócz wspomnianego projektowania czy dostarczania usługi,
które zajmują pierwsze miejsce w zastosowaniach, obejmuje również takie
aktywności, jak planowanie, rozwój,
badania zaopatrzenie, marketing,
sprzedaż (Ćwiklicki, Obora 2008: 4–7).
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zniekształcenia informacyjne. Metoda QFD porządkuje te kwestie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich stron zainteresowanych tym,
żeby ich wymagania były uwzględnione. Z tego powodu metoda QFD
nazywana jest metodą sterowania
jakością przez klienta (Zymonik, Wąsińska 2007). Wykorzystywana jest
jako narzędzie przetransponowania
informacji rynkowych, przekazywanych terminologią wykorzystywaną
przez klientów na język techniczny.
Stąd też QFD opisywana jest jako metoda projektowania z udziałem klientów (Urbaniak 2008: 314). W literaturze przedmiotu metoda ta występuje
jako sposób tłumaczenia informacji
rynkowych pochodzących od klienta
na specyfikację wymagań technicznych. Dotyczy to nie tylko samej charakterystyki usługi, ale także uwarunkowań zewnętrznych (rynkowych),

które muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie
wewnątrz
organizacji
na wszystkich etapach dostarczania
usługi.
Metoda QFD jest wykorzystywana
w szerokim spektrum organizacji, m.in.
w działalności produkcyjnej, usługowej – w tym w szpitalach, edukacji,
bankowości – oraz w projektowaniu
oprogramowania
komputerowego
itp. Jednocześnie metoda QFD może
być pomocna w uzyskaniu informacji
na temat priorytetów, jakie z punktu
widzenia organizacji oraz jej klientów
stanowią okazję rynkową i/lub obszar
niezagospodarowany (Łobos 2011:
112).
Przełożenie potrzeb i wymagań klienta
na działania projektowe, konstrukcyjno-technologiczne/metodyczne odbywa się przy pomocy zestawu macierzy
określanych mianem domu jakości
(rys. 1).

Rys. 1. Dom jakości (House of Quality)
Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Wiśniewska, House of Quality jako narzędzie planowania
i rozwoju stanowiska pracy, „Problemy Jakości” 2006, nr 6, s. 20.
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W skład zobrazowanego domu jakości
wchodzą:
1. Macierz specyfikująca wymagania
klienta odpowiada na pytanie: jakie usługi rekreacyjne powinniśmy
dostarczać? Istnieje wiele metod
gromadzenia informacji od klientów na temat pożądanych przez
nich cech usług. W przypadku
produktów może to być ich udostępnienie użytkownikom celem
przetestowania (walidacji), np.
urządzenie do treningu wysiłkowego. W odniesieniu do usług informacje te gromadzi się najczęściej za pośrednictwem ankiety lub
rozmów, wywiadów, grup fokusowych itp. Ważne jest zebranie
jak największej ilości informacji.
W przypadku usług złożonych,
o wysokim stopniu trudności realizacyjnych wynikających z wymagań klientów, źródeł informacji
może być nawet kilkadziesiąt.
2. Macierz stopnia ważności poszczególnych wymagań dla klientów.
Odpowiada na pytanie: dlaczego
te cechy, a nie inne, są istotne?
Gromadząc wiedzę na temat poszczególnych wymagań, należy
zebrać informacje dotyczące wag/
istotności poszczególnych cech
usługi dla klienta. Przykładowo,
jakie znaczenie (jaką wagę) dla
klienta biura podróży, oferującego
imprezę rekreacyjną, mają takie
cechy, jak: kwalifikacje personelu, program zwiedzania/uczestnictwa w imprezach rekreacyjnych,
opieka trenera, liczba posiłków,
bezpieczeństwo podróży, zaplecze socjalne, wizerunek biura itp.?
Klienci w ankietach podają zaproponowane w odpowiedniej skali
behawioralnej wagi dla poszczególnych cech usługi, na podstawie
których można dokonać rangowania ważności.
3. Macierz parametrów technicznych, która odpowiada na pytania,
jak wykonać produkt, aby spełnić

oczekiwania klienta, uwzględniając przy tym możliwości techniczne. Jest to macierz, w której
projektanci, technolodzy czy metodycy w przypadku usług specyfikują wymagania techniczne względem produktu/usługi. Stanowi
ona oprócz arkusza 1 i 2 podstawę
szacowania wielkości zawartych
w arkuszu 3.
4. Macierz współzależności dotyczących wymagań klienta i możliwości
technicznych. W tej części dokonuje się estymacji tych współzależności w punktach, gdzie zbiegają się wymagania klienta ustalone
na podstawie macierzy nr 1 i 2 oraz
parametry techniczne wyspecyfikowane przez projektanta zawarte w macierzy nr 4 domu jakości.
Te współzależności mogą w różnym stopniu oddziaływać na siebie. W metodzie QFD przyjmuje
się skalę 9-punktową, gdzie 1
to zależność nieistotna, 9 zaś silna. Przewaga zależności słabych
(1) będzie oznaczała, że parametry (cechy) usługi określone przez
klienta zostały spełnione w sposób
niezadowalający. W przypadku
wystąpienia w większości zależności silnych i średnich przyjęte przez
projektanta założenia są trafne
i spełniają oczekiwania klientów.
5. Macierz korelacji związków technicznych między poszczególnymi parametrami cech wyrobu/
usługi. Stanowi arkusz będący
„dachem domu jakości”. Służy
ustaleniu współzależności między parametrami technicznymi
wyspecyfikowanymi przez projektanta, znajdującymi się w arkuszu
nr 5 domu jakości. Przykładowo,
w odniesieniu do wycieczki rekreacyjnej ustalone przez projektanta
parametry techniczne takie jak:
kwalifikacje pilota, trenera, przewoźnika; punktualność; dojazd
w określonym uprzednio czasie;
sprawność środka transportu;
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zakres uczestnictwa w aktywnych
formach rekreacji zgodny z programem itd., analizuje się w następujący sposób:
• jaki wpływ mają kwalifikacje trenera na program i zakres wycieczki?
• jaki wpływ na punktualność ma
sprawność środka transportu oraz
kwalifikacje pilota i przewoźnika?
Współzależności oznacza się
w tym arkuszu znakiem (+) wtedy, kiedy występują oraz (-), kiedy
korelacja nie występuje. Wszędzie tam, gdzie występują znaki
(+), oznacza to, że są to miejsca/
obszary, w których możliwe jest
pole ulepszeń dla proponowanych/projektowanych rozwiązań
oraz że należy w związku z tym
zwrócić na nie szczególną uwagę.
W przypadku przewagi znaków (-)
oznacza to, że nie ma możliwości
doskonalenia. Nie można dokonywać dalszych usprawnień kosztem
innych parametrów usługi.
6. Ważność parametrów technicznych – jest efektem skalowania
wielowymiarowego (Biela 1995:
83). Szacowana jest przy zastosowaniu następującego wzoru
(Bugdol, Goranczewski 2011):
Wj = ∑ Ni × Zij

oraz które z rozwiązań będzie decydowało o powodzeniu całości
przedsięwzięcia.
W praktyce istnieje kilka form macierzy QFD. W przypadku produktów
możliwe jest porównanie parametrów
technicznych konkurencji z parametrami produktu firmy projektującej
wyrób. Dla przykładu, projektant telewizora może porównywać parametry
techniczne telewizorów różnych producentów. W tym celu pod arkuszem
nr 6 macierzy QFD tworzy się arkusz
nr 7 o nazwie: Ocena wyrobów konkurencyjnych. W przypadku usług sprawa
jest bardziej skomplikowana, ponieważ trudno porównywać je w czasie
rzeczywistym. W odniesieniu do projektowania nowej usługi porównanie
jest niemożliwe. W sytuacji modyfikacji istniejącej usługi możliwe jest gromadzenie informacji w zakresie usług
konkurencji poprzez takie techniki jak:
• informacje oraz analizy pochodzące ze źródeł internetowych,
• opinie usługobiorców,
• mystery shoping itp.
Jeżeli kontinuum produkt–usługa
zawiera dużą liczbę komponentów
materialnych, możliwe jest porównywanie usług, np. usługi hotelarskiej.
Niektóre macierze wyposaża się także
w arkusz określający wskaźniki technicznej trudności wykonania, przy
czym dotyczy to głównie produktów.
W tym celu projektanci na odpowiedniej skali określają te wskaźniki, najczęściej w skali od 1 do 10.
W praktyce istnieje szereg modyfikacji
metody QFD. Przyczyną tej wielości
form jest:
• konieczność dostosowywania metody do indywidualnych potrzeb
użytkowników,
• wzrost złożoności produktów/
usług oraz
• konieczność systematycznego ich
ulepszania.
Obecne kierunki zmian w modyfikacji
macierzy QFD przebiegają następująco
(Ćwiklicki, Obora 2008):

(1)

gdzie:
Wj
–
ważność
parametru
technicznego,
Zij – współczynnik zależności między wymaganiem i a parametrem
j,
Ni – współczynnik istotności/ważności wymagania i.
Oszacowana na podstawie powyższego wzoru ważność parametrów technicznych produktu
/usługi pozwala wyszczególnić
najistotniejsze (krytyczne) cechy,
które mają kluczowy wpływ na jakość. Poszczególne współczynniki
Wj tej macierzy wskazują, co nowego jest w produkcie/ usłudze
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1. Uszczegółowienie i wzbogacenie
procedury postępowania. Dotyczy to głównie procesu tworzenia
wartości dla klienta, począwszy
od zamówienia, a skończywszy
na dostawie oraz usługach posprzedażowych. W tym ujęciu
w metodzie QFD uwzględnia się
także parametry funkcjonalne,
takie jak: wizerunek, analiza konkurencji, segmentacja klientów,
hierarchizacja potrzeb itp.
2. Usprawnianie samej macierzy (np.
liczby arkuszy czy kryteriów odniesienia), a także tworzenia tzw.
macierzy macierzy, gdzie osobne
macierze tworzy się między innymi dla projektowania marketingowego, projektowania systemu
i podsystemów oraz projektowania szczegółowych elementów
(Wolniak 2003: 17).
Celem zastosowania tak rozbudowanego narzędzia, obejmującego ogółem
30 macierzy, jest uwzględnienie wszystkich aspektów tworzenia, projektowania i realizacji produktu/usługi dla
uzyskania kompleksu korzyści w takich
obszarach, jak organizacja, finanse,
ekonomika firmy, produkcja, realizacja
(w przypadku usług), środowisko pracy sprzyjające jakości itp. W usługach
rekreacyjnych nie ma potrzeby zastosowania tak szczegółowego narzędzia.
Ze swojej natury usługi rekreacyjne
są na tyle proste, że w zupełności

wystarcza metoda QFD w swojej klasycznej (wyjściowej) postaci.
Podstawowe korzyści, jakie można
uzyskać ze stosowania metody QFD,
są następujące:
1. udrożnienie i upowszechnienie
w organizacji informacji nt. wymagań klienta względem produktu
lub usługi,
2. konieczność współpracy służb
rynkowych gromadzących informacje na temat oczekiwań klienta
z komórkami technicznymi weryfikującymi wymagania pod kątem
technicznym,
3. usprawnienie prac projektowych,
w wyniku czego zwiększa się ich
produktywność.
Projektowanie wybranej usługi
rekreacyjnej z zastosowaniem
metody QFD
W niniejszym rozdziale zawarto praktyczny przykład zastosowania metody
QFD w projektowaniu usługi rekreacyjnej, jaką jest nauka jazdy na nartach. Zgodnie z procedurą postępowania projektowanie usługi odbywa się
w sposób następujący:
I Identyfikacja usługi.
II Określenie atrybutów klienta, a więc
odpowiednio uszeregowanych zgodnie z wymaganiami, które odpowiadają na pytanie, jakie cechy powinna
posiadać usługa (tab. 1).

Tabela 1. Określenie atrybutów klienta w zakresie nauki jazdy na nartach
Atrybuty w zakresie
formy zajęć

Atrybuty
związane z jednostkami
szkolącymi

Pozostałe atrybuty

czas trwania nauki

bezpieczeństwo zajęć

cena usługi

program zajęć

wizerunek firmy

forma płatności

dostępność instruktora

indywidualne podejście
do klienta

wyposażenie, sprzęt

segmentacja klientów

kwalifikacje instruktorów

dodatkowe materiały

dodatkowe usługi

warunki rezygnacji

warunki terenowe

Źródło: opracowanie własne
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III Kolejny krok w procedurze to sporządzenie ankiety, rozdanej klientom
– w opisywanym przypadku piętnastu
osobom – w celu wpisania przez nich
własnej oceny, opartej na wcześniej
ustalonych atrybutach klienta. Respondenci tak oceniają poszczególne
cechy, aby w sumie dawały zawsze 100
punktów. Poglądowe zestawienie oceny atrybutów klienta przedstawia poniższa tabela (tab. 2).

IV Uzyskane przykładowe wyniki przeprowadzonej ankiety w sposób poglądowy zaprezentowano w tabeli 3.
V Następny etap w realizacji projektu
to określenie wagi atrybutów klienta,
na podstawie uzyskanych wyników
ankiety. W efekcie analizy ważności wymagań klienta poszczególnym
atrybutom przypisuje się określony
wskaźnik ważności (W). Atrybut, który wg osób wypełniających ankietę

Tabela 2. Poglądowe zestawienie oceny atrybutów klienta
Atrybuty klienta

Ocena

czas trwania nauki
program zajęć
………………..
………………..
dodatkowe materiały
warunki terenowe
Razem

100 punktów
Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Zestawienie wyników przeprowadzonej ankiety
Lp.

1
2
…
…
14

15

Atry1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
buty
klienta
/ numer
klienta
czas
12 6 10 10 12 2
4
1
2
1
2
62
trwania
nauki
program 8
1 12 1
2
1
2
1
3 12
1
2
2
48
zajęć
….
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
….
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
dodat6
6
3
2 12
0
2
8
1
4
44
kowe
materiały
warunki 8
6
8
2 16 4 12 12 2 27
25 26 2
150
terenowe
Razem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1500
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 4. Zestawienie wag atrybutów klienta
Atrybut klienta

Suma punktów

Waga

cena usługi

333

5

indywidualne podejście do klienta

216

5

warunki terenowe

150

5

bezpieczeństwo zajęć

110

4

dodatkowe usługi

98

4

wizerunek firmy

84

4

wyposażenie, sprzęt

72

3

kwalifikacje instruktorów

68

3

czas trwania nauki

62

3

segmentacja klientów

61

2

forma płatności

59

2

dostępność godzin

58

2

program zajęć

48

1

dodatkowe materiały

44

1

warunki rezygnacji

37

1

Źródło: opracowanie własne

miał najwięcej punktów, otrzymał
największą wagę 5, natomiast atrybut o najmniejszej liczbie punktów,
otrzymał wagę 1. Wyniki uzyskanych
wag atrybutów klienta przedstawiono
w tabeli 4.
VI Kolejnym etapem w procedurze
jest określenie atrybutów technicznych usługi. Parametry techniczne
muszą być tak dobrane, aby usługa

spełniała wymagania klienta. Mogą
mieć one charakter maksymanty ([+]
zwiększenie wartości spowoduje lepsze spełnienei wymagań usługi), nominanty ([*] jest to wartość opymalna) bądź minimanty ([-] zmiejszenie
wartości spodowuje lepsze spelnienie
wymagań usługi) (pkt VIII).
VII Po wyznaczeniu atrybutów technicznych należy zbadać związki

Tabela nr 5. Atrybuty techniczne usługi określone przez projektanta
Atrybuty techniczne
aspekty jakościowe (+)

przedział wiekowy uczestników (-)

adekwatność ceny do proponowanych usług (-)

kwalifikacje personelu (*)

punktualność rozpoczęcia zajęć (*)

odpowiednie warunki terenowe (+)

odpowiednie wyposażenie (+)

profesjonalne prowadzenie zajęć (+)

marka firmy (+)

odbycie zajęć zgodnie z programem (*)
Źródło: opracowanie własne
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zachodzące między nimi i na tej podstawie wypełnić dach domu jakości.
VIII Następnie należy wypełnić poszczególne pola macierzy umownie
nazywane pokojami domu jakości.
Parametry techniczne powinny być
tak dobrane, aby usługa spełniała wymagania klienta. Te współzależności
mogą w różnym stopniu oddziaływać
na siebie i przybierać postać:
• zależność silna – oznaczana jako 9,
• zależność średnia – pośrednia,
oznaczona jako 3,
• zależność nieistotna – oznaczona
jako 1.
IX Kolejnym etapem w procedurze jest
obliczenie ważności atrybutów technicznych, wg wcześniej wskazanego
wzoru (wzór 1).
W efekcie zaprezentowanej powyżej
procedury powstaje dom jakości dla
projektowanej usługi – nauki jazdy
na nartach (schemat 2).
X. Koniec procedury postępowania
to sformułowanie wniosków. W analizowanym przykładzie wyniki ankiet
przeprowadzonych na grupie 15 osób
wykazują, że klienci przy wyborze oferty kierują się przede wszystkim ceną
usługi, indywidualnym podejściem
do nich samych, oraz warunkami terenowymi. Najistotniejszymi parametrami technicznymi w projektowaniu nowej usługi są przede wszystkim: jakość
usługi, profesjonalizm zajęć, właściwe
warunki terenowe oraz kwalifikacje
oraz uprawnienia personelu. Połączenie przeprowadzonych badań z metodą QFD pozwoli opracować usługę
zgodną z aktualnymi oczekiwaniami
konsumentów.

Zakończenie
Zaprezentowany w niniejszym artykule przykład wykorzystania metody
QFD dowodzi, że stanowi ona użyteczne narzędzie również w usługach
rekreacyjnych. Pozwala uwzględnić wymagania klienta już na etapie
projektowania, co zdecydowanie
ogranicza możliwość wystąpienia
usługi niezgodnej. Poprawia bezpieczeństwo świadczenia usługi, realizowanej w czasie rzeczywistym.
Metoda QFD to sposób transformacji wiedzy i informacji rynkowych
wyrażanych językiem konsumentów
(klientów) na język i terminologię
techniczną, używaną przez projektantów, konstruktorów, technologów
czy metodyków w przypadku usług.
Przeprowadzenie procedury QFD jest
przedsięwzięciem
pracochłonnym,
jednak w efekcie niewątpliwie korzystnym. Metoda ma bowiem wiele
zalet i korzyści, wśród których wyszczególnić można:
• prostotę,
• uwzględnienie wymagań klienta,
• stałą poprawę i doskonalenie jakości usługi,
• lepsze planowanie i nadzorowanie
kosztów jakości,
• możliwość inspiracji odpowiednich
służb w organizacji za pośrednictwem głosu klienta do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej,
• poznawanie własnych zalet i słabości w stosunku do konkurencji,
• skrócenie czasu trwania cyklu rozwoju usługi.
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Schemat 2. Quality of House dla projektowanej usługi
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Applicability of QFD Method to the Design of Recreation Services
Abstract
The purpose of the article is to present the applicability of QFD method to
the design of recreation services. QFD method is an excellent tool for the
design and preparation of service in the way that avoids inconsistency during
its delivery, and it takes the customer’s requirements into account. Using this
method allows to obtain the customer’s opinion before the service is provided, thereby allowing service providers to protect themselves from possible
dissatisfaction and, consequently, claims and loss of the customer. The analysis of the subject literature and description of the case study were used
as a research method. So far, QFD method has been used mainly in the design
of products and production processes. The possibilities of its application in
services are very wide, and its usefulness in terms of potential benefits is
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Anna Szeliga-Kowalczyk, Anna Łabaza | Zastosowanie metody QFD w projektowaniu usług rekreacyjnych

very high. The first section of the article presents the specificity of recreation
services, its characteristics and determinants of proper preparation, as well
as the basic forms of providing these services. The second section concerns
the characteristics and a detailed description of QFD method. The third one
presents a practical example of using this method in the design of the selected recreation service.
Keywords: recreation, service, quality, design, customer, improvement, quality function, QFD
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Poziom dochodów a konsumpcja polskich
gospodarstw domowych w latach
2007–2013 w świetle badań statystycznych
Autor: Katarzyna Kachel
Abstrakt
W artykule wskazano najważniejsze zmiany i tendencje w poziomie
oraz strukturze dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Polsce. W pracy została postawiona teza, mówiąca o tym, że przemiany struktury wydatków w polskich gospodarstwach domowych w latach 2007–2013 to
jeden z wielu czynników, który wpływa na kształtowanie kondycji finansowej
tych gospodarstw, a także wraz z innymi determinantami wpływa na upowszechnienie się wzorców konsumpcji wśród ludności. Analizie poddano ogół
gospodarstw domowych w Polsce od 2007 do 2013 r. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego oraz opracowania
Budżety gospodarstw domowych i Sytuacja gospodarstw domowych w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano, że zmiany w strukturze dochodów oraz wydatków gospodarstw domowych w Polsce mogą być jednym z wielu czynników
wpływających na kształtowanie się kondycji ekonomicznej członków tych
gospodarstw.
Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe, dochód rozporządzalny, wydatki, budżet gospodarstwa domowego,
elastyczność cenowa popytu, dobra
podstawowe, dobra wyższego rzędu,

konsument
JEL: D12
Historia: otrzymano 2015-10- 30, poprawiono 2016-03-02, zaakceptowano
2016-03- 14

Wstęp

przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych, których struktura podlega nieustannym zmianom.
Podstawowym czynnikiem ekonomicznym, który determinuje poziom
konsumpcji, są dochody gospodarstw
domowych. Ich wysokość czy struktura

W wyniku rozwoju gospodarki rynkowej zmienił się sposób funkcjonowania nie tylko przedsiębiorstw, ale
i gospodarstw domowych. Działalność tych podmiotów nastawiona jest
Katarzyna Kachel
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
e-mail: katarzyna.kachel@wsb.bydgoszcz.pl
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stanowi istotny element analizy poziomu i proporcji wydatków ludności.
Wydatki poniesione na zakup dóbr
i usług konsumpcyjnych są uzależnione przede wszystkim od poziomu
dochodów nominalnych, cen oraz
wielkości podaży. Do dochodów nominalnym zalicza się: wynagrodzenia
za pracę, pieniężne świadczenia społeczne i inne dochody osobiste, m.in.
spożycie naturalne oraz dochody uzyskiwane ze świadczeń społecznych
w naturze. Dochody nominalne nie
mają dużego znaczenia w przypadku
wydatków przeznaczonych na zakup
artykułów żywnościowych, tak jak ma
to miejsce w przypadku niektórych artykułów nieżywnościowych. Dlatego
też w takiej sytuacji istotną rolę odgrywają dochody realne, tj. dochody
pieniężne i dochody w naturze skorygowane o zmiany cen (Urban, Szlachta
1995: 191).
Poziom i struktura wydatków
są w głównej mierze determinowane
przez sytuację materialną, ale również
wpływ na nie ma skład gospodarstwa
domowego, status na rynku pracy,
a także stan zdrowia jego członków.
Możliwości pozyskiwania dochodów,
gromadzenia oszczędności oraz zaciągania zobowiązań w różnym stopniu
wpływają na dostęp do dóbr i usług
oraz przekładają się na jakość życia.
Ograniczenia dochodowe nie tylko
wpływają na poziom i dynamikę konsumpcji, ale również na możliwości
i sposoby radzenia sobie w różnych
sytuacjach. Wzrost dochodu wpływa
nie tylko na zwiększenie popytu na dobra i usługi, lecz także powoduje zmianę struktury wydatków polegającą
na zwiększeniu w ogólnych wydatkach
konsumentów wydatków na zakup
dóbr wyższego rzędu, a zmniejszeniu
wydatków na zakup dóbr niższego
rzędu.
Celem niniejszego artykułu jest ocena
sytuacji materialnej polskich gospodarstw domowych w ujęciu czasowym (za lata 2007–2013) w świetle

takich kategorii ekonomicznych, jak
przeciętne miesięczne dochody i wydatki osiągane przez gospodarstwa.
Kolejny, poznawczy cel artykułu stanowi analiza skali i poziomu zróżnicowania tych kategorii w zależności
od typu gospodarstwa domowego.
Istotna staje się odpowiedź na pytanie o obiektywny poziom dochodów
i wydatków, a także określenie relacji między tymi wielkościami w każdej grupie gospodarstw domowych.
W pracy założono tezę, że przemiany
struktury wydatków w polskich gospodarstwach domowych w latach 2007–
2013 to jeden z wielu czynników, który wpływa na kształtowanie kondycji
finansowej tych gospodarstw, a także
wraz z innymi determinantami wpływa na upowszechnienie się wzorców
konsumpcji wśród ludności. Przedmiotem analizy jest ogół gospodarstw
domowych w Polsce od 2007 do 2013
r. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego oraz opracowania Budżety
gospodarstw domowych i Sytuacja
gospodarstw domowych w świetle wyników badań budżetów gospodarstw
domowych.
Dochody polskich
gospodarstw domowych
Dochody stanowią najważniejszy czynnik determinujący strukturę wydatków
gospodarstw domowych. Ich poziom
i struktura przyczyniają się do realizacji potrzeb według ustalonej hierarchii, gdyż wysokość dochodów determinuje sytuację materialną członków
gospodarstwa domowego, a zarazem
kształtuje poziom i jakość życia całej
rodziny (Włodarczyk-Śpiewak 2007:
65–66). Dochody gospodarstw domowych określane są przez sumę przychodów z tytułu pracy zarobkowej
lub świadczeń społecznych, oszczędności i różnego rodzaju dochodów
z kapitału, a także zasoby materialne, tj.: nieruchomości, dzieła sztuki,
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artykuły trwałego użytku, pomniejszone o obciążenia finansowe. Wiele
reakcji zakupowych konsumentów
wynika ze zmian dochodów członków
gospodarstwa domowego. Wzrostowi
dochodów z reguły będzie towarzyszyć wzrost zakupów, natomiast spadkowi – ograniczenie zakupów. Sposób
i intensywność, w jakich gospodarstwa
reagują na wyżej wymienione zmiany,
można określić na podstawie elastyczności dochodowej popytu (Kopycińska
2005: 69). W wielu przypadkach intensywne reakcje konsumentów na zmianę dochodów widoczne są w odniesieniu do dóbr wyższego rzędu, zwłaszcza
do towarów trwałego użytku.
Dochód rozporządzalny jako kategoria
w badaniach nad budżetami gospodarstw domowych to suma bieżących
dochodów tych gospodarstw z różnych
źródeł pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
(płacone przez płatnika w imieniu
podatnika), o podatki od dochodów i własności płacone przez osoby
pracujące na własny rachunek oraz
o składki na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne. Dochód rozporządzalny

przeznaczony jest na wydatki oraz
przyrost oszczędności (Piekut 2008:
35–36). Wielkość przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego
gospodarstw domowych w przeliczeniu na jedną osobę jest jednym z najistotniejszych determinantów kształtujących poziom i strukturę konsumpcji
w gospodarstwach domowych. Jest
również syntetycznym miernikiem poziomu życia ludności, zwłaszcza przy
określaniu różnic między grupami wyodrębnionymi, np. ze względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym,
fazę cyklu rozwoju rodziny czy też grupę społeczno-ekonomiczną.
Tabela 1 przedstawia przeciętne miesięczne dochody polskich gospodarstw
domowych ogółem oraz w poszczególnych grupach społeczno-ekonomicznych w latach 2007–2013. Natomiast
w tabeli 2 przedstawiono dynamikę
zmian dochodów w poszczególnych
grupach gospodarstw domowych
w Polsce.
Na podstawie tabel 1 i 2 można
stwierdzić, że w latach 2007–2013
odnotowano systematyczny wzrost
przeciętnych miesięcznych dochodów

Tabela 1. Przeciętne miesięczne dochody rozporządzalne na 1 osobę w gospodarstwach
domowych w Polsce wyrażone w cenach stałych (w zł)
Gospodarstwa
domowe

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ogółem

928,87

1045,52

1114,49

1192,82

1226,95

1278,43

1299,07

Pracowników

915,17

1049,84

1123,30

1199,22

1243,84

1289,16

1305,87

Rolników

846,76

887,35

884,01

1024,53

983,88

1091,55

1156,13

Pracujących na
własny rachunek

1251,07

1338,51

1396,47

1468,38

1497,43

1536,68

1581,05

Emerytów i rencistów

937,63

1031,94

1116,30

1180,82

1233,08

1297,90

1328,65

Źródło: Rocznik Statystyczny 2008, Warszawa, GUS., s. 190; Sytuacja gospodarstw
domowych w 2008 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Warszawa,
GUS., s. 17; Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników badania budżetów
gospodarstw domowych, Warszawa, GUS., s. 17; Rocznik Statystyczny 2011, Warszawa, GUS., s. 195;
Sytuacja gospodarstw domowych w 2011 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw
domowych, Warszawa, GUS., s. 21, Rocznik Statystyczny 2014, Warszawa, GUS., s. 299.
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Tabela 2. Dynamika zmian przeciętnym miesięcznych dochodów
rozporządzalnych w poszczególnych grupach gospodarstw domowych w latach 2007–2013 (w %)
Dynamika 2007 = 100% (w%)
Lata

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Gospodarstwa
domowe ogółem

100,0

112,6

120,0

128,4

132,1

137,6

139,9

Pracowników

100,0

114,7

122,7

131,0

135,9

140,9

142,7

Rolników

100,0

104,8

104,4

121,0

116,2

128,9

136,5

Pracujących na
własny rachunek

100,0

107,0

111,6

117,4

119,7

122,8

126,4

Emerytów i rencistów

100,0

110,1

119,1

125,9

131,5

138,4

141,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

rozporządzalnych na 1 osobę. W ciągu
ostatnich siedmiu lat dochody gospodarstw domowych w Polsce wzrosły
o 39,9%. Największą dynamikę wzrostu dochodów wykazano w gospodarstwach domowych pracowników
(wzrost o 42,7%), podobną dynamikę
można zauważyć w gospodarstwach
domowych emerytów i rencistów
(wzrost o 41,7%). Najmniejszą dynamiką zmian charakteryzowały się przeciętne miesięczne dochody rozporządzalne na 1 osobę w gospodarstwach
domowych pracujących na własny
rachunek (wzrost o 26,4%). Gospodarstwa domowe pracowników, które
cechowały się najwyższymi zmianami
w dochodach, odnotowały dochody
niższe w porównaniu z danymi liczonymi dla ogółu polskich gospodarstw tylko w pierwszym roku badania. W pozostałych latach (2008–2013) dochody
te były wyższe od dochodów ogółem.
W przypadku gospodarstw domowych
rolników dochód ten był zawsze niższy
od dochodów ogółem, natomiast gospodarstwa domowe osób pracujących
na własny rachunek osiągały dochód
znacznie przewyższający dochód liczony dla ogółu polskich gospodarstw domowych. Wszystkie grupy społeczno-zawodowe gospodarstw domowych

odnotowały w badanym okresie
wzrost dochodów. Najlepszą sytuację
materialną miały gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek, najsłabszą kondycję ekonomiczną
pod względem dochodów wykazywały
gospodarstwa domowe rolników. Dochody gospodarstw domowych rolników charakteryzowały się relatywnie
dużą zmiennością w czasie. Ich dochody w 2008 roku wzrosły w stosunku
do 2007, w kolejnym spadły, a następnie wykazały wzrost o 15,9%. W roku
2011 dochody te ponownie spadły
o 4%, a w kolejnych okresach wykazały
niewielki wzrost rok do roku. Wartości
przeciętnych miesięcznych dochodów
rozporządzalnych na 1 osobę w gospodarstwach domowych w Polsce w badanym okresie zaprezentowano w formie graficznej na wykresie 1.
Zarysowane zmiany w poziomie przeciętnych miesięcznych dochodów badanej zbiorowości gospodarstw domowych w niejednakowym stopniu
ujawniły się w poszczególnych typach
tych gospodarstw. Dynamika dochodów w poszczególnych grupach była
wyraźnie zróżnicowana. Na podstawie
wykresu 1 można zauważyć, że w badanym okresie dochody osób pracujących na własny rachunek przewyższały
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Wykres 1. Kształtowanie się przeciętnych miesięcznych dochodów rozporządzalnych
na 1 osobę w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 2007–2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych źródłowych GUS z badań
budżetów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2007–2013.

dochody ogółem, natomiast przeciętne dochody rozporządzalne pracowników oraz emerytów i rencistów kształtowały się na podobnym do dochodów
ogółem poziomie. W najmniej korzystnej sytuacji finansowej znalazły się
gospodarstwa domowe rolników. Poziom dochodów tej grupy był niższy
od przeciętnego poziomu dochodów
całej zbiorowości gospodarstw domowych na przestrzeni badanego okresu. Można stwierdzić, że o ile dawniej
(przed reformami ustrojowymi) sektor chłopski był największą enklawą
prywatnej działalności gospodarczej
w Polsce, o tyle obecnie wyraźnie
utracił tę pozycję na rzecz innych grup
społeczno-zawodowych.
Na utrzymanie tendencji wzrostowej
dochodów gospodarstw domowych
w Polsce w badanym okresie wpływ ma
kilka zjawisk, które zauważono w skali
całej gospodarki. Przede wszystkim

obniżeniu uległa stopa bezrobocia,
wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, zwiększyła się siła nabywcza
płac (w szczególności w odniesieniu
do towarów żywnościowych, odzieży
i obuwia, łączności, rekreacji i kultury, wyposażenia mieszkań, transportu
zdrowia, edukacji). Wzrosła również
wysokość przeciętnych emerytur i rent
brutto.
Wydatki gospodarstw
domowych w Polsce w latach
2007–2013
W ostatnim dziesięcioleciu nastąpiły
znaczne zmiany we wzorcach konsumpcji na całym świecie, które doprowadziły do przeobrażeń w zachowaniach konsumentów. Wśród procesów
tych należy wymienić przede wszystkim: globalizację, wzrost gospodarczy,
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rozwój technologii, w tym Internetu, spadek przeciętnej wielkości gospodarstw domowych, starzenie się
społeczeństwa. W przypadku Polski
zmiany w zachowaniach konsumpcyjnych gospodarstw domowych należy
rozpatrywać w szerszym kontekście
transformacji gospodarczej. Mianowicie, w latach 90. Polska stała się wielkim rynkiem konsumpcyjnym z rosnącym tempem spożycia i dochodów
realnych. Gwałtowne powiększenie
stanu posiadania gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku jest
najłatwiejszym sposobem zbliżania się
do wzorców konsumpcji obserwowanych w krajach rozwiniętych.
Jednym z mierników oceny funkcjonowania rynku jest poziom i struktura wydatków konsumpcyjnych gospodarstw
domowych.
Wydatki
te są istotnym czynnikiem wskazującym na wielkości i jakość zaspokojenia
potrzeb, jak i na różnice w skali i poziomie rozdysponowania dochodów.
To w gospodarstwach domowych, czyli
najpowszechniejszych i najważniejszych podmiotach gospodarujących
sprawdza się efektywność polityki
społeczno-gospodarczej kraju. Poziom

wydatków, ich ukierunkowanie na zakup określonych grup towarów pozwala zauważyć zarówno podobieństwo,
jak i różnice w poziomie życia poszczególnych typów gospodarstw domowych oraz ocenić poziom życia całego
społeczeństwa (Kieżel 2004: 73–74).
Zmiany w dochodach powodują konieczność dostosowania budżetów
domowych do nowych warunków
społeczno-gospodarczych, co wpływa
na zmiany w wydatkach gospodarstw
domowych. Poziom i struktura wydatków konsumpcyjnych gospodarstw
domowych jest również odzwierciedleniem zróżnicowanych wzorców konsumpcji na poszczególnych rynkach.
Zróżnicowane wzorce spożycia z kolei
odzwierciedlają wielkości konsumpcji
różnych dóbr (Świecka 2008: 64). Tabela 3 przedstawia przeciętne miesięczne
wydatki polskich gospodarstw domowych ogółem oraz w poszczególnych
grupach społeczno-zawodowych w latach 2007–2013. Wydatki zostały wyrażone w cenach stałych. Natomiast w tabeli 4 zaprezentowano dynamikę zmian
przeciętnych miesięcznych wydatków
rozporządzalnych w poszczególnych
grupach gospodarstw domowych.

Tabela 3. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych
według grup społeczno-zawodowych w latach 2007–2013 (w zł)
Gospodarstwa
domowe

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ogółem

809,95

904,27

956,68

991,44

1015,12

1058,91

1061,70

Pracowników

791,30

887,03

941,53

979,05

1006,05

1047,25

1050,32

Rolników

614,96

693,57

712,00

757,25

736,02

786,57

784,62

Pracujących na
własny rachunek

1093,81

1193,00

1208,08

1206,91

1221,52

1281,80

1288,31

Emerytów i rencistów

848,26

935,31

1002,98

1041,46

1080,14

1127,28

1144,22

Źródło: Rocznik Statystyczny 2008, Warszawa, GUS., s. 192; Sytuacja gospodarstw
domowych w 2008 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Warszawa,
GUS., s. 19; Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników badania budżetów
gospodarstw domowych, Warszawa, GUS., s. 19; Rocznik Statystyczny 2011, Warszawa, GUS., s. 196;
Sytuacja gospodarstw domowych w 2011 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw
domowych, Warszawa, GUS., s. 23, Rocznik Statystyczny 2014, Warszawa, GUS., s. 303.
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Tabela 4. Dynamika zmian przeciętnych miesięcznych wydatków
rozporządzalnych w poszczególnych grupach gospodarstw domowych w latach 2007–2013 (w %)
Dynamika 2007 = 100% (w %)
Lata

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Gospodarstwa
domowe ogółem

100,0

111,6

118,1

122,4

125,3

130,7

131,1

Pracowników

100,0

112,1

119,0

123,7

127,1

132,3

132,7

Rolników

100,0

112,8

115,8

123,1

119,7

127,9

127,6

Pracujących na
własny rachunek

100,0

109,1

110,4

110,3

111,7

117,2

117,8

Emerytów i rencistów

100,0

110,3

118,2

122,8

127,3

132,9

134,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 2. Kształtowanie się miesięcznych wydatków polskich
gospodarstw domowych w latach 2007–2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych źródłowych GUS z badań
budżetów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2007–2013.

Na podstawie danych zawartych
w powyższych tabelach oraz na wykresie 2 można zauważyć, że w badanym okresie polskie gospodarstwa
domowe powiększyły swoje wydatki
o 31,1%. Wzrost ten podyktowany
był przede wszystkim wzrostem cen
bieżących. Największą dynamikę wydatków odnotowały gospodarstwa

domowe emerytów i rencistów
(wzrost o 34,9%), najmniejszą natomiast – pracujących na własny rachunek (17,8%). Mimo małej dynamiki
zmian gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek wydawały
więcej w porównaniu do danych wskazanych dla ogółu polskich gospodarstw
w całym okresie objętym badaniem.
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Najniższe przeciętne miesięczne wydatki ponosiły gospodarstwa domowe
rolników. Różnica w wydatkach na niekorzyść gospodarstw domowych rolników w porównaniu z gospodarstwami
domowymi ogółem była odnotowywana w całym okresie analizy i wynosiła średnio 244 zł. W poszczególnych
grupach odnotowano wzrost przeciętnych miesięcznych wydatków, jednak
w badanym okresie największy wzrost
przeciętnych miesięcznych wydatków
odnotowały gospodarstwa domowe
emerytów i rencistów.
Wzrost przeciętnych miesięcznych wydatków w badanym okresie spowodowany był przede wszystkim wzrostem
cen części towarów, a także wzrostem wynagrodzeń przewyższających
wzrost cen. W związku z tym towary
oraz usługi dla znacznej części gospodarstw domowych stały się bardziej
atrakcyjne.

Wysokość środków pieniężnych posiadanych przez gospodarstwa domowe kształtuje strukturę ich wydatków.
Istotne informacje na temat kształtowania się struktury wydatków w zależności od osiąganych dochodów przedstawia prawo Engla. Zgodnie z tym
prawem wzrost dochodów powoduje
wzrost spożycia dóbr żywnościowych
i nieżywnościowych, natomiast udział
wydatków na artykuły żywnościowe
maleje w ogóle wydatków konsumpcyjnych, gdyż tempo spożycia tych
dóbr jest niższe w porównaniu ze spożyciem towarów nieżywnościowych.
Malejący udział wydatków na żywność
w całości wydatków konsumpcyjnych
wskazuje na prawidłowe kształtowanie
wydatków gospodarstw domowych
(Włodarczyk-Śpiewak 2008: 162).
W tabeli 5 przedstawiono strukturę
wydatków polskich gospodarstw domowych w latach 2007–2013.

Tabela 5. Struktura wydatków polskich gospodarstw domowych
ogółem w latach 2007–2013 (wydatki ogółem = 100%)
2007

2008

2009

2010
w%

2011

2012

2013

Żywność i napoje
bezalkoholowe
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
Odzież i obuwie
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

26,60

25,60

25,10

24,83

25,03

24,92

24,90

2,70

2,60

2,72

2,72

2,70

2,69

2,57

5,70

5,50

5,22

5,28

5,10

4,88

5,06

18,4

18,9

19,65

20,16

20,72

20,19

20,77

5,50

5,50

5,38

5,16

4,83

4,75

4,68

Zdrowie
Transport
Łączność
Rekreacja i kultura
Edukacja
Restauracje i hotele
Inne towary i usługi
Pozostałe wydatki

4,90
9,30
5,00
7,60
1,40
1,90
5,30
4,20

4,80
10,10
4,80
7,90
1,20
2,00
5,20
4,30

5,01
9,69
4,54
7,98
1,20
2,17
5,26
4,47

4,78
9,56
4,38
8,05
1,29
2,31
5,21
4,60

4,97
9,56
4,20
8,06
1,23
2,45
5,15
4,26

4,97
9,72
3,96
8,08
1,17
2,76
5,89
4,30

5,08
9,64
5,15
6,52
1,18
2,89
5,77
4,16

Wyszczególnienie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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W badanym okresie zmieniła się
struktura wydatków konsumpcyjnych
gospodarstw domowych w Polsce.
Ogólnie w strukturze wyróżnić można wydatki podstawowe oraz wydatki
tzw. swobodnego wyboru. Do wydatków podstawowych zalicza się wydatki
na żywność, odzież, obuwie, mieszkanie, energię elektryczną i cieplną, gaz,
higienę i ochronę zdrowia. Wydatki
na kulturę, oświatę, sport, wychowanie, turystykę i wypoczynek, transport
i łączność określane są jako wydatki
swobodnego wyboru (Kieżel 2004:
76), które zaspokajają potrzeby ponadpodstawowe. Udział procentowy
wydatków podstawowych i wydatków
swobodnego wyboru świadczyć może
m.in. o poziomie zamożności gospodarstw domowych. Im wyższy udział
dochodu przeznaczonego na wydatki
swobodnego wyboru, tym wyższy poziom zamożności danego gospodarstwa domowego.
W 2007 roku procentowy udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w całości wydatków wynosił
26,6% i w ciągu badanego okresu miał
tendencje malejącą (jedynie w 2011
roku nieznacznie wzrósł, a w 2012
roku ponownie zmalał. Zatem można
zakładać, że wskaźnik udziału wydatków na żywność w strukturze wszystkich wydatków polskich gospodarstw
domowych ma tendencję malejącą,
co jest zgodne z prawem Engla, a tym
samym jest pozytywne dla działalności konsumentów. Malejącą tendencję w strukturze wydatków wykazują
również wydatki na odzież i obuwie.
Konieczność ponoszenia opłat stałych
obniżyła zdolność gospodarstw domowych do nabywania innych dóbr
i usług i wymusiła m.in. oszczędności
czynione w przypadku zakupu odzieży i obuwia. Rosnący natomiast udział
wydatków w całości wydatków konsumpcyjnych można zauważyć w przypadku wydatków na:
• użytkowanie mieszkania i nośniki
energii (ich udział wzrósł z 18,4%

w 2007 roku do 20,77% w 2013
roku),
• rekreacja i kultura (należy zauważyć wzrost z 7,6% w 2007 roku
do 8,08% w 2012 roku, następnie
spadek do 6,52% w 2013 roku, jednakże można przyjąć, że ich udział
w kolejnych latach nadal będzie
wykazywać nieznaczny wzrost),
• restauracja i hotele (wzrost o ok.
1 punkt procentowy w 2013 roku
w stosunku do 2007 roku).
Jeśli chodzi o udział wydatków na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe oraz
wydatków na edukację, to w badanym
okresie pozostawały one względnie
stałe. Natomiast w przypadku wydatków na zdrowie i transport trudno mówić o jednoznacznych zmianach tych
wielkości. W przypadku wydatków
na zdrowie można zauważyć najpierw
ich spadek, później wzrost i trudno jest
tu mówić o jednoznacznym kierunku
zmian. Podobne zjawisko występuje
w przypadku wydatków na transport.
Analizując strukturę wydatków polskich gospodarstw domowych ogółem, szczególną uwagę można zwrócić
na:
• najwyższy, ale stopniowo malejący
udział wydatków na żywność,
• duży udział wydatków związanych
z utrzymaniem mieszkania,
• stosunkowo duży udział wydatków
na transport,
• rosnący udział wydatków na rekreację i kulturę oraz restauracje
i hotele,
• malejący
udział
wydatków
na odzież i obuwie oraz łączność.
Ponadto można zauważyć spadek
udziału wydatków na dobra podstawowe (przede wszystkim na żywność),
stabilizowanie się udziału wydatków
na dobra wyższego rzędu (przykładem mogą być wydatki na napoje alkoholowe i tytoń) oraz wzrost udziału wydatków na dobra luksusowe (tj.
wydatków na rekreację i kulturę czy
restauracje i hotele). Wpływ na takie
kształtowanie się struktury wydatków
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miały niewątpliwie dochody gospodarstw domowych. Jedynie w roku
2013 można zauważyć pewne odchylenie od prawidłowości zmian struktury dochodów oraz wydatków polskich gospodarstw domowych. W tym
przypadku należałoby przeprowadzić
analizę za kolejne lata, by sprawdzić,
jak kształtowały się dochody i wydatki
opisanych grup społecznych.

spada udział wydatków na żywność
w wydatkach ogółem.
Od wysokości dochodów zależy nie tylko ilość nabywanych na rynku produktów, ale również struktura wydatków.
Przy niskich dochodach gospodarstwa
domowe przeznaczają praktycznie cały
dochodów na zakup produktów, które
zaspokoją ich najważniejsze potrzeby,
tj. żywność, odzież, obuwie. Gospodarstwa domowe w miarę wzrostu
dochodu zaczynają większą jego część
przeznaczać na zakup dóbr i usług bardziej luksusowych. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie każda zmiana dochodu
będzie powodować natychmiastową
zmianę poziomu i struktury wydatków.
Bowiem każde gospodarstwo domowe
ma swój własny ustalony schemat wydatków i wzrost dochodu nie prowadzi
od razu do jego zmiany (Kieżel 2010:
153).
Według badań przeprowadzonych
przez GUS w ostatnich latach nastąpiło duże zróżnicowanie przeciętnych
miesięcznych dochodów i wydatków
gospodarstw domowych. W roku 2013
udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym stanowił 81,7% i był niższy
o 0,5 pkt proc. niż w roku 2012, a o 5,5
pkt proc. w porównaniu z rokiem 2007
(wykres 3).
Zanotowano również dalszy spadek
spożycia podstawowych artykułów
żywnościowych. Nastąpiła poprawa
wyposażenia polskich gospodarstw
domowych w dobra trwałego użytkowania. Zróżnicowanie przeciętnych
miesięcznych dochodów i wydatków
między wskazanymi powyżej grupami
społecznymi w 2013 roku było duże. Podobnie sytuacja wyglądała we wcześniejszych latach. W 2013 roku najwyższe przeciętne miesięczne dochody
wykazywały gospodarstwa osób pracujących na własny rachunek (z wyłączeniem gospodarstw domowych rolników). Dochód w tej grupie był o 21,7%
wyższy od dochodu gospodarstw ogółem, a wydatki wyższe od przeciętnych
wydatków ogółem. W ostatnim okresie

Wpływ dochodów na
poziom i strukturę
wydatków konsumpcyjnych
gospodarstw domowych
Zróżnicowanie przeciętnych miesięcznych dochodów oraz wydatków jest
ściśle związane z określonymi uwarunkowaniami społeczno-ekonomiczno-demograficznymi poszczególnych
gospodarstw domowych (Kowalska
2002: 13). Celem niniejszego artykułu jest wskazanie stopnia zależności
wydatków konsumpcyjnych polskich
gospodarstw domowych od poziomu
osiąganych dochodów. Różne wzorce
zachowań konsumentów mogą zależeć m.in. od fazy cyklu życia danego
gospodarstwa domowego związanego z liczbą członków, wiekiem i wykształceniem rodziny, liczbą dzieci czy
statusem cywilnym. W badaniach
empirycznych wskazuje się też inne
determinanty wydatków, np.: typ
gospodarstwa domowego, miejsce
zamieszkania czy inne czynniki socjoekonomiczne. Jednak, zgodnie z teorią ekonomii, podstawowym czynnikiem kształtującym poziom wydatków
danego podmiotu jest dochód. Powszechnie wiadomo, że dochody gospodarstw domowych determinują
ich wydatki na poszczególne dobra
konsumpcyjne. Wysokość dochodów
jest istotnym czynnikiem, który wpływa na zmianę wzorców konsumpcji.
Wyniki te pokazują prawidłowość opisaną przez prawo Engla, która wskazuje, że w miarę poprawy sytuacji
materialnej gospodarstwa domowego
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Wykres 3. Poziom przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków na osobę w gospodarstwie
domowym oraz udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym 2007–2011
Źródło: Sytuacja gospodarstw domowych w świetle wyników badań budżetów
gospodarstw domowych, Warszawa, GUS. 2011, s. 1.

najwyższy udział wydatków w dochodach odnotowano w gospodarstwach
domowych rencistów (93,9%), co może
świadczyć o ograniczonych możliwościach do oszczędzania w tej grupie
społecznej. W 2013 roku w większości
grup społecznych wystąpił niewielki wzrost przeciętnych miesięcznych
wydatków polskich gospodarstw domowych w stosunku do roku 2012.
Jedynie w grupie gospodarstw domowych rolników wystąpił nieznaczny
spadek wydatków w stosunku do roku
poprzedniego (GUS 2011: 2–3). W pozostałych latach widać podobne zróżnicowanie w przeciętnych miesięcznych dochodach i wydatkach polskich
gospodarstw domowych. Zarówno
w roku 2007, 2008 jak i 2009 najwyższe
dochody osiągały gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek,
zaś najniższe – gospodarstwa domowe
emerytów i rencistów. Także badania
przeprowadzone przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej (OBOP) pokazują,
że im wyższe dochody osiągają gospodarstwa domowe, tym większa część
budżetu przeznaczana jest na przyjemność, naukę oraz na oszczędności. Natomiast wraz z pogorszeniem
się sytuacji materialnej gospodarstwa

domowego zwiększają się jego wydatki na zaspokojenie potrzeb pierwszego
rzędu.
W niniejszej pracy w celu zbadania zależności między opisanymi zmiennymi
wykorzystano ekonometryczny model
zależności między wydatkami ogółem
na dobra konsumpcyjne a dochodami
gospodarstw domowych. W badaniu
zastosowano współczynnik korelacji
liniowej Pearsona, który jest miernikiem siły związku liniowego między
dwiema cechami ilościowymi. Współczynnik ten bada, czy między dwoma
cechami występuje korelacja. Dodatni
znak współczynnika korelacji wskazuje na istnienie współzależności pozytywnej (dodatniej), ujemny natomiast
oznacza współzależność negatywną
(ujemną). Współczynnik może przyjmować wartości <-1;1>, przy czym:
r = 0 – brak korelacji, brak związku
między cechami,
r < 0 – korelacja ujemna, gdy wartość
jednej cechy rośnie, to wartość drugiej
cechy maleje,
r > 0 – korelacja dodatnia, gdy wartość
jednej cechy rośnie, to wartość drugiej
cechy również rośnie i odwrotnie.
Wzór na współczynnik korelacji Pearsona przedstawia się następująco:
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r=

n × ∑ xi yi − ∑ xi × ∑ yi
√ [n × ∑ xi2 − (∑ xi)2] × [n × ∑ yi2 − (∑ yi)2]

gdzie:
xi, yi – i-te wartości obserwacji z populacji x i y,
n – liczba obserwacji (Guzik, Jurek
2003: 51).
Wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona wynosi 0,996, co oznacza bardzo silną zależność między
przeciętnymi miesięcznymi wydatkami
a dochodami polskich gospodarstw
domowych. Zależność ta jest statystycznie istotna na poziomie istotności wynoszącym 0,05. Oznacza to,
że w badanym okresie wraz ze wzrostem dochodów rośnie poziom wydatków gospodarstw domowych.
Na podstawie współczynnika korelacji
liniowej Pearsona widać, że wysokość
osiąganych dochodów wpływa na wielkość całkowitych wydatków konsumpcyjnych. Wraz ze wzrostem dochodów
konsumentów rosną ich wydatki konsumpcyjne. Wzrost dochodu wpływa
nie tylko na zwiększenie popytu na dobra i usługi, ale również może powodować zmianę struktury wydatków.
Zmiana ta polega na zwiększeniu się
w ogólnych wydatkach konsumentów
wydatków na zakup dóbr wyższego
rzędu, a zmniejszeniu się wydatków
na dobra podstawowe.
Podsumowanie
Konsumpcja realizowana na poziomie gospodarstwa domowego zależy
od wielu czynników działających zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej oraz zmienia się w czasie.
Jednym z głównych czynników kształtujących zachowania konsumentów
na rynku jest dochód. Mianowicie
posiadanie dochodu przez gospodarstwo domowe jest warunkiem umożliwiającym zaspokojenie potrzeb całej
rodziny. Wysokość dochodu wpływa
bezpośrednio na wielkość całkowitych
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wydatków konsumpcyjnych. Podstawowa zależność między dochodami
a wydatkami gospodarstw domowych
jest taka, że im większe są dochody, tym większy popyt i odwrotnie.
W miarę wzrostu dochodu gospodarstwo domowe zaczyna coraz większą
jego część przeznaczać na zakup artykułów wyższego rzędu.
Na podstawie zaprezentowanych
w artykule danych można stwierdzić,
że w latach 2007–2013 wysokiej dynamice przeciętnych miesięcznych
dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych w Polsce towarzyszył niższy poziom dynamiki przeciętnych miesięcznych wydatków
(zarówno w odniesieniu do ogółu
gospodarstw domowych, jak i do poszczególnych grup społeczno-zawodowych). Zauważalna jest również ogólna
tendencja wzrostowa ogółu wydatków
gospodarstw domowych. We wszystkich gospodarstwach występuje największy, ale malejący udział wydatków
na żywność w strukturze wydatków.
Na drugim miejscu znajdują się wydatki na użytkowanie mieszkania i nośniki
energii, natomiast na trzecim – wydatki na transport. Inne cechy charakterystyczne dla struktury wydatków polskich gospodarstw domowych
to rosnące wydatki na rekreację i kulturę oraz restauracje i hotele. Oprócz
wydatków na żywność tendencję
malejącą wykazywały również wydatki na odzież i obuwie oraz wydatki
na łączność. Względnie na stałym poziomie pozostawały wydatki na edukację oraz na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe.
W badanym okresie najlepszą sytuację
można zauważyć w gospodarstwach
domowych pracujących na własny rachunek. Gospodarstwa te osiągały najwyższe zarówno wydatki, jak i dochody
w porównaniu do innych grup społeczno-zawodowych. Względnie dobrą
sytuację odnotować można zarówno
w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów. Najniższe wydatki
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oraz dochody zauważalne były w gospodarstwach domowych rolników.
Na podstawie współczynnika korelacji
liniowej Pearsona widać, że wysokość
osiąganych dochodów wpływa na wielkość całkowitych wydatków konsumpcyjnych. Wraz ze wzrostem dochodów
konsumentów rosną ich wydatki konsumpcyjne. Wzrost dochodu wpływa
nie tylko na zwiększenie popytu na dobra i usługi, ale również może powodować zmianę struktury wydatków.
Zmiana ta polega na zwiększeniu się
w ogólnych wydatkach konsumentów

wydatków na zakup dóbr wyższego
rzędu, a zmniejszeniu się wydatków
na dobra podstawowe.
Przedstawione w artykule zmiany
w strukturze dochodów oraz wydatków gospodarstw domowych w Polsce
mogą być jednym z wielu czynników
wpływających na kształtowanie się
kondycji ekonomicznej członków tych
gospodarstw. Czynniki te wraz z innymi determinantami mogą wyznaczać
wzorce konsumpcji gospodarstw domowych nie tylko w Polsce, ale też
w innych krajach.
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The level of income and the consumption of Polish households in 2007–2013 in
the light of statistical surveys
Abstract
Thesis put forward stated that changes in the structure of spendings during
the period of 2007–2013 were one of the many factors that had impact on
the shape of financial condition of households. What is more, it had influence on model consumption among people. All households were taken into
consideration in the analysis. Data provided by General Statistical Office of
Poland, papers “Household budgets” and “Condition of households in the
light of household budgets research” were used to produce this paper. On
that basis indicated that changes in structure of income and spendings in
Poland are one of the many factors that have impact on financial condition of
the members of households.
Keywords: household, spending, household budget, basic goods, price flexibility
on demand, higher order goods, consumer
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Abstract:
The state of the environment and environmental infrastructure is one of the
factors determining the quality of life of residents in a given territory. The
main objective of the Regional Operational Programme for the Lower Silesia
voivodeship for 2007-2013 (ROP) was to increase the standard of livingin Lower Silesia, and to improve the competitiveness of the region while respecting the principles of sustainable development. Implementation of this objective was to be achieved through the implementation of the specific objectives
assigned to individual priorities. The aim of the priority IV Environment and
Ecological Safety was the improvement of the environment, the prevention
of its degradation, the conservation of the biodiversity and natural assets of
Lower Silesia, as well as the improvement of safety in the region through
counteracting natural and technological risks and through eliminating their
effects and supporting the activity of emergency services.
Objective
The objective of this study is to show how the implementation of projects
funded under Priority IV contributed to the improvement of the state of the
environment and the infrastructure for environmental protection.
Survey method
In the paper the desk research method were used. The results of completed projects will be compared to statistic data concerning the state of the
environment and environmental infrastructure in the region. I will analyse
the environmental components that correspond to the topics of the various activities carried out under Priority IV. The analysis will therefore be conducted in the area of waste, water and wastewater management, air quality,
flood protection infrastructure, restoration of degraded land, protection of
the environment from natural and technological risks and conservation of
the biodiversity.
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Conclusions
The carried out analysis shows that analysed projects contributed greatly to
improve waste management in the voivodeship and to improve water and
sewerage infrastructure. The analysed projects had little impact on improving
air quality in the voivodeship, improvement in flood protection infrastructure.
Originality
The article presents the results of the author’s research. The results helped to
identify the impact of the investments on the environment in the voivodship.
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Introduction

the region’s competitiveness while
respecting principles of sustainable
development [Lower Silesia Marshal’s
Office 2008]. The Programme had also
three detailed objectives:
1. To increase the economic activity based on knowledge and
innovation.
2. To develop an infrastructure that
facilitates the improvement in the
quality of the environment, investment conditions and running business activity.
3. To improve the living conditions
of the inhabitants and the growth of competitiveness of the
region through modernisation
and development of the social
infrastructure.
From the environmental point of view
the second objective was the most
important. ROP support was granted
under 10 thematic priorities. One of
them, Priority four: Improvement of
the Natural Environment and Improvement of Ecological and Flood Safety
in Lower Silesia was connected to the
environmental protection.
This priority was divided into seven
actions. The implementation of each
of them should have contributed
to the achievement of specific objectives (tab.1).

The term enviroment is uderstood
very widely. Because of that the components of this term are person, fauna, flora, soil, water, air, climate, landscape, as well as material resources,
cultural heritage, natural environment
and natural resources, and water resources. The concept of the environment also includes elements of the
social environment of man, social
conditions of life of the individual and
socjety [Kenig-Witkowska: 2011, s.
19]. Therefore, an important issue is
to identify the resources from European funds contribute to improving the
environment but also environmental
protection infrastructure. Such analysis may in fact show that the provision
of support contributes to the achievement of specific objectives set in the
individual operational programs, and
consequently has an impact on the environment in a given area. In this paper an attempt is made to determine
the impact on the basis of the ROP for
the Lower Silesian voivodeship.
The main objective of Regional Operational Programme for the Lower Silesian voivodeship for 2007–2013 was:
to improve the quality of life of Lower Silesia inhabitants and to increase
24
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Table 1. Objectives of each action under Priority IV
Action

Objective
To
improve
the
environment
and prevent its degradation
4.1 Waste management
by re-organizing the waste management operation.
To improve the environment and living
4.2 Water and sewage
conditions
by organizing water and wastewater
infrastructure
infrastructure and expanding water supply.
4.3 Improvement of air quality
To improve air quality by reducing emissions from utilities.
To reduce the risk of flood, to prevent drought and
4.4 Flood and drought prevention
to combat its effects by supporting the construction
and modernizing the necessary infrastructure.
To improve the quality of the environment through
the rehabilitation of degraded areas (mainly post4.5 Reclamation of degraded areas
industrial and post-military), which consists in converting
them into nature conservation and recreational
areas or using them in the green economy.
To increase protection against the effects of natural and
4.6 Support for institutions dealing technological hazards, to remove their effects, to restore the
with environmental protection
environment’s conditions and to strengthen the selected
elements of the environmental management system.
4.7 Biodiversity conservation
To preserve the environmental potential of the region.
and environmental education
Source: [Lower Silesia Marshal’s Office 2008].

A very important question to answer
will therefore be: how the projects implemented under the ROP contributed
to the regeneration of the environment, as well as to the improvement
of the environmental infrastructure in
the voivodeship. The analysis will allows us to identify the areas where the
impact was very important, but also
those in which the effects were insignificant, and thus further support should be provided in the next financial
period. The restoration of the environment and the improvement of the
infrastructure for environmental protection are achieved thanks to many
different sources of investment. Some
of them are national (investors’ own
funds, earmarked funds) but others
are foreign [Bartniczak, Ptak 2009:
61-145].
The funds from the European Union
have become the main external source of financing the environmental
infrastructure in recent years. Many
Local Governments decide to invest

once financial support has been granted The amount of financial sources,
however, are severely restricted. Therefore, it is very important to identify
the areas in which thanks to the granted support we will notice a significant
improvement, and those in which
such support should continue to be
granted.
It should also be noted that providing
support in environmental protection
can be achieved a number of additional effects. Reduce environmental
pollution, improve air and water quality can affect the decrease in morbidity, mortality reduction of society,
reducing expenditures, for example
on repairs to buildings, but also on the
growth of tourism [Mazur-Wierzbicka:
2008]. The identification the impact
of funding from the Structural Funds
on the environment is important both
from a practical point of view, but also
has a scientific aspect. Implementating
of any operating program the entity
responsible for managing it is obliged
25
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to carry out analyzes of both ex-ante
and ex-post of his influence on a specific sphere. Thanks to this analysis,
it will be possible to assess from the
point of view of the five evaluation
criteria, ie. relevance, efficiency, effectivenes, impacts and sustainability
[Beck:2006]. Conducting such an evaluation therefore has direct benefits
for the managers program, but also
benefits information for the direct recipients of the program. The scientific
aspect can be considered from the point of impact of a program to improve
the environment. This allows for an
indication of the relationship between
the size and the scope of investments
and achieved improvement of the
environment.
The funds from the European Union
are granted under several programs
implemented at both the national and
regional level. The line of demarcation
indicates which projects are implemented under the various programs
and at what level [Ministry of Infrastructure and Development 2015].
The result is that in some areas the
support may be granted only at the
national level which means that the

intervention at the regional level is
very limited.
In years 2007-2013, 221 projects have
been granted support under priority
IV RPO (tab.2.). Within those projects
nearly 24% were connected to water
and sewage infrastructure and more
than 22% were linked to biodiversity
conservation and environmental education. The total value of supported
projects was more than 822 mln PLN.
The funding from European Union was
more than 523 mln PLN. The share of
the support of the European Union
amounted to more than 63%. Nearly
49% of support was granted to projects involving water and sewage infrastructure and nearly 20% in areas of
waste management.
The purpose of this article is to show
the changes in the environment, as
well as changes in the environmental
infrastructure in Lower Silesia in 20072013. The next step will be to analyze
the effects of the projects co-financed
by the ROP. This will allow us to identify areas where intervention of ROP
had the greatest impact on the environment restoration and environmental infrastructure.

Table 2. Basic information about supported projects under priority 4
Action

Number of
projects

The total cost of
the projects (PLN)

4.1 Waste management
4.2 Water and sewage
infrastructure
4.3 Improving air quality
4.4 Flood and drought prevention
4.5 Reclamation of degraded areas
4.6 Support for institutions dealing
with environmental protection
4.7 Biodiversity conservation
and environmental education
Total

35

179 106 055,56

The amount of
funding with the
European Union (PLN)
102 114 525,22

53

404 033 444,72

255 675 015,72

12
18
29

5 966 832,96
87 415 316,99
12 382 533,60

4 551 428,91
61 537 625,79
9 457 850,81

25

69 717 682,38

46 082 624,51

49

64 131 290,99

43 789 140,73

221

822 753 157,20

523 208 211,69

Source: Own elaboration based on Ministry of Infrastructure and Development 2015.
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ROP impact on the environment and
environmental infrastructure in Lower Silesia voivodeship in 2007-2013

trend can be observed in the amount
of waste generated and recovered
during the year. Also the share of the
waste recovered out of all the waste
generated during the year decreased
in about 5,6 percentage points. The
number of the operational landfill sites, on which municipal waste is being
treated, had been cut down by over
60% in 2009-2013. At the same time,
the area of operational landfill sites,
on which municipal waste was treated, had been reduced by more than
40%. In the years 2008-2013 more
than 2500 unauthorized dumps were
eliminated [Local Data Bank 2015].
The improvement of the situation
in the area of waste management
was accomplished thanks to projects
which were realised under action 4.1
ROP. The implementation of these
projects made it possible to recover
more than 34,3 thousand tons of waste per year [Lower Silesia Marshal’s
Office 2014] covering the separate collection of waste for more than 58 thousand people [Lower Silesia Marshal’s
Office 2015]. This will also contribute

Effects in terms of waste management
I will analyze the waste management
first as the generation of waste is a growing worldwide problem due to the
growth of population, the increase
in the production of consumer goods
and the technological progress [Ekoportal 2015]. Table 3 presents basic
information on waste management
in the Lower Silesia voivodeship in
2007-2013.
Over 6.5 million tonnes of waste were
collected in the voivodeship in 20072013. More than 6,1 million tons were
mixed waste, and just less than 0.5
million tons were collected selectively
[Local Data Bank 2015].
We should note as positive the fact
that the proportion of waste collected selectively in relation to the total
waste has been increasing. This share
was higher by 6,2 percentage points in
2013 compared to 2007. A downward

Table 3. Basic information on waste management in the Lower Silesia voivodeship in 2007-2013
Specification
Waste collected during the year (thous. t)
Mixed waste collected during the year (thous. t)
Waste collected separately during the year (thous. t)
Waste collected separately in relation to the total waste (%)
Waste generated during the year recovered
(with the exception of municipal) (thous. t)
Share of waste recovered in waste
generated during the year(%)
Operational landfill sites on which
municipal waste are treated (pcs)
Area of operational landfill sites on
which municipal waste are treated(ha)
Number of unauthorized dumps (pcs)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
975,7 928,5 990,1 994,4 914,9 902,4 853,7
929,2 867,5 912,5 923,7 849,4 828,8 760,1
46,6

61

77,6

70,8

65,5

73,6

93,7

4,8

6,6

7,8

7,1

7,2

8,2

11,0

25
23
22
23
24
23
23
020,2 883,6 804,8 163,1 196,0 581,8 268,5
72,9

70,8

68,5

69,0

69,0

68,3

67,3

.

.

79

51

42

39

30

.

.

.

390

290,0 234,7 209,0 200,6 168,7
350

456

414

382

Source: Own elaboration based on Local Data Bank 2015, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/temat#.
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thousand m3 [Lower Silesia Marshal’s
Office 2014].

to the increase in the amount of waste
collected selectively, and thus in the
increase of the share of waste collected selectively over the total waste.
More than 204 thousand people have
been covered by the waste management system, which makes it possible
to collect waste in a selective way
[Lower Silesia Marshal’s Office 2014].
The purchase of 162 containers and
a vehicle for selective waste collection was another improvement made
in this area. Seventy-four out of the
2505 unauthorized dumps were cleaned out thanks to these projects [Lower Silesia Marshal’s Office 2014]. The
implementation of the projects made
possible the construction of 6 composting plants and 5 sorting plants as
well as the modernisation of 4 existing
sorting plants. Also, 5 waste transfer
stations were built and the capacity
of the landfills increased in about 460

Effects in terms of sewage and water
infrastructure
Another very important area of conducted research is water and sewage
infrastructures. Water is one of the
renewable raw materials which carries
a number of very important functions
in the economy. The importance of
these functions implies that water
must be protected from contamination and should be used rationally and
economically. Protection of both qualitative and quantitative water resources is an integral part of environmental protection [Chief Inspectorate of
Environmental Protection 2014]. Basic
information on water and wastewater
management in the Lower Silesia in
2007-2013 is presented in table 4.

Table 4. Basic information about water and wastewater management
in the Lower Silesia voivodeship in 2007-2013
Specification
The length of the water
supply network(km)
Population using the waterline system (people)
Share of population connected to
the water supply network (%)
Length of working sewerage
network (km)
Population connected to the
sewerage network (people)
Share of population connected
to the sewerage network (%)
The number of municipal wastewater
treatment plants (pieces)
Population using municipal
wastewater treatment plants (people)
Share of population connected
to the municipal wastewater
treatment plants (%)
Size (capacity) of wastewater
treatment plants by project(m3/24 h)
Discharged treated wastewater during the year(dam3)

2007
13
604,6
2 622
028

2008
13
888,3
2 625
512

2009
14
110,8
2 629
053

2010
14
429,5
2 668
184

2011
14
345,2
2 672
697

2012
14
681,4
2 679
347

2013
15
127,1
2 679
644

91,1

91,3

91,4

91,5

91,6

91,9

92,1

7
201,3
1 924
740

7
584,0
1 940
651

7
918,9
1 950
600

8
248,6
1 986
325

8
733,2
2 021
539

9
290,4 9647,4
2 044 2 058
359
871

66,9

67,5

67,8

68,1

69,3

70,1

70,8

201

203

209

208

217

224

230

2 168
458

2 185
429

2 181
935

2 215
199

2 240
268

2 250
679

2 263
230

75,3

76,0

75,9

75,9

76,8

77,2

77,7

772
150

798
667

789
839

794
474

869
105

840
621

840
956

100
685,7

97
911,6

99
450,2

102
064,3

102
219,4

101
331,1

102
796,8

Source: Own elaboration based on Local Data Bank 2014, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/temat#.
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The length of the water supply network has increased systematically
from year to year. This increase was of
more than 1522,5 km, which is more
than 11,1%. The number of people
using the water-line system also have
increased. Share of population connected to the water supply network
increased by 1 percentage point. The
length of working sewerage network
also has been increasing from year
to year. Its length has increased by
2 446,1 km. The population connected
to the sewerage network increased
systematically, rising by 3,9 percentage points in the years 2007-2013.
The number of municipal wastewater
treatment plants increased in 29. The
population using municipal wastewater treatment plants reached about
95 thousand increasing in about 2,4
percentage points. The size (capacity)
of wastewater treatment plants grew
almost 9%. The amount of discharged treated wastewater in 2013 was
higher by 102,8 dam3 in comparizon
to 2007. Analysis of these data allows
us to draw a clear conclusion about
the vast improvement of the situation
in the area of water and wastewater
management in the voivodeship [Local
Data Bank 2015].
The projects implemented under RPO
had a very significant impact on the
situation in the area of water and wastewater in the voivodeship. 218 km
of water supply network were built,
which amounts to 14% of the network
built between 2007 and 2013. 13 682
people were connected to the water
supply network. There was nearly 24%
increase in the number of people using
the water supply network. 282 km of
sewerage network was built. It can therefore indicate that one in ten kilometers built in the voivodeship was built
by the beneficiaries of the ROP. 17 037
people were connected to the newly
built or upgraded sewage system. The
number of people using the sewerage
network in 2007-2013 increased by

134 131 people, so nearly 13% were
connected through the implementation of the analyzed projects. The projects will help to discharge 2 254 490
m3 of sewage. 6 municipal wastewater
treatment plants were built. 10 municipal wastewater treatment plants
were renovated. 8 water treatment
plant were built and 9 were renovated. More than 2,5 thousand m3 of wastewater have possibly been treated.
The information contained in the studies conducted so far shows the representatives of environment related
institutions believe that a significant
progress in the area of water and wastewater have been made. In the opinion of the representative Regional
Fund for Environmental Protection and
Water Management Wroclaw water
and sewage is one of the areas where
the greatest improvement is noticeable. There are municipalities in the
voivodeship where the indicator of the
share of the population using the sewerage system is close to 100%. Representatives of environmental inspection indicated that the amount of waste water
treatment plants in these communities,
as well as their capacity is sufficient and
there is no need for a further measures in this area. On the other hand, it
is necessary to build sewerage network
in rural areas. Financial support should
be directed where there are gaps in the
infrastructure in terms of both the construction of the sewerage system and
the modernization of the sewerage treatment plants. In rural areas, we should
consider the benefits of building domestic sewerage treatment plants. Representatives of environmental inspection
also highlighted the improvement of
the technical condition of the water supply network, which contributed to the
reduction of water losses.
Effects in terms of air quality
Another area subjected to analysis
was air quality. The primary objective
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of activities related to the protection of the air should be to maintain
air quality in areas where it is good
and to improve it in other areas [Voivodship Inspectorate of Environmental Protection 2012]. Such activities
are very important due to the fact that
air pollution have very significant impact on human health and on nature.
Public statistic office provides very limited information on emissions because this information is limited only
to the emissions from the so-called
plants especially noxious to air purity. In 2013 in the voivodeship there
were 146 of them. Information about
emissions of air pollutants from plants
especially detrimental to air purity are
shown table 5.
Emissions of gaseous pollutants were
on average at the level of 16,1 million
tonnes per year. Emission of particle

pollutants was on average at the level of almost 5,0 million tons per year.
Emissions of gaseous pollutants show
downward trend. It is worth noting
that almost all particle pollutants are
retained or neutralised in pollutant
reduction systems. The level of gas
pollutants retained or neutralised in
pollutant reduction systems was nearly 90% [Local Data Bank 2015].
The impact of industrial plants on air
pollution is significant. However studies carried out for many years show
that emissions from municipal and
residential sectors, for example low
emissions and road transport, have
the greatest impact on the occurrence
of exceedances of air quality standards. The main reason is the combustion
of low-quality fuel (eg. bad quality
coal, not seasoned wood and coal silt),
and also burning waste in furnace. This

Table 5. Emissions of air pollutants from plants especially noxious to air purity in 2007-2013
Specification
Emission of air pollutants-gases (thous. t/year)
including:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

16
677,1

16
958,6

15
466,6

16
343,7

15
942,2

16
039,6

15
286,4

sulphur dioxide
nitrogen oxides

16
578,6
60,9
20,9

16
870,7
54,1
19,0

15
381,2
54,9
18,5

16
260,9
54,2
19,2

15
866,4
48,4
18,7

15
963,1
48,1
18,9

15
222,8
38
16,3

carbon oxides

11,1

9,3

7,9

7,8

7,1

7,4

7,1

methane
Emission of air pollutants
- particulates (t/year)
Pollutants retained or neutralised
in pollutant reduction systems
- particulates(thous. t/year)
Pollutants retained or neutralised in pollutant reduction systems – gases (thous. t/year)
Pollutants retained or neutralised in pollutant reduction
systems in percent of pollutants generated - particulates
Pollutants retained or neutralised in
pollutant reduction systems in percent of pollutants generated - gases

4,0

4,2

2,9

0,2

0,2

0,2

0,1

6,7

6,4

5,2

5,2

4,1

4,0

3,7

carbon dioxide

2408,9 2428,5 2204,3 2745,7 2812,4 2811,3 2554,8
860,9

830,7

781,9

825,8

913,4

628,9

608,7

99,7

99,7

99,8

99,8

99,9

99,9

99,9

89,7

90,4

90,2

90,9

92,3

89,2

90,6

Source: Own elaboration based on Local Data Bank 2014, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/temat#.
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contributes to air pollution with PM10
and benz(A)pyrene. While car traffic is
responsible for the emission of nitrogen dioxide and fine dust [Voivodship
Inspectorate of Environmental Protection 2012].
The air quality observations in Lower
Silesia Carried out in the last twenty
years showed a significant improvement in air quality mainly in relation
to sulfur dioxide, nitrogen dioxide and
particles. Reduction of these emissions was mainly the result of the
investment in industrial sector [Voivodship Inspectorate of Environmental Protection 2012]. Low emissions
and emissions from transport remain
to be problem. Air protection is one
of the areas where there is still much
to do. Support should be especially directed towards the elimination of low
emissions.
The analyzed projects had small impact on the improvement of air quality because only 8 heat sources were
modernized. Yearly emissions were
reduced by 6,98 t of sulfur dioxide,
0,58 t of nitrogen oxides and 742,3 t of
carbon dioxide. These projects, however, helped to improve air quality by
reducing emissions and concentration
of pollutants in areas where they were
implemented.
The research carried out so far [Lower
Silesia Marshal’s Office 2014] have
shown poor air quality in the voivodeship. The exceedances of the acceptable level of concentration of pollutants tend to occurs during the winter.
The main problem is the low emissions
and the burning of waste in household
stoves. Actions which will be taken in
the near future should concentrate
on encouraging the population to join
the collective heating network. One of
the factors which limits pollution in the
cities is the construction of bypasses.
This contributes to reducing the problem of environmental pollution caused
by emissions from transport means.
Therefore, the biggest challenge in the

coming years will be the elimination of
low emissions.
Effects in terms of flood infrastructure
Because of the risk of flooding in the
region an important area that needs
to be analyzed is the implementation
of projects aimed at the construction
and modernization of infrastructure which reduces flood risk. Despite
the importance of flood protection
issues the available data on the state
of the infrastructure is very limited.
It could be only indicated that there are 1 326,5 km of embankments
and 3005 different types of hydraulic
structures in the voivodeship (storage
reservoirs, tanks dry, relief channels,
pumping stations, etc.) [Lower Silesia Board of Amelioration and Water
Structures in Wroclaw].
The anti-flood infrastructure still requires a lot of attention which could
indicate that the implementation of
projects financed through the ROP
contributed little to reduce the threat
of flood and combating its effects.
More than 59 thousand residents are
protected against flooding thanks
to realized projects. 10 projects have
been realized in the field of infrastructure related to flood prevention and
drought. 16 flood protection facilities
were constructed, renovated or rebuilt. 9135 hectares were covered by
flood protection. More than 37 km of
watercourses were modernized and
more than 9 km of flood embankments
were regulated. Over a 675 meters of
retaining walls were built. 61,8 thousand. m3 of water were retained within the small and large retention structures [Lower Silesia Marshal’s Office
2014].
Effects in terms of reclamation
The next analysed area was reclamation of devastated areas. In fact,
thanks to the reclamation it is possible
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to restore the natural landscape, to improve the soil or to maintain the standards laid down by law in term of substances present in the soil. This helps
to restore the natural value of degraded areas and to return them to utility
[City Consulting Institute 2013]. Table
6 presents data on the area of land
requiring reclamation and reclaimed
and managed in Lower Silesia.
In this table we have some basic information about the situation in voivodship in years 2007-2013. At the
end of 2013, there was more than 6,5
thousand hectares of devastated land
in the voivodeship and more than 1,7
thousand hectares of degraded land
requiring reclamation. In 2013 compared to 2007 there were about 217
hectares less of land demanding reclamation. In 2007-2013 it was possible
to reclaim 732 hectares and to manage
189 hectares [Local Data Bank 2015].
The implementation of projects under
the ROP, allowed to reclaim and recover 72,59 ha. Among the reclaimed
land 45,31 hectares were former industrial areas and 1 ha was a post-military area. 2 300 m2 of green spaces were
transformed into recreational areas.
The surveyed projects are improving
the environment by performing the
remediation work. It should be noted,
however, that in the voivodeship there
are very substantial needs in the field
of reclamation. The result is that the
completed projects contributed little
to reduce the area of land requiring
reclamation.

Public statistics do not provide information on the actions taken to protect against the effects of natural and
technological hazards, removing their
effects, restoring the environment
to appropriate state and strengthening selected elements of the environmental management system.
The analysis of the results of completed projects allows us to formulat
a opinion of their significant impact
on increasing protection against the
effects of natural and technological
hazards and removing their effects.
They also helped to restore the environment to an appropriate state and
to strengthen selected elements of the
environmental management system. 4
projects were completed in the field of
prevention of threats. 47 fire engines
fitted with equipment to carry out rescue and disaster recovery were purchased. 18 units of firefighters were
supported. More than 1139 km2 were
covered by Measure Rescue Center for
fire protection.
Effects in terms of
environmental education
Another area subjected to analysis of
the impact of ROP on the behavior of
environmental potential of the region
through environmental education and
the creation of regional mechanisms
for the protection and development
of biodiversity, green spaces and special gardens. One of the factors determining the environmental potential

Table 6. The area of land requiring reclamation and reclaimed
and managed in the voivodship in 2007-2013
Specification
Devastated land requiring
land reclamation(ha)
Degradaded land requiring
land reclamation(ha)
Land reclaimed during the year(ha)
Land managed during the year (ha)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5289

5704

4755

3608

5892

5898

6569

1964

1719

2276

2441

2355

2178

1747

185
2

26
120

57
7

10
10

128
0

173
9

153
41

Source: Own elaboration based on Local Data Bank, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/temat#.
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Table 7. Legal protected areas and the number of trees and bushes planted in years 2007-2013
Specification
Legal protected areas (ha)
Share of legally protected
areas in total area (%)
The number of trees
planted (peaces)
The number of bushes
planted (peaces)

2007
360
918,8

2008
359
688,8

2009
362
429,7

2010

2011

2012

2013

369
870,5

371
007,0

371
020,0

371
109,66

18,1

18,0

18,2

18,5

18,6

18,6

18,6

17 204

12 231

13 301

13 651

11 921

8 221

7072

190 499

133 715

143 332

120 572

226 679

70 265

70839

source: Own elaboration based on Local Data Bank, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/temat#.

of the region is the area of protected
areas. Basic information on this topic
are presented in table 7.
The surface of protected areas has increased from 18,1% in 2007 to 18,6%
of the total area at the end of 2013.
In the period between 2007 and 2013,
the province planted over 83 thousand trees and more than 955 thousand bush [Local Data Bank 2015].
Analysis of the effects of co-financed
projects does not allow us to formulate a clear conclusion to what extent
these projects helped to preserve the
environmental potential of the region
through environmental education and
the creation of regional mechanisms
for the protection and development of
biodiversity, green spaces and special
gardens. Implementation of projects
contributed without doubt to increase
the level of environmental awareness
and knowledge of the region’s population. The effects are:
• 16 environmental education centers received support,
• 79 thousand people benefited
from education centers
• 18,4 thousand people benefited
from the established infrastructure for environmental education,
• close to 152 thousand people benefited from the paths of
nature-education
• pedestrian and bicycle paths were
marked with a length of 104 km
on the Natura 2000 sites

•
•
•

9 nature paths were marked with
information boards
920 hours of educational activities
were conducted
15 viewpoints were built [Lower
Silesia Marshal’s Office 2014].

Conclusions
To sum up it’s possible to say, that
analysed projects contributed greatly
to improve waste management in the
voivodeship and to improve water and
sewerage infrastructure. We can say
that in Lower Silesia it is not necessary to build more water and sewerage
infrastructure except for rural areas.
In these areas, however, we should
consider whether building sewage treatment plants is a better solution than
supporting the construction of deep
wells. On the other hand analysed
projects had little impact on improving
air quality in the voivodeship, improvement in flood protection infrastructure was not enough due to a very
high demand in this area. In spite of
the realized projects there is still a big
demand to reclaim land. In the case of
air quality, the main factor contributing to its pollution is low emissions
caused by the burning of low-quality
coal and burning waste in furnaces.
A major issue is also the pollution
caused by transport. Therefore, in the
coming years support should be directed to projects that contribute to the
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improvement of air quality through
the elimination of low emissions or
reduction of the pollution caused by
transport. Lower Silesia is an area at
risk of flooding, which has occurred
repeatedly in recent years. Therefore, despite the realization of many investments, it is necessary to continue
to support flood prevention infrastructure. In the region there is also a large
number of brownfield sites and old-military areas. That is the reason why
significant resources should be spent

on projects aimed at the reclamation
of degraded land.
It should be notice of course that this
improve were possible thanks to much
more factors. Part of investments were
done from other financial sources
than ROP. Increasing environmental
awareness is next factors which lead
to improve in environment. Citizens
started taking care about environment
and also exert pressure on local and
regional authority to do something for
its protections.
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Wpływ Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnoślaskiego na lata 2007-2013 na środowisko i infrastrukturę ochrony
środowiska w województwie
Abstrakt
Stan środowiska a także infrastruktury ochrony środowiska jest jednym z czynników decydujących o jakości życia mieszkańców na danym terytorium. Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 było Podniesienie poziomu życia mieszkańców
Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu
zasad zrównoważonego rozwoju. Realizacja tego celu miała zostać osiągnięta poprzez realizację celów przypisanych do poszczególnych priorytetów.
Celem realizacji priorytetu IV Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne była
poprawa stanu środowiska naturalnego, zapobieganie jego degradacji i zachowanie różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych Dolnego
Śląska, a także poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie, poprzez przeciwdziałanie naturalnym i technologicznym zagrożeniom, likwidację ich
skutków oraz wspieranie działających w tym zakresie służb ratowniczych.
Celem opracowania będzie pokazanie jak realizacja projektów dofinansowanych w ramach priorytetu IV przyczyniła się do poprawy stanu środowiska oraz
infrastruktury służącej ochronie środowiska. W tym celu porównane zostaną
efekty zrealizowanych projektów z danymi statystycznymi dotyczącymi stanu
środowiska i infrastruktury środowiskowej na terenie województwa. Analiza przeprowadzona zostanie w poszczególnych komponentach środowiska,
które odpowiadają zakresowi tematycznemu poszczególnych działań realizowanych w ramach priorytetu IV. Analiza prowadzona będzie zatem w obszarze: gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, jakości powietrza,
infrastruktury przeciwpowodziowej, rekultywacji terenów zdegradowanych,
ochrony środowiska przed zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi oraz
ochrony bioróżnorodności.
Słowa kluczowe: Regionalny Program Operacyjny, środowisko, województwo
dolnośląskie
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Wpływ funduszy europejskich na wzrost
świadomości społeczeństwa obywatelskiego
na przykładzie gminy Pałecznica
Autorzy: Łukasz Makowski, Marcin Gaweł
Abstrakt
W artykule skoncentrowano się na specyfice kształtowania się społeczeństwa
obywatelskiego w gminie Pałecznica znajdującej się na obszarze województwa małopolskiego. Rozpatrzono, jak pod wpływem różnych bodźców: religijnych, politycznych, czy ekonomicznych kształtowało się społeczeństwo obywatelskie. Ludzie zrzeszali się i podejmowali wspólne działania pod wpływem
strachu, walcząc o wolność, swoje prawa, przekonania, wyznania. Grupy te
były nieformalne, tworzone na potrzebę chwili, niejednokrotnie w celu zrealizowania jednorazowych, określonych zadań.
Nadto celem publikacji jest ukazanie, jak ważnym czynnikiem kształtującym i rozwijającym społeczeństwo obywatelskie są fundusze europejskie. Dostępność funduszy europejskich i możliwość finansowania działań zmierzających do zaspokajania potrzeb społeczeństwa i realizacji inicjatyw oddolnych
przyczyniły się do sformalizowania tychże grup, a także do wzrostu świadomości społeczeństwa obywatelskiego. Bazując chociażby na danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz prowadzonych w starostwach powiatowych
rejestrach organizacji pozarządowych, wskazać można, że w Polsce w latach
2007–2013 nastąpił dwukrotny wzrost liczby formalnych organizacji pozarządowych – było to wynikiem szeregu działań, w tym głównie dostępności do
unijnych środków, co potwierdza analiza danych statystycznych, raportów dot.
n/n przedmiotu, w tym badania własne opierające się na obserwacji i rozmowie. Doskonałym przykładem rozwijającego się pod wpływem dostępności
do funduszy europejskich społeczeństwa obywatelskiego jest gmina Pałecznica, w której obserwuje się trzykrotny przyrost organizacji tworzących trzeci
sektor.
Słowa kluczowe: fundusze europejskie, społeczeństwo obywatelskie,
gmina Pałecznica
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Wstęp

gminę Pałecznica. Gmina ta jest jedną z najmniejszych i najbiedniejszych
gmin w województwie małopolskim,
natomiast aktywność społeczeństwa
obywatelskiego w latach 2007–2013
wzrosła trzykrotnie.
Celem opracowania jest pokazanie,
jak ważnym czynnikiem kształtującym
i rozwijającym społeczeństwo obywatelskie są fundusze europejskie.
Artykuł składa się z trzech części.
W pierwszej zdefiniowano pojęcie
społeczeństwa obywatelskiego oraz
przedstawiono, jak kształtowało się
na przestrzeni lat. Scharakteryzowano
tak zwany III sektor oraz omówiono
czynniki wpływające na jego rozwój.
W drugiej części scharakteryzowano
wykorzystanie funduszy europejskich
w Perspektywie Finansowej 2007–
2013 w gminie Pałecznica. W trzeciej
części w oparciu o dokumenty prowadzone w Urzędzie Gminy Pałecznica oraz w Starostwie Powiatowym
w Proszowicach, tj. rejestr organizacji
pozarządowych, rejestr wyborców, listy obecności na spotkaniach z mieszkańcami, omówiono rozwój społeczeństwa obywatelskiego w gminie
Pałecznica pod wpływem funduszy
europejskich.

Społeczeństwo obywatelskie kształtowało się na przełomie lat. Jego rozwój był spowodowany wieloma czynnikami. W artykule zwrócono uwagę
na to, jak duży wpływ na rozwój społeczeństwa miały fundusze europejskie dostępne w ramach Perspektywy
Finansowej w latach 2007–2013. Unia
Europejska podejmuje działania zmierzające do szeroko rozumianego rozwoju państw członkowskich. Poprzez
stworzenie instrumentów, którymi
są fundusze, programy i uszczegółowione priorytety wpływa na rozwój
obszarów ubogich oraz poprawę jakości życia mieszkańców wspólnoty1.
Fundusze europejskie stanowią kapitał, który jeśli jest umiejętnie pożytkowany, gwarantuje intensywny rozwój
państw członkowskich, ich regionów,
województw, powiatów, a przede
wszystkim gmin. Celem działań podejmowanych przez Unię Europejską jest
dotarcie do każdego człowieka poprzez
realizację inicjatyw oddolnych. Najbliżej ludzi są jednostki samorządów terytorialnych, które poprzez wykorzystywanie funduszy europejskich oraz
sprawne i efektywne nimi zarządzanie
oddziaływają na poprawę jakości życia
mieszkańców oraz na budowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Mieszkańcy miast i gmin partycypują
w podejmowanych przez samorządy
działaniach, zgłaszają swoje potrzeby oraz zrzeszają się w celu dążenia
do osiągnięcia wspólnie stawianych
sobie celów. Roczny dochód, którym
dysponują samorządy terytorialne,
umożliwia im wykonywanie zadań
ustawowo zleconych, a dodatkowe inwestycje są możliwe do zrealizowania
dzięki funduszom europejskim.
Autor za przykład rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wykorzystanie funduszy europejskich wskazał
mającą zaledwie 3660 mieszkańców

Społeczeństwo obywatelskie
Termin „społeczeństwo obywatelskie”
oznacza organizację zbiorowości ludzkiej podejmującej pewne działania
ukierunkowane na osiągnięcie wspólnego celu bez impulsów ze strony
władzy państwowej, charakteryzujące się aktywnością oraz zdolnością
do samoorganizacji (Pietrzyk-Reeves
2004: 9). Definicja społeczeństwa
obywatelskiego
kształtowała
się
na przestrzeni wieków. Odnajduje się
ją zarówno w koncepcji stoików, Arystotelesa przedstawiającego człowieka jako zwierzę polityczne, koncepcji
republiki Cycerona czy też w myślach
chrześcijańskich, m.in. św. Tomasza z Akwinu w sformułowanej przez

1

Jako grupę ludzi tworzących
współnotę, samorząd, gminę, etc.
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niego idei obywatelstwa nieposłusznego. Prawdopodobnie terminu „społeczeństwo obywatelskie” użył jako
pierwszy Arystoteles. Zgodnie z teorią
Arystotelesa cały rozwój społeczeństwa zmierzał w kierunku stworzenia
państwa (Dziubka 2000: 34–35). Rdzeniem zapoczątkowanego przez niego
republikańskiego modelu społeczeństwa było myślenie o wolnej, samowystarczalnej wspólnocie politycznej.
Cyceron twierdził, że prawa obywatelskie wypływały z przedmiotowego prawa, które było zakorzenione w ładzie
normatywnym i opatrzone warunkiem
sprawiedliwości. Społeczeństwo polityczne, obywatelskie reprezentowało
najwyższy etap moralnego rozwoju
społeczeństwa, natomiast państwo
było rezultatem naturalnego społecznego instynktu ludzi (Kaviraj, Khilnani 2001: 17). Definicja społeczeństwa
obywatelskiego zaczęła funkcjonować
w świadomości antycznych myślicieli
jako synonim państwa. W średniowieczu społeczeństwo obywatelskie
pojmowano jako wspólnotę ziemską.
Oznaczało ono przynależność do stanów średnich i wyższych, ponieważ
tylko te dwa stany były w ogóle dopuszczane do partycypowania w podejmowaniu decyzji politycznych. Kolejnym krokiem w średniowieczu było
odsunięcie mieszczaństwa od podejmowania decyzji politycznych. Tylko
wyższe duchowieństwo oraz szlachta
posiadały moc współdecydowania
wraz z monarchą. Dopiero w XV i XVI
wieku w Europie Zachodniej stany
średnie ponownie posiadały dostęp
do władzy lokalnej, przez co mogły
uczestniczyć w życiu politycznym
(Dziubka 2000: 36). Wczesnonowożytni myśliciele Bodin i Harrington wiązali
pojęcie społeczeństwa obywatelskiego
z uczestniczeniem jednostek w życiu
publicznym, samorządnością, samoorganizacją społeczeństwa. Zgodnie
z koncepcją prezentowaną przez Hume
społeczeństwo obywatelskie było
czymś instrumentalnym, zrzeszeniem

współdziałających jednostek, które
dążyły do realizacji własnych celów
przy braku dobra powszechnego.
W XIX w. rozwinęła się krytyczna tradycja społeczeństwa obywatelskiego, a jej przedstawicielami byli Hegel
i Marks, głoszący, że stanowi ona sferę
konfliktowych interesów jednostek,
niezdolną przekroczyć partykularność.
Gramsci głosił, iż społeczeństwo obywatelskie realizuje się w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym, stanowiąc zaporę dla dominującej burżuazji.
Od czasów nowożytnych każda koncepcja społeczeństwa obywatelskiego
była teorią państwa, gdyż ład społeczny oraz polityczny współistniały z sobą
i się wzajemnie przenikały. Liberałowie
stworzyli nową wizję państwa jako
całości abstrakcyjnej, bezosobowej,
różnej od rządu, autonomicznej, formalnie odróżniającej się od innych
instytucji działających na określonym
terytorium. Tak scharakteryzowanemu państwu towarzyszyła nowa definicja społeczeństwa, która została
opisana przez Tönnies jako przejście
od wspólnoty do zrzeszenia. Według
de Tocqueville’a społeczna samoorganizacja, lokalna prasa, lokalne inicjatywy, stanowiły czynniki chroniące
społeczeństwo, jego wolność prawa
i rozwijania się. Filozof angielski Popper w latach 40. XX w. określił koncepcję społeczeństwa otwartego jako
zakwestionowanie zasad przyświecających społeczeństwom totalitarnym, które były zamknięte na dopływ
idei sprzecznych z doktryną oficjalną,
odrzucały racjonalizm oraz nieskrępowaną przez partię wymianę poglądów. Współczesny renesans pojęcie
społeczeństwa obywatelskiego wiązał
z powstaniem pod koniec lat 70. XX
w. opozycji demokratycznej w Europie
Środkowo-Wschodniej. Terminem tym
były określane samoorganizujące się
grupy społeczne oraz instytucje, które
powstawały niezależnie od państwa
i miały na celu odbudowę autonomicznej przestrzeni społecznej w państwie
7
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komunistycznym. Okazało się jednak,
że społeczeństwo obywatelskie nie
może być społeczeństwem antypolitycznym, ponieważ to demokratyczne
instytucje prawne i polityczne umożliwiają jego prężne funkcjonowanie.
Wszystkie koncepcje społeczeństwa
obywatelskiego rozwijane przez ostatnie cztery stulecia mają wspólną ideę
względnej samodzielności społeczeństwa obserwowanej w relacji z państwem oraz jego władzami. Społeczeństwo zawsze zachowywało swą
podmiotowość, niezależnie od podmiotowości państwa, bez względu
na panujący system władzy miało
zdolność do samoorganizacji, a interesy społeczeństwa były nadrzędne
(Osiatyński 2004: 122). We wszystkich rozważaniach o społeczeństwie
obywatelskim punktem wyjścia jest
autonomiczny, samorealizujący, akceptujący się człowiek, szukający również aprobaty u innych, biorący udział
w działalności kulturalnej, ekonomicznej, stowarzyszeniowej, domowej oraz
każdej innej prowadzonej w społecznościach lokalnych będących źródłem
inicjatyw nieograniczonych naciskami władzy państwowej (Witkowska,
Wierzbicki 2005: 9).
Termin „społeczeństwo obywatelskie”
został wprowadzony do języka polskiego w 1949 r. w jednym z tłumaczeń
Marksa. Popularność zdobył w 1989
roku, kiedy został użyty przez komunistów, aby stłumić żądania o pełnoprawne oraz pluralistyczne społeczeństwo polityczne. W czasach pierwszej
„Solidarności” nie znano oraz nie stosowano pojęcia „społeczeństwo obywatelskie”, wypracowując w zamian
myśl samorządnej Rzeczpospolitej (Załęski 2012: 111–121). W Polsce od czasów zaborów w XIX w. obserwowano
rozdarcie przestrzeni publicznej, które
związane było z przeciwstawianiem
się sfery samoorganizacji społecznej
wobec wrogo nastawionego państwa.
Aktywność stowarzyszeniowa była
wówczas instrumentem emancypacji

narodowej Polaków. Niemal w każdej
dziedzinie aktywności społecznej, bez
względu na to, czy chodziło o samopomoc gospodarczą, działalność edukacyjną, kulturalną czy aktywność
religijną, najważniejszym czynnikiem
pobudzającym ludzi do działania była
identyfikacja narodowa oraz bunt wobec wrogiego systemu. Czas II wojny
światowej, kiedy aktywność społeczna
Polaków była kanalizowana w strukturach państwa podziemnego, był
kolejnym etapem procesu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.
Nieumiejętność współpracy dla osiągnięcia dobra wspólnego w XVIII wieku
doprowadziła do upadku państwa oraz
osłabienia społeczeństwa obywatelskiego. Po utracie przez Polskę niepodległości koncentrowano się na działaniach, których celem było odzyskanie
samodzielności państwa. Wyzwania,
które stały przed nowo odrodzonym
państwem, znacząco wzmocniły rolę
władzy państwowej. Na początku pojedyncze osoby, z czasem całe grupy zaczęły zauważać własne interesy
oraz nowe drogi ich realizacji, które
pozostawały poza instytucją państwa.
W późniejszym okresie władze komunistyczne niesprzyjające spontanicznemu tworzeniu się grup ludzi zachęcały
do uczestnictwa w jednostkach, które
pozostawały pod kontrolą partii rządzącej. Pod wpływem zwiększającego
się niezadowolenia społeczeństwa rozpoczęło się budowanie niezależnych
instytucji, głównie stowarzyszeń, które dążyły do obrony praw obywatelskich oraz interesów pracowniczych.
Wspólne wartości, idee, żądania wobec władz połączyły grupy społeczne w ruch, który był zorganizowany
w strukturach pracowniczych organizacji NSZZ „Solidarność” oraz Kościoła katolickiego. W Polsce w latach 70.
i 80. ludzie rolę społeczeństwa obywatelskiego postrzegali jako opozycyjną
wobec państwa, która miała głównie
na celu ograniczyć władzę państwa
nad społeczeństwem oraz jednostką.
8
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Społeczeństwo to nazywane było
ułomnym społeczeństwem obywatelskim, ponieważ zamiast na niezależności i współistnieniu z państwem,
opierało się na działalności przeciwko władzy państwowej. Po roku 1989
przyjęto, że społeczeństwo obywatelskie, którego koncepcja powstała w latach 80., przetrwa również w demokratycznej Polsce (Krauz-Mozer, Borowiec
2006: 161). Niedługo potem różnice
w poglądach i celach spowodowały
podział „Solidarności” na wiele partii, które były słabe. Powróciło zainteresowanie działaniami zbiorowymi
i nastąpił rozwój sektora pozarządowego. Przyczyniło się to do określenia,
że społeczeństwo obywatelskie obejmuje w Polsce dwa obszary: obywatelską aktywność grupową – działalność
organizacji pozarządowych, wspólnot
lokalnych i samorządowych, nieformalnych grup i ruchów społecznych
oraz świadomość obywatelską Polaków. Ramy funkcjonowania III sektorów, na które dzieli się aktywność społeczno-gospodarczą współczesnego
społeczeństwa, reguluje prawo. I sektor państwowy, tj. władza publiczna,
administracja publiczna, samorząd terytorialny; II sektor rynkowy, tj. biznes,
który jest nastawiony na osiągnięcie
zysków, czyli przedsiębiorcy; III sektor, tj. organizacje pozarządowe, które
działają społecznie, nie dla osiągnięcia
zysku, w oparciu o zasady dobrowolności i spontaniczności. Działalność organizacji pozarządowych jest związana
ściśle z ideą budowania i kształtowania
społeczeństwa obywatelskiego.
Organizacje społeczeństwa obywatelskiego uznawane są za podłoże rozwoju współczesnej demokracji. Stanowią
nie tylko wzmocnienie czy urzeczywistnienie prawa obywateli do uczestniczenia w życiu publicznym, ale także
samorealizację we wszystkich sferach
życia. W ciągu ostatnich kilkunastu lat
powstawały dokumenty, które regulują i opisują sposób ich funkcjonowania
– akty prawne, analizy, raporty. Wraz

z wejściem w życie ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) pojawiła
się definicja organizacji pozarządowej.
Uznaje się za nią osoby prawne lub
jednostki, które nie posiadają osobowości prawnej, nie są jednostką sektora finansów publicznych, nie działają
w celu osiągnięcia zysku. Do organizacji pozarządowych zalicza się zatem
fundacje i stowarzyszenia, związki zawodowe oraz organizacje samorządu
gospodarczego i zawodowego. W Polsce do określenia liczby organizacji pozarządowych podstawą są:
• zasoby krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON Głównego Urzędu Statystycznego,
• rejestry stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego,
• rejestry organizacji pozarządowych prowadzone przez starostwa
powiatowe.
W kwietniu 2004 roku, kiedy Polska
przystąpiła do Unii Europejskiej, sektor pozarządowy liczył blisko 103 000
podmiotów. Według stanu na dzień
1 stycznia 2007 r. w rejestrze REGON
zarejestrowanych było 112 599 organizacji pozarządowych. Dane, które
są zgromadzone w systemie REGON,
wskazywały, że organizacje pozarządowe przybierały najczęściej formę
prawną stowarzyszeń, fundacji, jednostek Kościołów i związków wyznaniowych oraz związków zawodowych,
natomiast najmniej liczną grupę zarejestrowanych podmiotów stanowiły
partie polityczne oraz organizacje pracodawców. Dla porównania, wg stanu
na dzień 31 grudnia 2013 r. w rejestrze
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS wpisanych było około 208 000
organizacji pozarządowych.
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Analizując tendencję wzrostową powstawania organizacji pozarządowych, zauważono, że podstawowym
bodźcem do podejmowania działań
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest możliwość dofinansowania realizowanych zadań z funduszy
europejskich. Unia Europejska opracowuje perspektywy finansowe zawierające maksymalne kwoty przewidywanych wydatków wraz z ich
podziałem na priorytety polityczne
przyjęte przez kraje członkowskie (Bernaś 2005: 168). Dotychczas przyjęto
następujące perspektywy finansowe:
1988–1992, 1993–1999, 2000–2006,
2007–2013 oraz 2014–2020. W grudniu 2005 r. Komisja Europejska i Rada
Europy przyjęły Perspektywę Finansową 2007–2013, w której pomoc udzielana była w ramach dwóch funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności
oraz Europejskiego Funduszu Rolnego
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji i Europejskiego Funduszu Rybackiego (Perkowski 2008: 192). Według
danych, które zostały wygenerowane
z Krajowego Systemu Informatycznego
KSI SIMIK 07-13, w ramach Perspektywy Finansowej 2007–2013 od początku
uruchomienia programów do 28 marca 2016 r. złożono 302,4 tys. wniosków
na całkowitą kwotę dofinansowania
616,0 mld zł. W tym samym okresie
podpisano z beneficjentami 106 453
umowy o dofinansowanie na kwotę
401,5 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części
UE 286,4 mld zł, co stanowi 101,3 proc.
alokacji na lata 2007–2013. Wartość
wydatków beneficjentów uznanych
za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła
382,1 mld zł, a w części dofinansowania UE 272,0 mld zł (https://www.
funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.
pl). Otrzymane dotacje przyczyniły
się do wzrostu zatrudnienia, polepszenia warunków pracy i jakości życia
Polaków. Nastąpił rozwój partnerstwa,

budowanie, modernizowanie infrastruktury technicznej i społecznej.
W związku z możliwością pozyskiwania
funduszy europejskich na wsparcie obszarów wiejskich polepszyła się jakość
życia w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Poprawiły się warunki pracy rolników, którzy zrzeszają się, tworząc formalne lub nieformalne grupy,
które ubiegają się o dofinansowanie
prowadzonej działalności. Poprawiła
się jakość funkcjonowania instytucji
publicznych, zinformatyzowano urzędy, co znacznie podniosło poziom
obsługi interesantów. O fundusze europejskie mogły ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, a także samorządy, które są najbliżej ludzi i to na ich
zarządcach spoczęło brzemię dotarcia do mieszkańców i pobudzenia ich
do działania. Gminy poprzez realizację projektów współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej zaspakajały potrzeby zamieszkujących je osób,
podnosiły poziom ich życia, a także pobudzały społeczeństwo obywatelskie.
Wykorzystanie funduszy
europejskich przez gminę
Pałecznica w latach 2007–2013
Gmina to podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. Jest ona
prawnie zorganizowanym, terytorialnym związkiem grupy osób zdefiniowanym w ustawie o samorządzie
gminnym wspólnotą samorządową
(Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym Dz. U. 2015
poz. 1515). Gmina wykonuje zadania
samorządu terytorialnego mające znaczenie lokalne, niezastrzeżone w ustawach dla jego jednostek. Na czele stoi
wójt będący organem wykonawczym
gminy. Do jego zadań należy m.in. wykonywanie budżetu, gospodarowanie
mieniem gminy oraz wybór sposobu
realizacji zadań, które zostały zlecone przez radę gminy będącą organem
uchwałodawczym. Zadaniem władz
gminy jest przede wszystkim dbanie
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o prawidłowe jej funkcjonowanie,
rozwój oraz zapewnienie wysokiego
poziomu życia jej mieszkańców. Żeby
zrealizować zakładane cele, podejmowane są działania będące odpowiedzią na sygnalizowane potrzeby mieszkańców. Pozyskanie środków z Unii
Europejskiej w znacznym stopniu
ułatwia rozwój jednostek samorządu
terytorialnego.
Przykładem sprawnie funkcjonującego samorządu jest gmina Pałecznica,
która jest małą gminą wiejską w województwie małopolskim, w powiecie
proszowickim. Zamieszkuje ją 3660
mieszkańców. Roczne dochody gminy
kształtują się na poziomie około 16 mln
zł. Gmina powstała 1 kwietnia 1991 r.
z podziału gminy Racławice-Pałecznica.
W latach 1975–1998 gmina położona
była w województwie kieleckim. Zmiany administracyjne w Polsce wpływały
znacząco na kształt i charakter gminy
Pałecznica. Do roku 1975 stanowiła
samodzielną jednostkę organizacyjną.
W wyniku likwidacji powiatów została
połączona z gminą Racławice i stała się

gminą Racławice-Pałecznica z siedzibą w Racławicach. W roku 1991 podzielono gminę Racławice-Pałecznica
na dwie odrębne gminy.
Gmina Pałecznica realizowała zadania
zlecone, na które otrzymywała subwencję. Pojawienie się ogólnodostępnych środków pomocowych, zarówno
tych przedakcesyjnych, jak i dostępnych w Perspektywie Finansowej
2007–2013, wpłynęło znacząco na jej
rozwój, a przede wszystkim na udział
mieszkańców w życiu społecznym.
Poprzez pozyskane dotacje w latach
2007–2013 w dużym stopniu zwiększył
się budżet gminy, co pozwalało realizować działania o większej skali, poszerzać spektrum działania i intensyfikować realizację poszczególnych zadań.
W latach 2007–2013 zrealizowano
32 projekty, na realizację których pozyskano łącznie około 19 057 377,97
złotych. Projekty były realizowane
w ramach różnych programów, jednak
wszystkie były skierowane do mieszkańców i były odpowiedziom na ich
potrzeby.

Tabela 1. Projekty zrealizowane przez Urząd Gminy Pałecznica w latach
2007–2013 z wykorzystaniem funduszy europejskich
Kwota dofinansowa-nia
(w zł)

Całkowita
wartość
projektu
(w zł)

W ramach projektu powstał
dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych obiekt skupiający
przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę muzyczną I stopnia wraz z zapleczem
sportowym (ORLIK, plac zabaw)

2 999 140,00

7 100 214,98

Projekt obejmował odnowę budynków znajdujących
się w centrum miejscowości
Pałecznica, tj. budynku wielofunkcyjnego, Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy
Pałecznica, Gminnej Biblioteki
Publicznej oraz zagospodarowanie terenu wokół nich

2 987 902,00

4 772 922,78

Lp.

Nazwa projektu

Charakterystyka

1.

„Budowa Centrum Edukacyjnego z przebudową
istniejącej Sali gimnastycznej w Pałecznicy”

2.

„Odnowa Centrum
Wsi Pałecznica”

11

WSB University in Wroclaw Research Journal I ISSN 1643-7772 I eISSN 2392-1153 I Vol. 16 I No. 2

3.

„Alternatywne źródła
energii szansą poprawy jakości środowiska
naturalnego w Gminie
Pałecznica”

W ramach projektu zostały
zakupione i zamontowane
na 7 budynkach użyteczności publicznej instalacje
fotowoltaiczne, tj. przy ujęciu
wody w Pałecznicy, przepompowni wody w Pałecznicy,
przepompowni wody w Pamięcicach, Zespole Szkół w Pałecznicy, budynku wielofunkcyjnym,
Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica, Gminnej Bibliotece Publicznej w Pałecznicy

1 387 536,60

2 001 637,08

4.

„Ochrona powietrza
W ramach projektu w budynkuatmosferycznego
ach Gminnej Biblioteki Pubprzez wykorzystanie
licznej w Pałecznicy, Gminnym
energii odnawialCentrum Kultury i Promocji
nej w systemach
Gminy Pałecznica, budynku
grzewczych obiektów
wielofunkcyjnym oraz w Cenużyteczności publicznej
trum Edukacyjnym zostały
Gminy Pałecznica”
zainstalowane pompy ciepła

1 389 858,00

1 473 239,35

5.

„Budowa infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pałecznica, zwiększająca
dostępność mieszkańców do administracji publicznej”

W ramach projektu przeprowadzona została kompleksowa
informatyzacja Urzędu Gminy
Pałecznica, obejmująca wprowadzenie: Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Urzędem,
Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, Rozszerzenie
podpisu elektronicznego, Systemu Portalowego „e-Palecznica”.

527 560,00

855 608,12

6.

Promocja Gminy
Pałecznica Biesiada w ProKoParze”

W ramach projektu została zorganizowana w 2010
r. impreza integracyjna dla
mieszkańców gminy Pałecznica

15 700,00

22 450,00

7.

„Zakup strojów ludowych dla młodzieżowego tanecznego zespołu
ludowego w Pałecznicy”

W ramach projektu zakupiono 10 kompletów strojów
krakowskich dla chłopców
oraz 10 kompletów strojów
krakowskich dla dziewcząt

11 382,00

19 999,80

8.

„Wzrost atrakcyjności
turystycznej wiejskich
obszarów Gminy
Pałecznica i terenu
działania LGD poprzez
stworzenie bazy informacji turystycznej”

W ramach projektu zostały
opracowane i wydrukowane materiały promocyjne gminy Pałecznica

43 800,00

67 342,50

9.

„Promocja Gminy Pałecznica poprzez opracowanie, wykonanie
albumu i monografii”

W ramach zadania zostały
opracowane materiały promocyjne: album oraz monografia Gminy Pałecznica

16 800,00

29 520,00
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10.

„Odnowa Centrum
Wsi Sudołek”

W ramach projektu został
utwardzony plac przed Domem Ludowym w Sudołku
oraz wykonany chodnik

81 781,00

136 097,14

11.

„Odnowa Centrum
Wsi Czuszów”

W ramach projektu wykonano remont świetlicy wiejskiej w Czuszowie oraz zagospodarowano teren wokół budynku

280 696,00

461 175,00

12.

„Adaptacja pomieszczeń budynku zlewni
mleka na Gminną
Bibliotekę Publiczną w Pałecznicy oraz
zakup wyposażenia”

W ramach projektu odnowiono budynek zlewni
mleka i dostosowano go do
działalności Gminnej Biblioteki Publicznej; zakupiono
meble, potrzebne urządzenia i sprzęt komputerowy

142 443,00

285 000,93

13.

„Remont świetlicy
wiejskiej w Czuszowie – podnoszenie
jakości życia mieszkańców ProKoPaRy”

W ramach projektu przebudowano ciągi wentylacyjne
wraz z kanałami kominowymi
oraz zakupiono kominek

25 000,00

43 920,00

390 205,00

697 000,00

14.

„Odnowa Centrum Wsi:
W ramach projektu zostały
Sudołek – modernizmodernizowane 2 Domy
zacja Domu LudoweLudowe w Sudołku i Nadzowie,
go i montaż oświetlenia
został wybudowany chodulicznego, Nadzów
nik w miejscowości Nadzów oraz
– modernizacja Domu zostało wymienione oświetlenie
Ludowego, budowa
uliczne na oprawy ledowe: 63
chodników i montaż
szt. w Nadzowie, 32 szt. w Suoświetlenia ulicznedołku, 59 szt. w Gruszowie
go oraz wsi Gruszów
– montaż oświetlenia ulicznego”

15.

„Odnowa centrum
wsi Ibramowice”

W ramach projektu został
zagospodarowany teren wokół
Domu Ludowego w Ibramowicach (wykonano place postojowe, chodniki, ogrodzenie,
boisko sportowe wraz z wyposażeniem sportowym)

493 998,00

658 665,15

16.

„Stworzenie mobilnego
przewodnika turystycznego i informacyjnego
jako narzędzia rozwoju
obszaru LGD ProKoPaRa wraz z montażem
tablic informacyjnych”

W ramach projektu została
stworzona aplikacja mobilna
na smartfony i tablety, która promuje najciekawszych
miejsca oraz szlaki turystyczne w gminach wchodzących w skład Lokalnej
Grupy Działania ProKoPaRa

39 000,00

63 962,50
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17.

„Ochrona Wód GruntoW ramach projektu zostały
wych gminy Pałecznica wybudowane 334 przydomowe
poprzez wdrożenie
oczyszczalnie ścieków w 13
systemu przydomowych miejscowościach gminy Pałeczoczyszczalni ścieków nica; projekt objął również przeoraz przebudowę
budowę budynków pompowobiektów pompowni i przepompowni wodnych
ni i przepompowni
wodnych i zakup nowych urządzeń dla sieci
wodociągowej w celu
poprawy życia mieszkańców gminy”

2 951 130,00

4 839 854,91

18.

„Zakup ciągnika z becz- W ramach projektu został zakukowozem do wywozu
piony ciągnik z beczkowozem
osadu z przydomowych
do wywozu osadu z przydooczyszczalni ścieków
mowych oczyszczalni ścieków
oraz modernizacja
oraz został zmodernizowany
tranzytu wodociągowe- wodociąg w gminie Pałecznica
go w gminie Pałecznica”

660 000,00

1 082 400,00

19.

„Ochrona wód gruntoW ramach projektu został
wych gminy Pałecznica
wyremontowany wodociąg
poprzez wdrożenie
gminny fi 110 PE przechodzący
systemu przydomowych
przez grunty miejscowości:
oczyszczalni ścieków Pieczonogi, Nadzów oraz zostało
– etap II oraz remont
wybudowane 39 przydomosieci wodociągowej”
wych oczyszczalni ścieków

388 000,00

636 321,18

20.

„Jak dobrze być przedszkolakiem – rozwój
edukacji przedszkolnej
w gminie Pałecznica”

W ramach projektu zostały
utworzone trzy punkty przedszkolne w Pałecznicy, Nadzowie
i Czuszowie, do których uczęszczały dzieci w wieku 3–5 lat;
w projekcie łącznie wzięło udział
152 dzieci w wieku 3–5 lat

1 058 600,00

1 327 285,00

21.

„Aktywność popłaca”

W ramach projektu osoby bez
kwalifikacji zawodowych bądź
z kwalifikacjami niedostosowanymi do potrzeb rynku pracy
objęte zostały szerokim wachlarzem wsparcia specjalistycznego, tj. pracownika socjalnego,
psychologa, prawnika, doradcy
zawodowego, terapeuty rodzinnego; uczestnicy projektu
korzystali także ze szkoleń
zawodowych

520 821,00

595 669,00

22.

„Aktywni dziś – wygrywają jutro”

W ramach projektu dzieci
uczęszczające do klas 1–6 szkół
podstawowych z terenu gminy
Pałecznica brały udział w zajęciach pozalekcyjnych; zostały
objęte także wsparciem logopedy, psychologa i pedagoga

837 258,60

837 258,60
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23.

„Szkolenia dla strażaków – ochotników
z zakresu ratownictwa
medycznego”

W ramach projektu 40
strażaków ochotników zostało
przeszkolonych z ratownictwa
medycznego, równości szans
i płci oraz wzięło udział w warsztatach psychologicznych

47 850,00

47 850,00

24.

„Aktywni rodzice”

W ramach projektu zostali zatrudnieni 4 dzienni opiekunowie
sprawujący opiekę nad dziećmi
w wieku od 1 do 3 lat

437 610,60

514 836,00

25.

„Wysoka jakość usług
W ramach projektu zostały doedukacyjnych w Gminie posażone 3 oddziały przedszkolPałecznica”
ne przy szkołach podstawowych
na terenie gminy.

261 715,00

261 715,00

26.

„Rozwój malucha szansą na przyszłość”

W ramach projektu została
doposażona baza dydaktyczna
szkół z terenu gminy Pałecznica; odbywały się zajęcia dla
uczniów zdolnych rozwijające
umiejętności przyrodnicze,
uzdolnienia w zakresie j. angielskiego, zajęcia logopedyczne
oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej i wyjazdy na basen

59 026,00

59 026,00

27.

„Mój los w moich
rękach”

W ramach projektu podejmowano działania w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
poprzez aktywizację społeczną
i zawodową osób korzystających
z pomocy społecznej w gminie
Pałecznica

258 652,67

258 652,67

28.

„Budowa mikroinstalacji prosumenckich
– fotowoltaicznych
na terenie Gminy
Pałecznica”

W ramach projektu zostało
wykonane u mieszkańców Gminy Pałecznica 17 mikroinstalacji
fotowoltaicznych o mocy 3,5 kW
każda oraz 3 instalacje przy budynkach użyteczności publicznej
(Ujęcie Wody w Pałecznicy,
Środowiskowy Dom Pomocy
Społecznej, Remiza OSP w Nadzowie) o łącznej mocy 52,5 kW

580 719,00

738 187,22

29.

„Świetlica środowiskowa szansą na lepsze
wyniki edukacyjne”

W ramach projektu prowadzona
była świetlica środowiskowa,
do której uczęszczało 40 dzieci,
projekt został zrealizowany
przez Stowarzyszenie „KLUCZ”
Oddział w Pałecznicy

49 998,30

49 998,30

„Umiejętność udzielaW ramach projektu 30 strażania pierwszej pomocy
ków ochotników zostało przepriorytetem ochotniczej szkolonych z zakresu udzielania
straży pożarnej”
kwalifikowanej pierwszej pomocy; projekt został zrealizowany
przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Pałecznicy

49 999,30

49 999,30

30.
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31.

„Kwalifikacje pilarza
W ramach projektu 60 stra- konieczność i nowe
żaków ochotników zostało
możliwości zawodowe” przeszkolonych z zakresu obsługi
piły spalinowej; projekt został
zrealizowany przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna
w Pałecznicy

49 895,90

49 895,90

32.

„Kultywowanie
W ramach projektu zostały
miejscowych tradycji
zakupione stroje ludowe dla
i zwyczajów w ProKoPazespołu folklorystycznego
Rze poprzez utwoPAŁECZNICZANKI; projekt został
rzenie oraz aktywną
zrealizowany przez Stowarzydziałalność zespołu
szenie Ochotnicza Straż Pożarna
folklorystycznego”
w Pałecznicy.

13 300,00

19 000,00

Źródło: http://palecznica.pl.

W latach 2007–2013 gmina Pałecznica zrealizowała inwestycje mające
na celu modernizację oraz rozbudowę
istniejącej infrastruktury. Gruntownie
odnowione zostały centra wsi: Pałecznica, Czuszów, Ibramowice, Nadzów,
Sudołek, Gruszów. Wybudowane zostało Centrum Edukacyjne w Pałecznicy z odnowioną salą gimnastyczną,
do którego uczęszczają dzieci w wieku
1–3, przedszkolaki, uczniowie szkoły
podstawowej, gimnazjum oraz szkoły
muzycznej I stopnia. Oprócz renowacji
budynków utworzone również zostały
place zabaw, boiska sportowe, a także
poprawił się stan dróg. Rozbudowana
została infrastruktura teleinformatyczna w gminie Pałecznica. Zrealizowano
również projekty nieinwestycyjne mające na celu m.in. integrację społeczną,
poprawę poziomu kształcenia dzieci,
młodzieży poprzez stworzenie możliwości korzystania z rozwijających zajęć
dodatkowych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób bezrobotnych,
co umożliwiło im powrót na rynek pracy itp. Gmina Pałecznica zaangażowała
się także w realizację projektów o charakterze innowacyjnym, wykorzystujących najnowsze technologie. Podjęte
zostały działania w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej w gminie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, m.in. pomp ciepła

i paneli fotowoltaicznych. Skupiono się
także na ochronie środowiska poprzez
budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków, wymianę oświetlenia ulicznego z rtęciowego na ledowe. Dzięki zrealizowanym w gminie Pałecznica inwestycjom powstały miejsca, w których
mieszkańcy mogą się spotykać, uczyć,
rozwijać swoje pasje i talenty. Poprzez
realizację tzw. projektów miękkich
współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach funduszy europejskich, skierowanych bezpośrednio
do ludzi, jak np. Aktywni rodzice, Mój
los w moich rękach, Aktywność popłaca, itd. pracownicy Urzędu Gminy Pałecznica oraz członkowie stowarzyszeń
dotarli do osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie. Budowane obiekty użyteczności publicznej, dostosowywane pomieszczenia, tworzone
place zabaw, podejmowane działania
na rzecz ochrony środowiska, promocji, edukacji, rozwoju kultury lokalnej
itd. przyczyniały się do motywowania
mieszkańców do wspólnego działania.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez otrzymywane z Unii Europejskiej fundusze
na przykładzie gminy Pałecznica
W Polsce w ciągu ostatnich lat kładzie się duży nacisk na tworzenie
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i rozwój organizacji pozarządowych.
Społeczeństwo obywatelskie ma duży
wpływ na budowanie dialogu społecznego. Członkowie m.in. stowarzyszeń
wyrażają interesy różnych grup społecznych, a ponieważ doskonale znają
ich potrzeby, realizują cele społeczne
niezależne od władzy publicznej. Przyjmuje się obecnie, że bez rozwijającego
się społeczeństwa obywatelskiego nie
może istnieć silne państwo. To społeczeństwo obywatelskie uczy demokracji i współodpowiedzialności za wspólny sukces.
Przed rokiem 2004 wspólne działania
mieszkańców gminy Pałecznica kończyły się na planach i celach, które były
niemożliwe do zrealizowania. Brak
realnych możliwości wsparcia formalnych i nieformalnych grup środkami
budżetowymi nie dawały instrumentów do tworzenia i realizacji wspólnych
inicjatyw. Mieszkańcy gminy Pałecznica nie podejmowali inicjatyw do działania, do zmiany otaczającej ich rzeczywistości, ponieważ byli świadomi,
że nie mają możliwości, żeby je zrealizować. Gminę Pałecznica w 2004 roku
charakteryzowały stare, zniszczone,
nieużytkowane domy ludowe i remizy,
5 niedostosowanych do celów oświatowych szkół skupiających po około 50
uczniów, w których były tworzone czteroosobowe klasy, dziurawe drogi, brak
jakichkolwiek placów zabaw czy boisk
sportowych. Przeprowadzone w 2004
roku wśród grupy 100 mieszkańców
ankiety świadczyły o tym, że pomimo, iż rzeczywistość była przerażająca, mieszkańcy żyli swoim życiem i nie
przeszkadzało im to, co ich otaczało,
nie widzieli w tym żadnego problemu.
Na 100 zankietowanych osób tylko 10
zasygnalizowało, że chciałoby zmienić
coś w swojej gminie. Brak środków
budżetowych, ograniczone dochody
własne gminy wynikające z jej typowo rolniczego charakteru wystarczały
tylko na bieżącą działalność samorządu. Po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej pojawiła się możliwość

aplikowania o fundusze europejskie.
Lata 2004–2006 dla gminy Pałecznica były okresem nauki pozyskiwania
dofinansowania na podejmowane
działania. Organizowano spotkania
z mieszkańcami, aby poprzez dialog
społeczny stworzyć wspólny plan działania. Według list obecności znajdujących się w Urzędzie Gminy w Pałecznicy frekwencja na zebraniach wiejskich
organizowanych w latach 2004–2006
wynosiła 5–10%. Realizacja inwestycji
wymienionych w części drugiej pobudziła mieszkańców gminy do działania,
zrzeszania się i tworzenia nieformalnych czy formalnych organizacji, których zamierzeniem stała się realizacja
wspólnych celów dla dobra gminy i jej
mieszkańców. Początkowo realizowane projekty dotyczyły tylko pośrednio
zamieszkujących gminę ludzi, natomiast z czasem zaczęły dotykać ich
bezpośrednio, np. poprzez budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków
czy paneli fotowoltaicznych. Możliwość pozyskania funduszy europejskich na konkretne zadania wymagała
współdecydowania w zakresie:
• gospodarki
wodno-ściekowej,
mieszkańcy podczas spotkań podejmowali decyzje o lokalizacji
i kolejności budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
• edukacji, rodzice z terenu gminy
Pałecznica podejmowali wspólne decyzje o koncentracji dzieci
w obrębie poszczególnych placówek oświatowych, zmiany funkcji
i redukcji budynków szkolnych,
budowy boisk sportowych, placów zabaw;
• kultury, mieszkańcy podczas
wspólnych spotkań podejmowali decyzje dotyczące budowy
i przebudowy Domów Ludowych,
Centrów Wsi, uczestniczyli w planowaniu i wdrażaniu rozwiązań
budowlano-architektonicznych,
wybierali kolory elewacji itd.;
• odnawialnych
źródeł
energii, mieszkańcy podczas zebrań
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wiejskich decydowali o lokalizacji pomp ciepła oraz instalacji
fotowoltaicznych;
• pomocy społecznej, podczas spotkań podejmowane były decyzje
dotyczące dotacji na pomoc najuboższym i wykluczonym.
Możliwość aplikowania o fundusze
europejskie znacząco pobudziła aktywność mieszkańców i chęci współdecydowania, wyrażając to poprzez
podniesienie frekwencji w zebraniach
wiejskich, która rosła z roku na rok.
W 2013 roku według list obecności
znajdujących się w Urzędzie Gminy
w Pałecznicy w zebraniach uczestniczyło około 70% mieszkańców. Poprzez
zgłaszanie potrzeb i partycypowanie
w alokacji pozyskanych funduszy europejskich osoby te zaczęły współpracować z Urzędem Gminy. Podczas
konsultacji społecznych zebrano materiały oraz informacje dotyczące planów działania na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia i w oparciu o nie
opracowano strategię rozwoju gminy.
Unia Europejska umożliwiła ubieganie
się o fundusze europejskie, oprócz samorządom, również stowarzyszeniom,
fundacjom, a także innym organizacjom
pożytku publicznego. Przyczyniło się
to do wzrostu zainteresowania wokół
tworzenia formalnych i nieformalnych
grup społecznych, które na realizację
swoich celów statutowych pozyskiwały
fundusze europejskie. Według rejestru
organizacji pozarządowych prowadzonych w Urzędzie Gminy w Pałecznicy
na terenie gminy w roku 2004 było
zarejestrowanych w KRS 7 Stowarzyszeń, w tym 5 jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej. Na koniec roku 2013
zarejestrowanych było 19 Stowarzyszeń, w tym 8 jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej, zrzeszających łącznie
około 600 osób. Ten gwałtowny wzrost
formalnych grup działania w populacji liczącej zaledwie 3660 mieszkańców wyraźnie wskazuje na bodziec
zewnętrzny jakim były oraz są nadal
funduszy europejskich. Powstały nowe

Stowarzyszenia Ochotniczych Straży
Pożarnych, które zaangażowały społeczeństwo do wspólnego działania poprzez realizację projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pobudziły do wspólnego działania
setki osób, podnosząc ich kwalifikacje
w zakresie m.in. udzielania pierwszej
pomocy oraz wzbogacając ich wiedzę w zakresie tworzenia organizacji
pozarządowych. Powstały Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich, które
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskały dofinansowanie na reaktywowanie ludowych zespołów folklorystycznych, zakup strojów
i instrumentów. Zostały utworzone
świetlice wielopokoleniowe skupiające
osoby starsze i młodzież szkolną, prowadzące swoją działalność dzięki funduszom europejskim przeznaczonym
na wspólną politykę senioralną w Unii
Europejskiej. Według danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pałecznicy, w latach 2007–2013 liczba osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzrosła trzykrotnie, tj. w 2007
roku wynosiła 16 osób, a w 2013 roku
48. Działania w kierunku pomocy tym
osobom prowadzą członkowie utworzonego w 2010 roku Stowarzyszenia
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego „Klucz” Oddział w Pałecznicy. Mieszkańcy podejmują działania w kierunku poprawy
jakości życia, rozwoju kultury i sportu.
Zrzeszyli się i utworzyli Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury i Sportu
w Gminie Pałecznica, które na realizację swoich celów statutowych pozyskuje fundusze europejskie. Gmina
Pałecznica leży na szlaku pątniczym
św. Jakuba, którego promocją zajmuje
się Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Gminy Pałecznica „Muszelka”. Członkowie stowarzyszenia organizują coroczne pielgrzymki szlakiem
św. Jakuba oraz realizują projekty,
w ramach których pozyskali dofinansowanie m.in. na utworzenie w gminie
przystani św. Jakuba umożliwiających
18
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pielgrzymom odpoczynek. Na terenie
gminy Pałecznica działalność prowadzi
Stowarzyszenie św. Józefa zrzeszające
emerytów i rencistów, Stowarzyszenie
„Razem plus” prowadzącym orkiestrę
dętą „Syrena”, Fundacja „Pszczółki”
prowadząca gospodarstwo edukacyjne i wiele innych organizacji pożytku
publicznego.
Mieszkańcy gminy Pałecznica aktywnie uczestniczą w życiu społecznym,
współdecydują, podejmują działania,
ale również podejmują odpowiedzialne decyzje i dokonują ważnych wyborów, przedkładając dobro ich gminy
ponad wszystko. W statystykach wyborczych w gminie Pałecznica odnotowano wyraźny wzrost frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych
z 46,70% w roku 2006, do 60,80%
w roku 2014, co dowodzi wprost
o wzroście zainteresowania tym, kto
będzie rządził gminą, jakie będzie podejmował decyzje i w jaki sposób oddziaływał na proces powstawania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Szczegółowa analiza działań podejmowanych w gminie Pałecznica, zarówno
przez władze, jak i przez mieszkańców
dowodzi o prawidłowości tezy, że fundusze europejskie wpływają na rozwój
społeczeństwa obywatelskiego.
Ilość nowo powstałych organizacji,
wzrost frekwencji wyborczej oraz
zwiększenie liczby osób biorących
czynny udział w życiu społecznym
(w spotkaniach wiejskich) jest dowodem na wzrost świadomości społeczeństwa obywatelskiego poprzez
wspólne wykorzystanie funduszy
europejskich. Fakt systematycznego
powstawania nowych Stowarzyszeń
dowodzi o wzrastającym zainteresowaniu tworzenia formalnych grup
społeczeństwa obywatelskiego celem
realizacji wspólnych zadań.

rozumieć między innymi jako przestrzeń rozciągającą się między rodziną,
państwem i rynkiem, w której działają
oddolne organizacje społeczne. W tej
przestrzeni obywatele prowadzą wolną debatę, która prowadzi do wypracowania rozwiązań społecznych, które
można następnie traktować jako dobro wspólne.
W artykule podjęto temat wpływu
funduszy europejskich na wzrost świadomości społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie gminy Pałecznica.
Z wykonanej analizy autor stwierdza,
że kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w latach 2007–2013 zależne jest głównie od sposobu i celu
dystrybucji funduszy europejskich.
Ważna jest inicjatywa oddolna, wyznaczanie wspólnych celów, określanie potrzeb, które mają zostać zaspokojone. Niezbędny jest również
lider, który pobudzi społeczeństwo
do działania, podejmie wyzwanie.
Jednak najważniejsze są źródła finansowania, ponieważ bez nich cele byłyby niemożliwe do osiągnięcia, zauważane potrzeby – nie do zaspokojenia.
Przed przystąpieniem Polski do Unii
Europejskiej inicjatywy oddolne były
nie do zrealizowania, ponieważ nie
było możliwe ich sfinansowanie. Kiedy pojawiły się fundusze europejskie
przeznaczone na realizację zadań
mających na celu zaspakajanie potrzeb każdego człowieka, nastąpiło
pobudzenie społeczeństwa do działania. Dobrym tego przykładem jest
gmina Pałecznica, której mieszkańcy
w latach 2007–2013 zaczęli angażować się w życie społeczne, współdecydować o realizowanych projektach,
uczęszczać na spotkania wiejskie, żeby
wspólnie rozwiązywać problemy, zgłaszać potrzeby realizacji nowych zadań.
Powstały nowe organizacje pozarządowe zrzeszające w 2013 roku około
600 mieszkańców. Podejmowały one
działania w kierunku pomocy ludziom
upośledzonym, wykluczonym społecznie, a także skupiały się na edukacji,

Zakończenie
Istnieje wiele określeń terminu „społeczeństwo obywatelskie”. Można je
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rozwoju i promocji gminy. Szeroka
dystrybucja funduszy europejskich
pobudziła również do funkcjonowania już istniejące organizacje, takie jak
Stowarzyszenia Ochotniczych Straży
Pożarnych, które prowadziły aktywne działania. W latach 2007–2013
nastąpił również wzrost aktywności
mieszkańców widoczny w statystykach wyborczych. Zaobserwowano

systematyczny wzrost frekwencji
w wyborach (samorządowych, sołeckich), co świadczy o większej odpowiedzialności mieszkańców za wspólne działania.
Powyższe wnioski pozwalają wyraźnie
stwierdzi, że duże znaczenie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego
i wzrost jego świadomości mają fundusze europejskie.

Bibliografia
Bernaś B. (red.) (2005), Finanse Unii
Europejskiej, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego we
Wrocławiu, Warszawa.

Pietrzyk-Reeves D. (2004), Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wrocław.
Szacki J. (1997), Ani Książe, ani Kupiec.
Obywatel, Kraków.

Dziubka K. (2000), Społeczeństwo
obywatelskie: wybrane aspekty, ewolucja pojęcia. Studia z teorii polityki,
Wrocław.

Witkowska M., Wierzbicki A. (red.)
(2005), Społeczeństwo obywatelskie, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,
Warszawa.

Jankowska M., Sokół A., Wicher A.
(2008), Fundusze Unii Europejskiej
2007–2013, CeDeWu, Warszawa.

Załęski P. S. (2012), Neoliberalizm
i społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Kaviraj S., Khilnani S.(2001), Civil
Socjety: History adn Possibilities,
Cambridge.

Materiały internetowe:

Kawecka-Wyrzkowska E. (red.) (2004),
Synowiec E., Polska w Unii Europejskiej, Instytut Koniunktur i Cen Handlu
Zagranicznego, Warszawa.

http://palecznica.pl [23.11.2015 r.].
https://www.funduszeeuropejskie.
2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Strony/Poziom
_realizacji_programow_stan_na_28
marca2016r.aspx [31.03.2016 r.].

Krauz-Mozer B., Borowiec P. (red.)
(2006), Czas społeczeństwa obywatelskiego. Między teorią a praktyką,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Akty prawne:

Osiatyński W. (2004), Rzeczpospolita obywateli, Wydawnictwo Rosner
i Wspólnicy, Warszawa.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz. U. 2015 poz.
1515.

Perkowski M. (red.) (2008), Prawo zarządzania projektami finansowanymi
z funduszy europejskich, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, Dz. U. 2010 poz.
1536.
20

Łukasz Makowski, Marcin Gaweł | Wpływ funduszy europejskich na wzrost świadomości społeczeństwa obywatelskiego

Spis tabel:

Tabela 2. Projekty realizowane przez
organizacje pozarządowe w latach
2007–2013 w gminie Pałecznica z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Tabela 1. Projekty realizowane w latach 2007–2013 w gminie Pałecznica.

The impact of European funds on the increase of civil society awareness on the
example of Pałecznica municipality
Abstract
The article focuses on the characteristics of the civil society formation in Pałecznica municipality located in the province of Małopolska (Lesser Poland).
Moreover, the article also aims at presenting how important European funds
are in the process of shaping and developing civil society. Access to European funds which creates the possibility to finance actions aiming at meeting
the needs of the society and implementing bottom-up initiatives has contributed to formalizing these groups, as well as to increasing the civil society
awareness.
Keywords: European funds, civil society, Pałecznica municipality
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