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Przedmowa

Wy¿sza Szko³a Handlu i Us³ug w Poznaniu przedstawia Szanownym Czytelni-

kom ju¿ Nr 20 Zeszytów Naukowych. Rozwa¿ania otwiera Waldemar Fr¹ckowiak,

który zadaje pytania: co decyduje o dobrobycie, czy bogactwie pañstw i narodów?

Jakie si³y sprawcze przes¹dz¹ o miejscu poszczególnych krajów i spo³eczeñstw na

liœcie beneficjentów œwiatowej rywalizacji gospodarczej, zw³aszcza teraz, w XXI

wieku? Co z tego wynika dla nas, dla Polski? Autor stwierdza, ¿e obecny kryzys

uœwiadomi³ spo³ecznoœci œwiatowej, ¿e stajemy wobec potrzeby ponownego zdefi-

niowania roli i organizacji pañstwa, spo³eczeñstwa i gospodarki oraz ustalenia no-

wych punktów równowagi i prowadz¹cych do nich œcie¿ek.

Wies³aw Ciechomski zauwa¿a, ¿e w sektorze handlu, który jest bardzo wa¿nym

sektorem gospodarki narodowej, zasz³y w minionych 20 latach olbrzymie przemia-

ny zarówno pod wzglêdem liczby sklepów, ich powierzchni, jak i metod zarz¹dza-

nia. Autor podkreœla, ¿e na rozwój tej ga³êzi gospodarki maj¹ równie¿ wp³yw czyn-

niki makroekonomiczne, jak uwarunkowania ekonomiczne, demograficzne,

spo³eczno, kulturowe, polityczne, prawne oraz technologiczne. Natomiast poszcze-

gólne podmioty gospodarcze nie maj¹ na nie wp³ywu i nie mog¹ ich kszta³towaæ.

Skolei poziom cen produktów ekologicznych w handlu detalicznym badaj¹ W³ady-

s³awa £uczka-Baku³a i Joanna Smoluk-Sikorska. Autorki stwierdzaj¹, ¿e ceny ¿yw-

noœci ekologicznej osi¹gaj¹ poziom zdecydowanie wy¿szy ni¿ ceny produktów

konwencjonalnych. W odniesieniu do polskiego konsumenta cena nadal w najwiê-

kszym stopniu kszta³tuje popyt na ¿ywnoœæ ekologiczn¹, w przeciwieñstwie od kra-

jów europejskich, gdzie du¿¹ rolê pe³ni¹ motywy pozacenowe, takie jak: jakoœæ czy

unikatowoœæ produktu.

Ciekawe wyniki da³y badania znajomoœci produktów regionalnych i tradycyjnych

w Wielkopolsce przeprowadzone przez Beatê Raszkê i Monikê Kuraœ. Autorki kon-

statuj¹, ¿e mieszkañcy czêsto kupuj¹ produkty tradycyjne, wiedz¹c, ¿e s¹ wyj¹tkowe,

smaczne, zdrowsze i wysokiej jakoœci. Jednak oznaczenia regionalnych i tradycyj-

nych produktów s¹ ma³o znane i z regu³y s³abo rozpoznawane. Zmiany potencja³u

konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw rolno-spo¿ywczych po wst¹pieniu Polski do Unii

Europejskiej analizuje Barbara Hadryjañska stwierdzaj¹c, ¿e najgorzej zosta³ ocenio-

ny potencja³ w sferze sprzeda¿y, a najlepiej potencja³ w sferze zapewnienia jakoœci.

Autorka zauwa¿a, ¿e przedsiêbiorstwa mleczarskie funkcjonuj¹ce na terenie woje-

wództwa wielkopolskiego w znacz¹cy sposób poprawi³y potencja³ konkurencyjnoœci

swoich jednostek w okresie pomiêdzy 2003 a 2008 rokiem.
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Funkcjonowanie systemu zabezpieczenia materialnego emerytów i rencistów

w Polsce w latach 2000-2008 omawiaj¹ W³adys³awa £uczka-Baku³a, Lidia

Jab³oñska-Porzuczek. Zdaniem Autorek w latach 2000-2008 przeciêtne miesiêcz-

ne œwiadczenie emerytalno-rentowe z systemu powszechnego zachowywa³o ten-

dencjê wzrostow¹. Na wzrost poziomu œwiadczeñ wp³yn¹³ wskaŸnik waloryzacji,

a tak¿e likwidacja starego portfela. Natomiast S³awomir Kalinowski i Karolina

Witkowska analizuj¹ wydatki MOPR w Poznaniu na œwiadczenia bezpoœrednie.

Z badañ wynika, ¿e zakres dzia³añ oœrodka stale siê powiêksza, a tym samym

rosn¹ wydatki na pomoc bezpoœredni¹. Autorzy zwracaj¹ uwagê, ¿e potrzebna jest

dobrze przygotowana kadra pracownicza, potrafi¹ca nie tylko rozwi¹zaæ problem

ex-post poprzez zwiêkszone wydatki na dzia³ania naprawcze, ale przede wszy-

stkim problemy ex-ante zwi¹zane z dzia³aniami zapobiegawczymi wœród osób

wykluczonych. Andrzej Bury podejmuje kwestiê zawodowych czynników ryzyka

zdrowotnego. Dokonuj¹c analizy œrodowiskowych warunków pracy, ryzyka wy-

stêpowania chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy, przedstawia aktualny

poziom zagro¿eñ dla zdrowia pracuj¹cych. Autor wskazuje na zasadnicze

dzia³ania podejmowane w celu ograniczania ryzyka dla zdrowia w miejscu wyko-

nywania pracy.

O pocz¹tkach edukacji obronnej jako systemu procesów oœwiatowo-wychowaw-

czych w Polsce pisze Zbigniew Dziemianko. Autor analizuje ewolucjê w latach

1918-2008 od polskiej edukacji obronnej do edukacji dla bezpieczeñstwa. Przedsta-

wia ró¿ne poszczególne etapy jej rozwoju, formy organizacyjne i programowe.

Joanna Wiœniewska poddaje ocenie pozycjê inwestycyjn¹ krajów Grupy Wysze-

hradzkiej w sektorze us³ug rynkowych po ich wst¹pieniu do Unii Europejskiej.

Autorka stwierdza, ¿e w badanym okresie wzros³y przep³ywy bezpoœrednich inwes-

tycji zagranicznych i wartoœæ zasobów inwestycyjnych w analizowanym sektorze.

W badanych gospodarkach pozycja inwestycyjna kszta³towana by³a na drodze

wzrostu inwestycji zagranicznych w sektorze us³ug w kraju i za granic¹. Natomiast

Aleksandra Stadnik bada wp³yw miêdzynarodowych migracji na rozwój gospodar-

czy i wspó³czesny. Nieuchronnoœæ migracji i ich dynamika zmusza do obserwacji

tego wp³ywu, przede wszystkim w kontekœcie minimalizowania negatywnych jego

aspektów, a maksymalizacji pozytywnych.

Aneta Wysokiñska-Senkus i Mariusz Szoszorek analizuj¹ efektywnoœæ organiza-

cyjn¹ zintegrowanego systemu zarz¹dzania w przedsiêbiorstwie. Autorzy stwier-

dzaj¹, ¿e d¹¿enie do doskona³ej jakoœci oraz ochrony œrodowiska wytycza przedsiê-

biorstwom kierunek dzia³ania, a uzyskane w tym zakresie efekty s¹ wa¿nym

elementem ich potencja³u konkurencyjnego. Adam Koliñski przypomina, ¿e sektor

MSP stanowi ponad 99% przedsiêbiorstw w Polsce, a cechuje siê jednak bardzo

ograniczonym dostêpem do Ÿróde³ finansowania bie¿¹cej dzia³alnoœci. St¹d Autor

k³adzie nacisk na pozabankowe Ÿród³a finansowania. Iwona Wdowiak przedstawia

problemy zarz¹dzania magazynem w logistycznym ³añcuchu dostaw. Autorka pod-
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daje szczególnej analizie klasyfikacjê magazynów i charakteryzacjê budowli maga-

zynowych. Jest to szczegó³owy przegl¹d technik i metod struktury magazynowej.

Ma³gorzata Dolata i Jaros³aw Lira badaj¹ stan i zró¿nicowanie przestrzenne

infrastruktury wodno-œciekowej na obszarach wiejskich województwa wielkopol-

skiego. Autorzy stwierdzaj¹, ze w dalszym ci¹gu istniej¹ najwiêksze zaniedbania

w zagospodarowaniu infrastrukturalnym na obszarach powiatów usytuowanych

przede wszystkim na po³udniowych krañcach województwa,

Szanownych Czytelników na pewno zainteresuj¹ równie¿ recenzje ostatnio wy-

danych ksi¹¿ek, dotycz¹cych ró¿nych zagadnieñ bezpieczeñstwa narodowego i pra-

wnych aspektów zarz¹dzania kryzysowego. Informujemy równie¿ o konferencjach,

które odby³y siê staraniem Wy¿szej Szko³y Handlu i Us³ug w Poznaniu.

Kamila Wilczyñska
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WALDEMAR FR¥CKOWIAK

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

O Ÿród³ach wzrostu bogactwa narodów w XXI wieku.

Wskazówki dla Polski
1
.

About the sources of growth in the wealth of nations

in the 21
st

century

Guidelines for Poland

*

Historia czasów dawnych i najnowszych pokazuje liczne przyk³ady zadzi-

wiaj¹cej metamorfozy pañstw, gospodarek i spo³eczeñstw. Zachêca te¿ do stawia-

nia pytañ o jej przyczyny. Dlaczego na mapie œwiata by³y pañstwa, które najpierw

osi¹gnê³y niebywa³y rozkwit, by póŸniej upaœæ? Dlaczego niektóre spo³eczeñstwa

wyposa¿one w bogate zasoby cierpi¹ nêdzê, a inne pozbawione cennych surow-

ców ¿yj¹ w dostatku? Dlaczego waluty krajów Pó³nocnej Europy przed wprowa-

dzeniem euro by³y mocniejsze i bardziej stabilne od walut pañstw Europy Po³ud-

niowej? Jak to jest, ¿e od wielu dziesi¹tków lat w czo³ówce dobrobytu jest ta

sama grupa krajów, czêsto o bardzo ró¿nej charakterystyce? S¹ tam wiêc kraje

du¿e i ma³e, bogate w zasoby naturalne i bez surowców, usytuowane w centrach

i peryferiach œwiata, wreszcie ró¿ne rasowo, demokratyczne i autorytarne. Co za-

tem decyduje o dobrobycie, czy bogactwie pañstw i narodów? Jakie si³y sprawcze

przes¹dz¹ o miejscu poszczególnych krajów i spo³eczeñstw na liœcie beneficjen-

tów œwiatowej rywalizacji gospodarczej, zw³aszcza teraz, w XXI wieku? Co z te-

go wynika dla nas, dla Polski?

**

Szukaj¹c odpowiedzi trzeba najpierw stwierdziæ, ¿e wiedza o Ÿród³ach bogactwa i

jego wzrostu jest obszerna, a jej gromadzenie w czasach nowo¿ytnych rozci¹ga siê w

ostatnich 250 latach. Praktycznie wszyscy wielcy ekonomiœci i niemal wszystkie szko³y

teoretyczne, i te g³ównego nurtu i te zwane alternatywnymi, zajmowa³y siê tymi pro-
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blemami bezpoœrednio lub poœrednio. W wielkim skrócie trzeba wszak przywo³aæ

tych, którzy po³o¿yli kolejne kamienie milowe w budowie tego gmachu wiedzy.

Fundamenty stworzy³ A. Smith2 wskazuj¹c na woln¹ konkurencjê i prywatn¹

w³asnoœæ jako podstawy nieskrêpowanego dzia³ania homo oeconomicus, pracê,

akumulacjê i inwestycje oraz postêp techniczny jako efekt podzia³u pracy, a tak¿e

obszerny rynek zbytu oparty na wolnoœci handlu. To mechanizm konkurencji zape-

wnia optymaln¹ dla wzrostu bogactwa alokacjê czynników produkcji. W opozycji

do apoteozy niewidzialnej rêki jako podstaw wynagradzania tych czynników wa¿na

sta³a siê teza S. Sismondiego3 o potrzebie polityki gospodarczej pañstwa zmie-

rzaj¹cej do bardziej równomiernego podzia³u dochodu.

Znacz¹cy wk³ad wnios³a ekonomia dobrobytu z jej twórc¹ C. Pigou4 na czele.

Szczególnie wa¿kie jest ustalenie, ¿e poziom dobrobytu zale¿y przede wszystkim

od rozmiarów dochodu narodowego, a tak¿e zdefiniowanie dwóch powi¹zanych op-

timów, to jest optimum produkcji i optimum podzia³u dochodu narodowego. Tu

trzeba wspomnieæ o kontrybucji J. R. Hicks’a5, który da³ opis warunków ogólnego

wzrostu dobrobytu spo³ecznego.

Kontynuatork¹ szko³y dobrobytu zw³aszcza w obrêbie relacji miêdzy rozmiara-

mi i tempem wzrostu dochodu narodowego a poziomem dobrobytu jest teoria zrów-

nowa¿onego wzrostu gospodarczego. Prace E. Domara6, R. F. Harroda7 i innych

da³y wyjaœnienie zwi¹zku przyrostu si³y roboczej, akumulacji kapita³u i zdolnoœci

produkcyjnych a przyrostem dochodu narodowego.

Na kolejny poziom wiedzy wprowadzi³y badania J. A. Schumpetera8 z jego teo-

ri¹ rozwoju gospodarczego opartego na czynnikach endogenicznych, a wiêc inno-

wacjach i przedsiêbiorcy, który w poszukiwaniu maksymalnego zysku jest gotów

do podejmowania ryzyka. Obszern¹ interpretacjê wzrostu gospodarczego narodów,

swego rodzaju podporê empiryczn¹, na któr¹ sk³ada siê niezwyk³a mnogoœæ obser-

wacji statystycznych da³ S. Kuznets9. Dziêki niemu lepiej rozumiemy struktury

i procesy rozwoju spo³eczno-gospodarczego, które ostatecznie przek³adaj¹ siê na

dobrobyt spo³eczny.

Wspó³czeœnie trzeba wyró¿niæ dwóch badaczy. Ukazanie roli idei, wiedzy i ka-

pita³u ludzkiego oraz informacji w procesach wzrostu gospodarczego i dobrobytu

zawdziêczamy P. Romerowi10. Natomiast dziêki pracom M. Portera11 znamy lepiej

14
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2 A. Smith, Badania nad natur¹ i przyczynami bogactwa narodów, 1776.
3 S. Sismondi, Nowe zasady ekonomii politycznej, czyli o bogactwie i jego stosunku do ludnoœci, 1819.
4 C. Pigou, Ekonomika dobrobytu, 1920.
5 J.R. Hicks, Kapita³ i wzrost, 1978.
6 E.D.Domar, Szkice z teorii wzrostu gospodarczego, 1962.
7 R.F. Harrod, Przyczynek do ekonomiki dynamicznej, 1948.
8 J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, 1912.
9 S. Kuznets , Wzrost gospodarczy narodów. Produkt i struktura produkcji, 1971.
10 P.M. Romer, The Origins of The Endogenous Growth, 1994.
11 M. Porter, Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy,

2000.



przyczyny zró¿nicowanej konkurencyjnoœci narodów oraz naturê klastrów, jako

Ÿród³a korzyœci synergii, przewag konkurencyjnych i ponadprzeciêtnej efektywno-

œci. Nota bene w idei klastrów manifestuje siê zasada korespondencji w nauce, al-

bowiem nawi¹zuje do konceptu dystryktu przemys³owego A. Marshalla12.

***

Obecny kryzys postawi³ te kwestie na nowo, tym razem w globalnym wymiarze.

Przede wszystkim uœwiadomi³ spo³ecznoœci œwiatowej, a zw³aszcza kulturom Zacho-

du, ¿e stanêliœmy wobec koniecznoœci ustalenia nowych paradygmatów. Dotycz¹ one

zw³aszcza proporcji miêdzy wolnoœci¹ i dyscyplin¹, konkurencj¹ i wspó³prac¹, samo-

regulacj¹ i interwencjonizmem, centralizacj¹ i decentralizacj¹, w³asnoœci¹ prywatn¹

i publiczn¹, samofinansowaniem jednostki i finansowaniem zbiorowym, konsump-

cj¹ bie¿¹c¹ i przysz³¹. W istocie wiêc stajemy wobec potrzeby ponownego zdefinio-

wania roli i organizacji pañstwa, spo³eczeñstwa i gospodarki oraz ustalenia nowych

punktów równowagi i prowadz¹cych do nich œcie¿ek. Rozwi¹zanie tych fundamen-

talnych kwestii zdecyduje o tym, jak obecne i przysz³e pokolenia spo¿ytkuj¹ roz-

porz¹dzalne zasoby, jak usytuuj¹ siê w spo³ecznoœci miêdzynarodowej, a nasze pol-

skie, zw³aszcza we wspólnocie europejskiej.

Rozwi¹zañ tych nie nale¿y upatrywaæ w ramach tzw. trzeciej drogi, bo ta, jak

uczy doœwiadczenie, jest wysoce nieefektywn¹ hybryd¹ zbudowan¹ na wzajemnie

sprzecznych zasadach. �ród³em inspiracji powinny byæ natomiast sprawdzone ka-

nony liberalnej myœli spo³eczno-ekonomicznej, w której wolnoœæ, w³asnoœæ prywat-

na, równoœæ wobec prawa oraz pomocnicza rola pañstwa tworz¹ fundamenty

porz¹dku spo³ecznego. Rzecz jasna, rozwi¹zania te musz¹ byæ ka¿dorazowo defi-

niowane stosownie do zmieniaj¹cych siê warunków. Te zatem wymagaj¹ uprzednie-

go rozwa¿enia.

****

Rozpatruj¹c warunki dzia³ania w XXI w. trzeba zwróciæ uwagê na przynajmniej

piêæ tendencji. Po pierwsze na szybki rozwój œwiata wielobiegunowego, od supre-

macji jednego supermocarstwa do wieloœci coraz bardziej równowa¿¹cych siê no-

wych potêg gospodarczych. Bogata Ameryka i hedonistyczna Europa stoj¹ przed

wyzwaniem azjatyckim. Dobiega koñca trwaj¹ca 600 lat dominacja Zachodu nad

reszt¹ œwiata, a jej miejsce zajmuje szybko buduj¹cy siê nowy rozk³ad oœrodków

wzrostu gospodarczego, konkurencji i dystrybucji bogactwa.

Kolejne dwie tendencje przeplataj¹ siê wzajemnie. Z jednej strony widoczny jest

proces starzenia siê spo³eczeñstw postindustrialnych i industrialnych, zw³aszcza

w Europie. Z drugiej zaœ nak³ada siê na to narastanie tygla kulturowego w Europie,
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jako rezultat nap³ywu i silnej rozrodczoœci ludów pozaeuropejskich, g³ównie islam-

skich, co wi¹zaæ trzeba z globalizacj¹ i integracj¹ ponadnarodow¹ oraz spuœcizn¹ histo-

ryczn¹ niektórych pañstw europejskich. Zmienia to istotnie dynamikê gospodarcz¹, pre-

ferencje i kryteria wyborów, a tak¿e instytucje i struktury gospodarcze, co rodzi trudne

do przewidzenia skutki spo³eczno-ekonomiczne, kulturowe i polityczne.

Czwart¹ tendencjê trzeba wi¹zaæ z globalizacj¹, która jako taka, nie jest wyró¿-

nikiem XXI w. Rozwija siê bowiem ju¿ od dawna i systematycznie zdobywa nowe

obszary gospodarki oraz regiony geograficzne. Jest to proces obiektywny maj¹cy

swe korzenie w korzyœciach skali. Wszak novum, które uwidoczni³o siê w obecnym

kryzysie, to koniecznoœæ innego podejœcia do szacowania ryzyka gospodarczego.

Nie ogranicza siê ju¿ ono do granic pañstw i gospodarek, do ryzyka mikro- i makro-

ekonomicznego oraz politycznego, albowiem globalnej gospodarce immanentnie

towarzyszy ryzyko globalne. Jest ono zwi¹zane z wa¿kimi decyzjami inwestycyjny-

mi i finansowymi, których skutki ujawniaj¹ siê w wymiarach miêdzynarodowych.

Zmienia to zasadniczo perspektywê inwestorów i instytucji finansowych jako dosta-

wców kapita³u. Ich zdolnoœæ d³ugookresowej, adekwatnej wyceny aktywów i wy-

znaczania wymaganej stopy zwrotu istotnie spada. Sprawia to, ¿e rynki kapita³owe,

globalne i lokalne, staj¹ siê bardziej turbulentne i mniej przewidywalne. To z kolei

narzuca potrzebê wprowadzenia regulacji w skali globalnej.

Wreszcie po pi¹te, œwiat rozci¹ga siê w sensie gospodarczym, choæ nierówno,

we wszystkich kierunkach gospodarczo-politycznych, a zarazem kurczy siê ze

wzglêdu na nieznany wczeœniej dostêp do informacji i komunikacji. Technicznie in-

formatyka nie jest, podobnie jak globalizacja, zjawiskiem nowym. Nowe s¹ nato-

miast implikacje spo³eczno-kulturowe, które bêd¹ nasilaæ siê wspó³czeœnie, w XXI

w. Nastêpuje gigantyczna, na nie notowan¹ dot¹d skalê, ewolucja œwiadomoœci

spo³ecznej, od lokalnej do globalnej. Dyfuzja informacji podnosi poziom edukacji

niemal w ka¿dej czêœci œwiata. Demokratyzacja dostêpu do wiedzy i upowszechnia-

nie wspólnych standardów uruchamia procesy emancypacji jednostek, wspólnot lo-

kalnych i narodów, prowadzi do przemian w obyczajach, normach kulturowych i ja-

koœciowych. Rodzi nowe aspiracje i oczekiwania, a zarazem wymagania.

Konstytuuje to nowy czynnik postêpu, ale te¿ potencjalnych konfliktów w skali

miêdzynarodowej oraz samoobrony przed erozj¹ lokalnej to¿samoœci narodowo-

kulturowej.

*****

Z opisu tych tendencji wy³ania siê obraz XXI wieku. Wiek XIX by³ wiekiem re-

wolucji przemys³owej, kolei ¿elaznej, pary i pr¹du. Wielka rewolucja techniczna,

energia j¹drowa, podbój kosmosu, a zw³aszcza rewolucja informatyczna, formowa-

nie siê korporacji i ugrupowañ ponadnarodowych to atrybuty XX wieku. Wiek XXI

bêdzie wiekiem wielkich synergii, zastosowañ dotychczasowych i nowych innowa-

cji w ró¿nych konfiguracjach, tworz¹cych ekstraordynaryjne korzyœci. Bêdzie to
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czas ogromnych projektów publicznych indukuj¹cych efekty synergii w sektorze

prywatnym i organizuj¹cych w nowy jakoœciowo sposób pracê milionów ludzi. Bê-

dzie to tak¿e wiek ekstrasynergii p³yn¹cych z rozwoju tygli kulturowych, jako wy-

nik rosn¹cej mobilnoœci przestrzennej ludnoœci, przenikania i asymilacji ró¿nych

kultur. Towarzyszyæ temu bêd¹ nowe kierunki transferu kapita³u. Nasili siê stru-

mieñ docieraj¹cy do producentów surowców strategicznych, nowych Ÿróde³ energii

oraz oœrodków niskokosztowego wzrostu gospodarczego i wysokiego popytu.

Ogromne kapita³y skupi siê dla uzyskania kontroli nad innymi, poza naft¹, rezerwu-

arami wa¿nych surowców (na wzór organizacji OPEC w sektorze ropy) w formie

tzw. inwestycji upstreamowych. W odwrotnym kierunku pod¹¿aæ bêd¹ kapita³y na

tzw. inwestycje downstreamowe w celu przejêcia kontroli nad dystrybutorami ma-

sowych produktów, zw³aszcza energetycznych i ¿ywnoœciowych, dla ostatecznego

odbiorcy. Natê¿¹ siê te¿ zakupy akcji wielkich korporacji zachodnich dokonywane

przez specjalnie utworzone narodowe fundusze krajów posiadaj¹cych znaczne nad-

wy¿ki kapita³owe. £¹cznie prowadziæ to bêdzie do kreacji i absorpcji synergii

w drodze wielkich fuzji i przejêæ miêdzynarodowych, rozwoju globalnych organi-

zacji przemys³owych i finansowych opasaj¹cych swoj¹ sieci¹ sprzeda¿ow¹ ca³y

œwiat. Aktywnoœæ rynku kontroli wywo³a g³êbokie zmiany struktur w³asnoœciowych

o trudno przewidywalnych, choæ rysuj¹cych siê ju¿, konsekwencjach ekonomicz-

nych i geopolitycznych.

******

Z warunków dzia³ania i scenariusza rozwoju XXI wieku p³yn¹ dalekosiê¿ne

i g³êbokie implikacje. Jedno wydaje siê pewne. Œwiat z XX w. wyrastaj¹cy z koncep-

cji homo oeconomicus oraz za³o¿enia, ¿e gospodarka, w której rynek pozostawiony

jest kontroli jego graczy, to jest inwestorom, akcjonariuszom, przedsiêbiorcom

i mened¿erom oraz instytucjom finansowym i gospodarstwom domowym, przy

s³abym nadzorze nad ca³oœci¹ tego rynku, d¹¿y nieuchronnie do nierównowagi,

marnotrawstwa zasobów i periodycznych kryzysów. Jeœli chcemy nadal budowaæ

dobrobyt, jedyn¹ wartoœæ, której zapewnienie deklaruj¹ wszystkie re¿imy na œwie-

cie, bez wzglêdu na poziom autorytaryzmu czy demokracji, to wspó³czesne pañ-

stwa, spo³eczeñstwa i gospodarki trzeba wyposa¿yæ w mechanizmy obronne na

wypadek trudnych czasów, ale te¿ w busolê wskazuj¹c¹ kierunki i narzêdzia umo¿-

liwiaj¹ce po¿¹dan¹ koncentracjê zasobów i wysi³ków ca³ych spo³eczeñstw i to

w d³ugim okresie. Œwiat XXI w., aby pomyœlnie rozwi¹zywa³ z³o¿one problemy

wzrostu bogactwa, które, jak to uj¹³ A. Smith13, zale¿y od iloœci rzeczy niezbêdnych

i wygodnych dla ¿ycia, to œwiat harmonijnie powi¹zanych instytucji wyzna-

czaj¹cych dopuszczalne ramy wolnych wyborów ekonomicznych i dzia³ania rynku
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oraz przestrzeñ dla rozwoju przedsiêbiorczoœci i innowacji. W³aœnie triada: instytu-

cje – mechanizm rynkowy – przedsiêbiorczoœæ i innowacyjnoœæ mo¿e i powinna

byæ spiritus movens rozwoju XXI w. Szczególn¹ rolê ma do spe³nienia system in-

stytucjonalny, który – jak by to uj¹³ J. R. Commons14 – tworzy warunki do efektyw-

nego wspó³dzia³ania uczestników ¿ycia spo³eczno-gospodarczego, a zw³aszcza rea-

lizacji transakcji rynkowych w œwiecie sprzecznych interesów i konfliktów.

Podwy¿szenie jakoœci instytucjonalizacji w wymiarze gospodarki globalnej, ale te¿

lokalnej, to zatem jedno z g³ównych wyzwañ przed jakim stoj¹ wspó³czesne pañ-

stwa i spo³eczeñstwa na drodze do wzrostu dobrobytu.

*******

Co zatem w œwietle tych ustaleñ jest krytycznie wa¿ne tu i teraz. Jak by to okreœli³

W. Wilczyñski15, jakie imponderabilia my, Polacy, powinniœmy pielêgnowaæ i roz-

wijaæ, jakie deficyty usuwaæ maj¹c na uwadze posiadan¹ ju¿ wiedzê œwiatow¹, do-

œwiadczenia innych i w³asne oraz kondycjê pañstwow¹, spo³eczn¹ i gospodarcz¹,

jak¹ zbudowaliœmy po dwudziestu latach transformacji.

Na pierwszym miejscu trzeba postawiæ postulat posiadania pañstwa zdolnego do

przeprowadzania zmian. Historia dowodzi, ¿e ginê³y te pañstwa, które nie potrafi³y

w d³u¿szym okresie kreowaæ, imitowaæ, absorbowaæ i wprowadzaæ zmian. Pañstwa

zamkniête na sta³¹ zmianê zwijaj¹ siê i upadaj¹. Chodzi wiêc o pañstwo zdolne do

przewidywania szans i zagro¿eñ, formu³owania d³ugofalowych strategii rozwojo-

wych i uzyskiwania dla nich akceptacji spo³ecznej. O pañstwo, które zmianê uto¿-

samia z realizacj¹ wielkich programów innowacji spo³ecznych nadaj¹cych jakoœciowo

wy¿sze parametry cywilizacyjne ¿yciu zbiorowemu i jednostek. Chodzi o pañstwo

zdolne do czynienia rzeczy zrobionymi, koñczenia tego, co wczeœniej zaczê³o w imiê

wzrostu spo³ecznej racjonalnoœci i ograniczenia marnotrawstwa zasobów. Jak wie-

my takich projektów jest dziœ wiele w Polsce. Wystarczy wskazaæ na reformy syste-

mu ubezpieczeñ spo³ecznych, s³u¿by zdrowia, czy finansów publicznych.

Zmiany inicjowane przez pañstwo musz¹ wszak padaæ na podatny grunt przedsiê-

biorczoœci i innowacyjnoœci. Analizy dostarczone przez J. Schumpetera16, F. Knigh-

ta17 i P. Druckera18 dowodz¹, ¿e przedsiêbiorczoœæ jest demiurgiem rozwoju,

g³ówn¹ osi¹, wokó³ której przebiega gospodarowanie i powstaje nadwy¿ka ekono-

miczna. Dodatkowo z najnowszych badañ polskich wynika, ¿e jest ona najwa¿niej-

szym amortyzatorem za³amañ i kryzysów gospodarczych. Jeœli chcemy pañstwa

z rynkiem, a nie ponad rynkiem, gdzie indywidualna motywacja jest podstaw¹ soli-

daryzmu wspólnot spo³ecznych, to przedsiêbiorczoœæ i rodz¹ca siê z niej innowacyj-
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noœæ musi byæ akceptowana spo³ecznie i popierana. Propagowanie ducha przedsiê-

biorczoœci i etosu przedsiêbiorcy jako postawy spo³ecznie po¿¹danej, wreszcie

usuwanie barier prawnych i podatkowych oraz tworzenie zewnêtrznych Ÿróde³ fi-

nansowania ma³ej i œredniej przedsiêbiorczoœci, to imperatywy donios³e spo³ecznie.

Takie podejœcie chroni te¿ przed omnipotencj¹ pañstwa, które w warunkach uwi¹du

oddolnej inicjatywy d¹¿y zwykle do przejêcia funkcji mu nie przys³uguj¹cych.

Wprowadzanie przez pañstwo wielkich zmian wymaga, jak to uj¹³ J. Locke19,

zdolnoœci sprawczej, bo im w³adza s³absza tym wiêcej zasobów poœwiêca na jej

utrzymanie, a mniej na rozwój. To prowadzi do kolejnego postulatu, a wiêc rozwoju

interkomunikacji spo³ecznej, zw³aszcza w trzech formach, to jest powszechnie do-

stêpnego internetu, kszta³cenia ustawicznego i niezale¿nych mediów. S¹ to niezbêdne

warunki poszerzania udzia³u racjonalnych zachowañ jednostek i grup spo³ecznych

oraz dialogu uczestników ¿ycia zbiorowego opartego na racjonalnych przes³ankach.

Poszerzanie udzia³u racjonalnych zachowañ wymaga konsekwentnego otwiera-

nia siê na œwiat, co wpisuje siê w ideê spo³eczeñstwa otwartego K. Poppera20. Han-

del miêdzynarodowy w XIX w. uzupe³niony wymian¹ pracy i kapita³u w XX w.,

m.in. w ramach europejskiej integracji gospodarczej, to tradycyjne ju¿, choæ wa¿ne

i niezbêdne instrumenty. Wszelako w XXI w. musz¹ one byæ wzmacniane przez

szczególne nasycenie wymiany ludzi, a za ich poœrednictwem wymiany idei. Budu-

je to tolerancjê, otwartoœæ na obcych i ich dokonania, zdolnoœæ do asymilacji no-

wych standardów, absorpcji innowacji, ale te¿ utwierdzania siê w wartoœci w³as-

nych osi¹gniêæ i to¿samoœci. Powinno to cementowaæ przynale¿noœæ Polski do

zjednoczonej Europy i przynosiæ ró¿norodne po¿ytki.

Rozwój spo³eczno-gospodarczy jako warunek wzrostu bogactwa wymaga nie

tylko wymiany idei, ale te¿ sta³ego tworzenia i komunikowania w³asnych. Oznacza

to potrzebê dba³oœci o nieprzerwany rozwój elit intelektualnych zdolnych do wska-

zywania nowych drogowskazów, formu³owania diagnoz i prognoz ostrzegawczych,

zrównowa¿onej interpretacji historii, wszak zwróconej ku przysz³oœci, a nie s³u-

¿¹cej wy³¹cznie rozdrapywaniu ran, sianiu defetyzmu i budowaniu pesymistycznej

dumy z doznanych niepowodzeñ. Potrzeba elit kszta³tuj¹cych w spo³eczeñstwie na-

wyk myœlenia w kategoriach szans, a dopiero nastêpnie ograniczeñ, z których wy³a-

niaj¹ siê tak brakuj¹ce obecnie autorytety oraz spo³ecznie odpowiedzialni i kompe-

tentni politycy.

Ekonomia XIX w. zajmowa³a siê prac¹ prost¹, kapita³em ludzkim, zaœ w XX w.

prac¹ z³o¿on¹, czyli kapita³em ekonomicznym. Na obecny XXI w. przypadnie roz-

kwit badañ nad prac¹ synergiczn¹, która tworzy formacjê kapita³u spo³ecznego. Ka-

pita³ ten oparty na takich relacjach jak lojalnoœæ, reputacja i zaufanie umo¿liwia na

zasadzie efektów synergii obni¿anie kosztów transakcyjnych, w tym biurokracji
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oraz ryzyka dzia³ania, co prowadzi do wzrostu sprawnoœci ca³ej organizacji

spo³ecznej, w tym gospodarki. W rozwoju kapita³u spo³ecznego w kulturze Zacho-

du nale¿y dostrzegaæ jedn¹ z g³ównych rezerw produktywnoœci, odpowiedŸ na wy-

zwania konkurencji ze strony krajów o niskich kosztach pracy. Jest to szczególnie

wa¿ne dla Polski, kraju doganiaj¹cego, która wed³ug badañ S. Gomu³ki21 wykorzy-

stuje tylko w po³owie posiadany potencja³ rozwojowy tkwi¹cy w kapitale spo³ecz-

nym jako Ÿród³o przedsiêbiorczoœci i spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Wreszcie last but not least, z punktu widzenia wzrostu bogactwa w ca³ym

XXI w., a nie tylko doraŸnie niezbêdne jest stosowanie siê do zasady solidaryzmu

miêdzypokoleniowego. Oznacza to, ¿e ¿yj¹ce pokolenie zostawia po sobie „stan

spraw” lepszy od tego, który objê³o na pocz¹tku. ¯e niezale¿nie od wzrostu iloœcio-

wego i jakoœciowego aktywów, PKB na mieszkañca, ustêpuj¹ce pokolenie zostawia

te¿ uporz¹dkowane rachunki, pasywa, a wiêc niski d³ug publiczny i deficyt bud¿e-

towy, zdrowy system dostawy dóbr publicznych, silny i stabilny pieni¹dz. By tak

siê sta³o potrzeba spe³nienia czterech warunków. Niew¹tpliw¹ wad¹ gospodarki

rynkowej jest to, ¿e posiadanie i konsumowanie, zaspokajanie podgrzewanych czê-

sto prymitywn¹ reklam¹ pokus wypiera rozumne smakowanie ¿ycia w jego ró¿nych

wymiarach, równie¿ niematerialnych, w sferze duchowej, intelektualnej i emocjo-

nalnej. Jak to okreœli³ Z. Bauman22 konsument zastêpuje obywatela, co nawi¹zuje

do konceptu F. Fukuyamy23, tzw. „ostatniego cz³owieka”, który spe³nia siê i zasypu-

je pustkê ¿yciow¹ „zarabiaj¹c pieni¹dze i robi¹c zakupy”. W aforyzmie T. Kotar-

biñskiego „rób coœ ga³ganie, najlepiej po¿ytecznego” mieœci siê zatem postulat

aprobaty spo³ecznej, pochwa³y ¿ycia po¿ytecznego, propagowania rozwoju aktyw-

noœci ¿yciowej równie¿ w rzeczywistoœci symbolicznej, znaków kulturowych. Mó-

wi¹c obrazowo chodzi o to, by odsetek tych, którzy samorealizuj¹ siê tak¿e w owej

przestrzeni ponadmaterialnej, duchowo-intelektualnej by³ jak najwy¿szy, bo to pro-

wadzi do spo³eczeñstwa obywateli, a nie tylko konsumentów. Taka postawa wyma-

ga afirmacji ¿ycia i pracy w ogóle, a wiêc – jako spo³eczeñstwo wychowane w tra-

dycji wartoœci chrzeœcijañskich – pod¹¿ania za myœl¹ œw. Tomasza z Akwinu24,

który zaleca troskê o ¿ycie fizyczne i dobra ziemskie, w tym powsta³e z pracy, choæ

dobra duchowe maj¹ pierwszeñstwo. Oznacza to, ¿e ¿ycie jest wartoœci¹ sam¹ w so-

bie, a nie tylko przystankiem poœrednim do stacji docelowej, a praca ethosem, a nie

kar¹ za grzech pierworodny. Prowadzi to do potrzeby prymatu oszczêdzania nad

konsumpcj¹, kumulowania oszczêdnoœci i ich zamiany w produktywne kapita³y

w myœl zasady, ¿e bogactwo spo³eczeñstwa w d³ugim okresie zale¿y od stopy osz-

czêdzania i inwestycji, a nie bie¿¹cej konsumpcji. Potrzeba wiêc bodŸców zoriento-

wanych na inwestorów i przedsiêbiorców, albowiem daje to lepsze efekty w sferze
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wzrostu gospodarczego i zatrudnienia ni¿ wzrost podatków i funduszy zwalczania

bezrobocia. Nie trzeba dodawaæ, ¿e bodŸce te powinny prowadziæ do takiej aktyw-

noœci gospodarczej, która harmonijnie koegzystuje z œrodowiskiem naturalnym.

********

Historia uczy, ¿e œwiat rozwija siê nieustannie. Statystyki ka¿dej mijaj¹cej deka-

dy demonstruj¹ wzrost œwiatowego dobrobytu. Tak bêdzie równie¿ w XXI w. Rodzi

to wielkie wyzwania dla naszego kraju, dla Polski, o ile chcemy gospodarki i jako-

œci ¿ycia na miarê naszych mo¿liwoœci i aspiracji. By tak siê sta³o Polska musi le-

piej wykorzystywaæ swoje szanse rozwojowe. Obecnie nadmierne zad³u¿enie i wy-

sokie koszty jego obs³ugi oraz wieloletnia ekspansywna polityka fiskalna

ograniczaj¹ poziom inwestycji prywatnych, wobec wysokich potrzeb po¿yczko-

wych sektora publicznego. Polsce potrzebna jest polityka gospodarcza o wyraŸnej

orientacji strategicznej, nastawiona na jasno ustalone cele i obszary zmian. Pañstwo

musi lepiej sobie radziæ z realizacj¹ podstawowych zadañ regulacyjnych i rozwojo-

wych. Gospodarka musi rozwijaæ siê nie tylko w sektorze prywatnym, ale tak¿e w

publicznym, w którym konieczne jest prze³amanie indolencji i zasadnicze podnie-

sienie jakoœci dostarczanych us³ug i dóbr publicznych. Niezbêdne jest zwiêkszenie

si³y indukcji p³yn¹cej z tego sektora w kierunku sektora prywatnego. S¹ to warunki

zwiêkszenia absorpcji efektów synergii, która bêdzie przecie¿ g³ównym motorem

rozwoju bogactwa w XXI w.

Literatura

Bibliography

Bauman Z., Zindywidualizowane spo³eczeñstwo, 2008.

Commons J. R., Ekonomika instytucjonalna, 1934.

Domar E. D., Szkice z teorii wzrostu gospodarczego, 1962.

Drucker P., Praktyka zarz¹dzania, 1998.

Fukujama F., Koniec historii, 1996.

Gomó³ka S., Teoria postêpu technicznego a wzrost gospodarczy, 1990.

Harrod R. F., Przyczynek do ekonomiki dynamicznej, 1948.

Hicks J. R., Kapita³ i wzrost, 1978.

Knight F., Etyka konkurencji, 1935.

Kuznets S., Wzrost gospodarczy narodów. Produkt i struktura produkcji, 1971.

Locke J., Ko³akowski L., U³amki filozofii, 2008.

Marshall A., Zasady ekonomiki, Warszawa 1925.

Pigou C., Ekonomika dobrobytu, 1920.

Popper K., Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, 1992.

21

O Ÿród³ach wzrostu bogactwa narodów w XXI wieku. Wskazówki dla Polski



Porter M., Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in

a Global Economy, 2000.

Romer P.M., The Origins of The Endogenous Growth, 1994.

Sismondi S., Nowe zasady ekonomii politycznej, czyli o bogactwie i jego stosunku

do ludnoœci, 1819.

Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, 1912.

Smith A., Badania nad natur¹ i przyczynami bogactwa narodów, 1776.

Tomasz œw. z Akwinu, Suma teologiczna, 1269.

Wilczyñski W., Polski prze³om ustrojowy 1989-2005. Ekonomia epoki transforma-

cji, 2005.

O Ÿród³ach wzrostu bogactwa narodów w XXI wieku.

Wskazówki dla Polski

Streszczenie

Wiedza o Ÿród³ach bogactwa i jego wzrostu jest obszerna, a jej gromadzenie w czasach nowo-

¿ytnych rozci¹ga siê w ostatnich 250 latach. Praktycznie wszyscy wielcy ekonomiœci i niemal

wszystkie szko³y teoretyczne zajmowa³y siê tymi problemami bezpoœrednio lub poœrednio.

Wiek XIX by³ wiekiem rewolucji przemys³owej, kolei ¿elaznej, pary i pr¹du. Wielka rewolu-

cja techniczna, energia j¹drowa, podbój kosmosu, a zw³aszcza rewolucja informatyczna, formo-

wanie siê korporacji i ugrupowañ ponadnarodowych to atrybuty XX wieku. Wiek XXI bêdzie

wiekiem wielkich synergii, zastosowañ dotychczasowych i nowych innowacji w ró¿nych konfigu-

racjach, tworz¹cych ekstraordynaryjne korzyœci.

Obecny kryzys uœwiadomi³ spo³ecznoœci œwiatowej, ¿e stanêliœmy wobec koniecznoœci ustale-

nia nowych paradygmatów. Stajemy wobec potrzeby ponownego zdefiniowania roli i organizacji

pañstwa, spo³eczeñstwa i gospodarki oraz ustalenia nowych punktów równowagi i prowadz¹cych

do nich œcie¿ek. Rozwi¹zanie tych fundamentalnych kwestii zdecyduje o tym, jak obecne i przysz³e

pokolenia spo¿ytkuj¹ rozporz¹dzalne zasoby, jak usytuuj¹ siê w spo³ecznoœci polskiej, a zw³aszcza

we wspólnocie europejskiej.

About the sources of growth in the wealth of nations

in the 21
st

century.

Guidelines for Poland

Summary

The knowledge of sources of wealth and its growth is broad, and the process of its accumula-

tion covers the last 250 years. Practically all great economists and almost all theoretical schools

have dealt with these problems, either directly or indirectly.
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The 19th century was the time of industrial revolution, iron railway, steam and electricity. The

Great Technological Revolution, nuclear energy, conquering the space, and information technolo-

gy revolution in particular, as well as the formation of corporations and supranational organiza-

tions, are the attributes of the 20th century. The 21st century will be the time of great synergy of

the solutions hitherto applied and new innovations in various configurations, creating extraordina-

ry benefits.

The current recession has made global society realize that we have faced the necessity of set-

ting new paradigms. We are facing the need to redefine the role and organization of a state, socie-

ty and economy, as well as to establish new balance points and paths leading to them. Solving the-

se fundamental issues will decide how contemporary and future generations will use disposable

resources, how they will situate themselves in the Polish society, and in the European community

in particular.
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Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Makroekonomiczne uwarunkowania handlu

w Polsce w latach 1990-2008

The macroeconomic factors of trade in Poland

in years 1990-2008

Analizuj¹c przeobra¿enia dokonuj¹ce siê w handlu detalicznym w Polsce po
roku 1990 nale¿y podkreœliæ dynamiczny rozwój tego sektora wyra¿aj¹cy siê nie
tylko przyrostem powierzchni sprzeda¿owej nowoczesnych wielkopowierzchnio-
wych sklepów, takich jak hipermarkety, supermarkety, dyskonty, galerie handlowe,
ale równie¿ maj¹cy swoje odzwierciedlenie w poprawie jakoœci us³ug handlowych
oferowanych klientom. Rosn¹c¹ rolê handlu w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym Pol-
ski odzwierciedla systematyczny wzrost wolumenu sprzeda¿y detalicznej. Dynami-
kê tego zjawiska przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Dynamika sprzeda¿y detalicznej* towarów w cenach sta³ych w latach 1990-2008
Table 1. Dynamics of retail sales of goods in fixed prices in the years 1990-2008

Rok Ogó³em Artyku³y ¿ywnoœciowe Napoje alkoholowe Artyku³y nie¿ywnoœciowe

1990 82,6 103,0 98,7 70,5
1995 102,3 103,0 100,1 100,2
1996 104,5 102,5 92,7 107,5
1997 106,8 104,8 98,4 101,5
1998 102,6 104,1 96,4 101,1
1999 104,0 108,1 97,3 105,1
2000 101,0 103,0 97,1 100,1
2001 100,2 101,8 97,5 100,1
2002 101,9 104,3 99,6 101,7
2003 103,6 103,0 106,3 104,5
2004 102,5 101,1 102,2 105,3
2005 97,6 98,5 102,0 93,2
2006 107,2 101,4 101,1 110,8
2007 107,6 101,8 105,7 110,3

2008 105,0 100,9 102,4 110,3

*) rok poprzedni = 100

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Roczników Statystycznych GUS: 1999, s. 433, 2003,

s. 449 oraz 2009, s. 548
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W minionym dwudziestoleciu udzia³ sektora prywatnego w realizacji sprzeda¿y
detalicznej wzrós³ w latach 1987-2007 z 2,6 do 98,6%, co oznacza, ¿e przedsiêbior-
stwa sektora publicznego odgrywaj¹ w handlu jedynie marginaln¹ rolê. Oceniaj¹c z
kolei zmiany w bran¿owej strukturze sprzeda¿y detalicznej w latach 1990-2007 na-
le¿y podkreœliæ wyraŸny spadek udzia³u artyku³ów ¿ywnoœciowych i alkoholowych
w sprzeda¿y ogó³em i równoczesny wzrost sprzeda¿y produktów nie¿ywnoœcio-
wych, co ilustruje rys. 1.

Funkcjonowanie sektora handlu zale¿y zarówno od czynników endogenicznych,
jak i egzogenicznych. Do tych pierwszych nale¿y zaliczyæ stan bazy materialno-
-technicznej, wielkoœæ powierzchni sprzeda¿owej sklepów, poziom i strukturê za-
trudnienia oraz p³ac w handlu i inne wewnêtrzne uwarunkowania funkcjonowania
sektora handlu. Drug¹ grupê stanowi¹ czynniki zewnêtrzne. Istot¹ oddzia³ywania
elementów makroœrodowiskowych jest to, ¿e z jednej strony kszta³tuj¹ one warunki
funkcjonowania przedsiêbiorstw w ca³ej gospodarce i danym jej sektorze, a z dru-
giej strony poszczególne firmy nie maj¹ na nie wp³ywu i nie mog¹ ich kszta³towaæ.
Makroekonomiczne czynniki determinuj¹ce rozwój handlu mo¿na podzieliæ na eko-
nomiczne, demograficzne, spo³eczno-kulturowe, polityczne, prawne oraz technolo-
giczne. Ich zestawienie zamieszczono na rysunku 2.

Za najistotniejsz¹ grupê makroœrodowiskowych uwarunkowañ, decyduj¹cych
o tym czy w danym okresie handel przechodzi fazê dynamicznego rozwoju czy te¿
recesji, nale¿y uznaæ czynniki ekonomiczne. Ich spektrum jest bardzo bogate, tym
niemniej do kluczowych nale¿y tempo rozwoju gospodarczego pañstwa i jego poli-
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Rysunek 1. Bran¿owa struktura sprzeda¿y detalicznej w latach 1990-2007 (w %)
Figure 1. Structure of retail trade by sectors in the years 1990-2007 (%)

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Roczników Statystycznych GUS oraz Handel wewnêtrz-

ny w Polsce w 2007 roku, Red. naukowa U. K³osiewicz-Górecka, Instytut Badañ Rynku, Konsum-
pcji i Koniunktur, Warszawa 2008, s. 13



tyka pieniê¿no-kredytowa. Dynamika rozwoju gospodarczego kraju mierzona jest
wielkoœci¹ i struktur¹ PKB, przy uwzglêdnieniu fazy cyklu koniunktury gospodar-
czej, w której znajduje siê gospodarka narodowa.

Na politykê pieniê¿no-kredytow¹ pañstwa, sk³adaj¹ siê miêdzy innymi:
• poziom i kierunek zmian wskaŸnika inflacji,
• stabilnoœæ kursu walutowego,
• wymienialnoœæ z³otego,
• stopy procentowe,
• skala deficytu bud¿etowego.
WskaŸniki ilustruj¹ce podstawowe wartoœci makroekonomiczne informuj¹ce

o tempie rozwoju gospodarczego Polski w ostatnich latach zilustrowano w tabeli 2.

Tabela 2. Makroekonomiczne parametry odzwierciedlaj¹ce kondycjê polskiej gospodarki w latach
1998-2009
Table 2. Macroeconomic parameters presenting situation of Polish economy in the years
1998-2009

WskaŸnik 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009**

PKB [w mld PLN] 554 615 744 780 809 843 925 983 1 060 1 175 1266 1288

Tempo wzrostu
PKB [%] 4,8 4,1 4,3 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,7 4,8 1,7

Stopa bezrobocia
[%] 10,4 13,1 15,1 17,5 20,0 20,0 19,0 17,6 14,8 11,2 9,5 12,5

Deficyt bud¿etu
[w mld PLN] 13,2 12,5 15,4 32,4 39,4 37,0 41,4 28,4 25,1 15,9 24,3 27,2

Relacja deficytu
do PKB [%] 2,4 2,0 2,2 4,5 5,1 4,5 4,7 2,9 2,4 1,4 1,9 2,2*
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Dynamika rozwoju gospodarczego

Poda¿ produktów konsumpcyjnych

Wielkoœæ i struktura rzeczowa inwestycji

Polityka pieniê¿no-kredytowa pañstwa Wielkoœæ popytu i tendencje jego zmian
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determinanty

rozwoju handlu

Czynniki spo³eczne i polityczne

Czynniki technologiczne
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Regulacje prawne

Przemiany kulturowe

Rysunek 2. Makroekonomiczne czynniki wp³ywaj¹ce na rozwój handlu
Figure 2. Macroeconomic determinants of development of trade

�ród³o: Opracowanie w³asne



Inflacja [%] 11,6 7,3 10,1 5,5 1,9 0,8 3,5 2,1 1,0 2,5 4,2 3,5*

Eksport [w mld
EUR] 29,7 26,4 39,0 46,5 49,3 53,8 65,8 77,5 93,4 105,9 114,6 45,7*

Import [w mld
EUR] 43,6 40,8 52,3 55,1 57,0 58,9 70,4 79,8 98,9 118,2 139,3 49,4*

Saldo HZ [w mld
EUR] -13,9 -14,4 -13,3 -8,6 -7,7 -5,1 -4,6 -2,3 -5,5 -12,4 -24,8 -3,8*

Kurs [PLN/USD] 3,49 3,97 4,35 4,09 4,08 3,89 3,65 3,23 3,10 2,45 2,94 3,19

Kurs [PLN/EUR] - - - - 3,86 4,40 4,53 4,03 3,90 3,60 4,10 4,37

Nap³yw BIZ***
[mld EUR] 10,1 8,3 10,6 6,4 4,4 4,1 10,2 8,3 15,7 16,7 10,9 1,0*

*) dane za pierwsze pó³rocze 2009
**) dane wstêpne - 2009
***) Bezpoœrednich Inwestycji Zagranicznych

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS, PAIiIZ i NBP

W latach 2003-07 podstawowe zmienne makroekonomiczne ulega³y pozytyw-
nym zmianom: za korzystne nale¿y uznaæ d³ugotrwa³y spadek inflacji, znaczne
zmniejszenie siê bezrobocia, a tak¿e wysoki, kilkuprocentowy wzrost produktu
krajowego. Niestety w latach 2008-2010 zanotowano pogorszenie siê wskaŸników
makroekonomicznych ilustruj¹cych kondycjê polskiej gospodarki. Wp³yn¹³ na to
kryzys na œwiatowych rynkach finansowych oraz dekoniunktura wystêpuj¹ca za-
równo w gospodarce USA, jak i Niemiec, Francji i innych pañstw, które s¹ wa¿ny-
mi partnerami naszego kraju w handlu miêdzynarodowym.

Na rysunku 4 zaprezentowano dane na temat poziomu stopy bezrobocia i wskaŸ-
nika inflacji Polsce w latach 1998-20091. Wspó³czynnik korelacji pomiêdzy tymi
wskaŸnikami wyniós³ - 0,45, co oznacza, ¿e spadkowi wskaŸnika inflacji towarzy-
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Rysunek 3. Wahania zmian Produktu Krajowego Brutto i deficytu bud¿etu w relacji do PKB w la-
tach 1998-2009
Figure 3. Fluctuations of the Gross Domestic Product and budget deficit in relation to GDP in the

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych zawartych w tabeli 2

1 W marcu 2010 bezrobocie wynosi³o 12,9%, a inflacja 2,4%.



szy wzrost stopy bezrobocia, a zatem restrykcyjna walka z inflacj¹ polegaj¹ca na
ograniczaniu wydatków na cele publiczne przek³ada siê na wzrost liczby bezrobot-
nych. Zale¿noœæ ta dzia³a równie¿ w drug¹ stronê, czyli znacz¹cy wzrost nak³adów
na walkê z bezrobociem mo¿e powodowaæ os³abienie wartoœci pieni¹dza, czyli
zwiêkszenie wskaŸnika inflacji. Ekonomiœci zarz¹dzaj¹cy finansami publicznymi
i odpowiedzialni za politykê pieniê¿n¹ pañstwa powinni poszukiwaæ takiego opti-
mum opisywanych parametrów ekonomicznych, przy których mo¿na minimalizowaæ
obydwa niekorzystne dla gospodarki zjawiska, którymi s¹ bezrobocie (eliminuj¹ce
poza margines aktywnoœci zawodowej szerokie grupy spo³eczne ze wszystkimi tego
konsekwencjami), jak i inflacjê (zniechêcaj¹c¹ do oszczêdzania i zniekszta³caj¹c¹
rachunek ekonomiczny).

Wœród kolejnych czynników makroekonomicznych determinuj¹cych funkcjono-
wanie przedsiêbiorstw handlowych, a w szczególnoœci eksporterów, importerów
i ca³ego sektora finansowego nale¿y wymieniæ poziom kursu walutowego z³otego
wzglêdem Euro i dolara. Gwa³towne wahania ceny walut obcych, np. z roku 2007
i straty spowodowane stosowaniem opcji walutowych wp³ywaj¹ nie tylko na kon-
dycjê finansow¹ przedsiêbiorstw, ale tak¿e na klimat zaufania biznesowego kontra-
hentów. Na rysunkach 5 i 6 zaprezentowano, w jaki sposób niski kurs euro i dolara
z lat 2006-2007 prze³o¿y³ siê na poziom importu i eksportu towarów.

Do innych uwarunkowañ ekonomicznych, decyduj¹cych o tym czy w danym
okresie handel przechodzi fazê dynamicznego rozwoju czy te¿ recesji, nale¿¹ takie
czynniki jak:
1. system podatkowy;
2. wielkoœæ i struktura rzeczowa inwestycji;
3. poda¿ produktów konsumpcyjnych;
4. wielkoœæ i tendencje zmian popytu, wskaŸniki zaufania konsumentów.
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Rysunek 4. WskaŸniki ilustruj¹ce poziom bezrobocia i inflacji w Polsce w latach 1998-2009
Figure 4. Unimployment and inflation rates in Poland in the years 1998-2009

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych zawartych w tabeli 2



Na system podatkowy sk³adaj¹ siê regulacje prawne obejmuj¹ce podatek docho-
dowy od osób prawnych i fizycznych, podatki VAT i akcyzowy oraz system zwolnieñ
i ulg podatkowych. Przedsiêbiorcy oczekuj¹ nie tylko sukcesywnego zmniejszania
ciê¿arów podatkowych, ale przede wszystkim stabilnoœci systemu i przewidywalnoœci
dzia³añ podejmowanych przez ustawodawcê.

Nastêpnym uwarunkowaniem rozwoju handlu jest wielkoœæ i struktura rzeczowa
inwestycji nap³ywaj¹cych do sektora, na któr¹ maj¹ wp³yw:

• sk³onnoœæ do inwestowania,
• ryzyko inwestycyjne,
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Rysunek 5. Œrednie kursy walut
Figure 5. Average foreign exchange rates

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych zawartych w tabeli 2

Rysunek 6 Eksport, import, saldo handlu zagranicznego i nap³yw bezpoœrednich inwestycji
zagranicznych do Polski w latach 1998-2009
Figure 6 Export, import, balance of foreign trade and inflow of foreign direct investment to
Poland in the years 1998-2009

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych zawartych w tabeli 2



• dostêpnoœæ Ÿróde³ finansowania, takich jak œrodki w³asne, kredyty, emisje
akcji, fundusze unijne, bezpoœrednie inwestycje zagraniczne,

• oprocentowanie kredytów inwestycyjnych,
• skala inwestycji zagranicznych determinowana pojemnoœci¹ rynku, dyna-

mik¹ wzrostu gospodarczego i niskimi barierami wejœcia wynikaj¹cymi z li-
beralnej polityki handlowej.

Przedmiot dzia³alnoœci handlu, czyli poda¿ produktów konsumpcyjnych zale¿y
przede wszystkim od wzrostu produkcji sprzedanej przemys³u i korzystnego dla
wzmo¿onego importu kursu walutowego. Nie bez znaczenia jest tak¿e zapewnianie
du¿ej swobody podejmowania i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, co prze-
k³ada siê na wolumen masy towarowej kierowanej do sprzeda¿y.

Jedn¹ z najwa¿niejszych makrodeterminant rozwoju sektora handlu jest skala
krajowych i zagranicznych inwestycji umo¿liwiaj¹cych nie tylko odtworzenie
zamortyzowanego maj¹tku trwa³ego i obrotowego, ale równie¿ wdra¿anie postêpu
technologicznego i organizacyjnego. Warto w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e dla inwes-
torów zagranicznych najbardziej atrakcyjnym obszarem inwestowania w Polsce jest
dzia³alnoœæ produkcyjna (40% œrodków) i poœrednictwo biznesowe (24%). Dopiero
na trzecim miejscu z 12% udzia³em w ca³kowitych inwestycjach zagranicznych
znajduje siê handel2. W strukturze inwestycji w handlu dominuje zakup nierucho-
moœci (zarówno istniej¹cych budynków jak i ziemi pod przysz³e inwestycje), budo-
wa hipermarketów, supermarketów, sklepów dyskontowych, sklepów typy cash and
carry, stacji paliw wraz z zapleczem handlowo-us³ugowym oraz centrów logistycz-
nych. Na rysunku 7 przedstawiono liczbê i kosztorysow¹ wartoœæ inwestycji w sek-
cji handel i naprawy (w mln z³) rozpoczêtych w latach 2000-2006.

Rozwój sieci handlowej wymaga ponoszenia nak³adów inwestycyjnych. Pomi-
mo, ¿e koszty stworzenia stanowiska pracy w handlu s¹ ni¿sze ni¿ w przemyœle, to
ponoszone nak³ady inwestycyjne s¹ relatywnie wysokie. Doskona³ym przyk³adem
skali inwestycji lokowanych w rozwój handlu w Polsce jest portugalski Jeronimo
Martins, który zainwestowa³ w rozwój sieci handlowej Biedronka i organizacjê
w³asnego zaplecza logistycznego ponad 3 mld z³ i dziêki temu zarz¹dza najwiêksz¹
sieci¹ ponad 1500 dyskontów spo¿ywczych w Polsce. Dziêki tym nak³adom finan-
sowym liczba sklepów sieci Biedronka wzros³a corocznie o ponad 100. Firma jest
liderem wœród detalistów na rynku fmcg. Posiada oko³o 6,5 % udzia³ów w sprzeda-
¿y detalicznej artyku³ów czêstego zakupu, zatrudnia 27 tys. pracowników i oferuje
towary pochodz¹ce od 450 dostawców, przy czym 95% asortymentu artyku³ów ¿y-
wnoœciowych pochodzi od polskich producentów. Sieæ, która w tym roku obchodzi
jubileusz 15-lecia dzia³alnoœci jest obecna w ponad 600 miastach i miasteczkach
ca³ego kraju. Na pocz¹tku roku 2010 otwarto 1500 sklep sieci (w Poznaniu) i jeœli
dotychczasowe tempo ekspansji zostanie zachowane, to obiekt nr 2000 zostanie
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uruchomiony w ci¹gu dwóch najbli¿szych lat. Zarz¹d sieci nie wyklucza, ze kolej-
nym wyzwaniem bêdzie dywersyfikacja dzia³alnoœci np. w stronê produkcji ¿ywno-
œci. Dziêki redukcji kosztów i agresywnej polityce marketingowej, w tym g³ównie
cenowej, Jeronimo Martins od lat utrzymuje pozycjê najtañszego operatora siecio-
wego i rocznie obs³uguje ponad 300 mln klientów.

Do innych liderów wœród zagranicznych inwestorów w handlu detalicznym i hur-
towym nale¿¹:
1) Tesco z dotychczas zainwestowanymi nak³adami w latach 1998-2007 w wyso-

koœci 6,6 mld z³, przeznaczonymi na rozwój i modernizacjê 52 hipermarketów,
282 supermarketów (w tym 145 przejêtych od spó³ki Leader Price), 2 centrów
dystrybucyjnych oraz stacje benzynowe;

2) Carrefour, który zainwestowa³ dotychczas ponad 5 mld z³ w rozwój i moderni-
zacjê 80 hipermarketów, 264 supermarketów Carrefour Express, stacje benzyno-
we i w³asne zaplecze logistyczne;

3) Grupa Metro z nak³adami przekraczaj¹cymi 5 mld z³, wydatkowanymi na budo-
wê 26 hipermarketów hurtowych Makro Cash and Carry, budowê i moderniza-
cjê 50 hipermarketów Real, (w tym 10 przejêtych od spó³ki Geant), budowê
42 sklepów elektronicznych Media Markt i Media Saturn, a tak¿e na zorganizo-
wanie w³asnego zaplecza logistycznego oraz deweloperskiego;

4) sieæ E.Leclerc z dotychczasowymi nak³adami w wysokoœci 1,4 mld z³, zainwes-
towanymi w uruchomienie m.in. 12 hipermarketów i 6 supermarketów.
Do kolejnych uwarunkowañ rozwoju handlu nale¿y zaliczyæ poda¿ow¹ i popy-

tow¹ stronê rynku. Handel jest poœrednikiem profesjonalnie zajmuj¹cym siê dystry-
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bucj¹ towarów ze sfery produkcji do sfery konsumpcji. Im bardziej rozwiniêta jest
poda¿owa strona rynku, tym lepiej hurtownicy i detaliœci spe³niaj¹ swoje funkcje
zaopatruj¹c klientów w towary. Wielkoœæ i tendencje zmian popytu determinuj¹ wa-
runki, w których funkcjonuj¹ przedsiêbiorstwa sektora handlu hurtowego i detalicz-
nego. Popytowa strona rynku równie¿ decyduje o koniunkturze w handlu. Realia
rynku kszta³towane przez nastêpuj¹ce elementy:

• liczba ludnoœci, jej struktura i tempo przyrostu naturalnego,
• wielkoœæ zatrudnienia, stopa bezrobocia,
• poziom, dynamika i struktura dochodów konsumentów, na które wp³ywaj¹

zarówno zmiany przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia realnego, jak i
rosn¹cy odsetek ludnoœci utrzymuj¹cej siê z emerytur, rent i innych niezarob-
kowych Ÿróde³,

• zad³u¿enie gospodarstw domowych,
• sk³onnoœæ do oszczêdzania i wielkoœæ zgromadzonych oszczêdnoœci,
• fundusz swobodnej decyzji nabywców,
• udzia³ wydatków na ¿ywnoœæ w ca³kowitych wydatkach gospodarstw domo-

wych.
Wp³yw kolejnej grupy czynników - demograficznych - na rozwój handlu uwi-

dacznia siê najbardziej w d³ugim horyzoncie czasu. Na wolumen sprzeda¿y, miejs-
ce i czêstotliwoœæ zakupu, a tak¿e wartoœæ przeciêtnego koszyka zakupów wp³ywaj¹
nastêpuj¹ce determinanty:
1) starzenie siê spo³eczeñstwa - œrednia d³ugoœæ ¿ycia wzros³a w ci¹gu ostatniej de-

kady (lata 1995-2008) niemal o 5,5% z 67,6 do 71,3 lat dla mê¿czyzn i z 76,4 do
80,0 lat dla kobiet).

2) zmiany przyrostu naturalnego – w wartoœciach bezwzglêdnych w Polsce w la-
tach 1990-2005 nast¹pi³ drastyczny spadek przyrostu naturalnego z 157,4 tys.
osób do ujemnej wartoœci –3,9 tys. osób. Wspó³czynnik przyrostu naturalnego
spad³ w analizowanym okresie z 4,1 do –0,1‰. Warto przy tym podkreœliæ, ¿e
w latach 2001-2005 notowano ujemny przyrost naturalny powoduj¹cy spadek li-
czby ludnoœci Polski, co ilustruje rysunek 8.

3) rosn¹cy wskaŸnik rozwodów, których liczba wzros³a w Polsce w latach
1995-2008 a¿ o 72% (z 38,1 do 65,5 tys.), przy równoczesnym wzroœcie liczby
zawieranych ma³¿eñstw o 24% (w 1995 roku 207,1 tys. a 2008 roku 257,5 tys.).

4) wzrastaj¹cy odsetek jednoosobowych gospodarstw domowych w ca³kowitej ich
populacji – w latach 1988-2002 liczba tych gospodarstw zwiêkszy³a siê z 2,188
do 3,307 mln czyli o 51,1%, podczas gdy ca³kowita liczba gospodarstw domo-
wych w Polsce wzros³a tylko o 11,4% (z 11,970 do 13,337 mln). Co czwarte go-
spodarstwo domowe w Polsce to gospodarstwo jednoosobowe (w miastach nie-
mal co trzecie a na wsi co pi¹te). Odsetek jednoosobowych gospodarstw
domowych w ca³kowitej ich liczbie systematycznie roœnie (w latach 1988-2002
z 18,3 do 24,8%). Niestety do czasu przeprowadzenia kolejnego narodowego
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spisu powszechnego (w 2011 roku) nie s¹ dostêpne bardziej aktualne i reprezen-
tatywne dane statystyczne obrazuj¹ce analizowane przeobra¿enia spo³eczno-
-demograficzne. Liczebnoœæ gospodarstw domowych oraz ich faza rozwojowa
to wa¿ne dla handlu informacje, gdy¿ na ich bazie mo¿na oszacowaæ popyt na
wiele dóbr, jak mieszkania czy sprzêt gospodarstwa domowego. Z kolei popyt
na artyku³y dla niemowl¹t poœrednio zale¿y od takich kwestii demograficznych,
jak struktura ludnoœci wed³ug wieku, liczba urodzeñ, dzietnoœæ kobiet, liczba
rozwodów, preferowany model rodziny itp.

5) wielkoœæ zagranicznych migracji ludnoœci, czyli emigracji z Polski na pobyt
sta³y do innych pañstw oraz przyjazdów do Polski. Dane zamieszczone na ry-
sunku 11 œwiadcz¹ o znacznej przewadze liczby osób opuszczaj¹cych Polskê
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Rysunek 8 Œredni wiek ¿ycia kobiet i mê¿czyzn w Polsce
Figure 8 Average life expectancy for women and men in Poland

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Rocznika Statystycznego GUS 2009, s. 212

Rysunek 9. Liczba ludnoœci Polski i przyrost naturalny
Figure 9. Population of Poland and birth rate

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Rocznika Statystycznego GUS 2009, s. 200 i 207



nad liczba rodaków powracaj¹cych do ojczyzny. Emigracja o charakterze zarob-
kowym odgrywa spore znaczenie dla funkcjonowania rodzimych przedsiê-
biorstw, np. firm budowlanych, banków, poniewa¿ œrodki finansowe wypraco-
wane zaoszczêdzone za granic¹ s¹ niejednokrotnie przesy³ane do rodzin w kraju
oraz przeznaczane na zakupu ró¿nego rodzaju artyku³ów.
Wa¿n¹ grup¹ makroekonomicznych czynników determinuj¹cych rozwój handlu

s¹ czynniki spo³eczno-kulturowe i polityczne. Do tych pierwszych nale¿y zaliczyæ
zmianê stylu ¿ycia, mobilnoœæ zawodow¹, rosn¹cy poziom wykszta³cenia3 i eduka-
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Rysunek 10. Zmiany liczby ma³¿eñstw i rozwodów w Polsce w latach 2000-2008
Figure 10. Quantitative changes in marriages and divorces in Poland in the years 2000-2008

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Rocznika Statystycznego GUS 2009, s. 208

Rysunek 11. Wyjazdy z Polski i przyjazdy do Polski na pobyt sta³y w latach 2000-2008
Figure 11. Departures from Poland and arrivals in Poland for permanent resistance in the years
2000-2008

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Rocznika Statystycznego GUS 2009, s. 214

3 Odsetek ludnoœci Polski z wykszta³ceniem wy¿szym wzrós³ z 11,1% w 2002 roku do 16,5% w roku
2007



cji konsumenckiej, a wœród czynników politycznych najwa¿niejsze to stabilnoœæ
w³adzy, proces integracji europejskiej i jego skutki dla przedsiêbiorstw handlowych.
Jednym z takich potencjalnych skutków bêdzie nie tyle ochrona przed ekspansj¹ za-
chodnich sieci hipermarketów, gdy¿ ta ju¿ siê dokona³a, co mo¿liwoœci wejœcia pol-
skich firm handlowych na rynki unijne.

Do grupy uwarunkowañ prawnych nale¿y zaliczyæ ogólne i szczegó³owe usta-
wodawstwo reguluj¹ce sferê funkcjonowania handlu. Nale¿a³oby tu wymieniæ prze-
pisy z zakresu ustawodawstwa antymonopolowego, prawa pracy, regulacje ograni-
czaj¹ce budowê obiektów wielkopowierzchniowych i sprzeda¿ w niedziele i œwiêta,
ochronê interesów konsumentów, zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Warto tak¿e
podkreœliæ, ¿e bardzo wa¿n¹ kwesti¹ w dziedzinie regulacji prawnych jest ograni-
czanie zasiêgu szarej strefy w handlu oraz przeciwdzia³anie korupcji i innym pato-
logiom, takim jak wirtualna ksiêgowoœæ, wieloletnia deficytowoœæ dzia³alnoœci go-
spodarczej, itp.

Czynniki prawne wynikaj¹ z uregulowañ kodeksu handlowego, kodeksu cywilne-
go, prawa antymonopolowego, ochrony konsumentów, ustawy o swobodzie dzia³al-
noœci gospodarczej i innych obowi¹zuj¹cych regulacji sfery funkcjonowania przed-
siêbiorstw. Uregulowania te obejmuj¹ bardzo szeroki zakres spraw, pocz¹wszy od
opakowania lub oznakowania produktu przez zasady udzielania i egzekwowania
gwarancji, rêkojmi, zakaz lub ograniczanie sprzeda¿y towarów w okreœlonych miej-
scach (np. w pobli¿u stadionów, miejsc kultu religijnego) lub okreœlonym grupom na-
bywców (np. alkoholu osobom nietrzeŸwym, dzieciom i m³odzie¿y). W odniesieniu
do cen normy prawne zakazuj¹ praktyk monopolistycznych przy ich ustalaniu i pod-
noszenia do pu³apu, który nie jest uzasadniony wzrostem kosztów. Ustawodawca in-
geruje równie¿ w formy kredytowania sprzeda¿y i terminy p³atnoœci. W dzia³aniach
promocyjnych szczególnie wa¿ne s¹ uregulowania dotycz¹ce podmiotowych i przed-
miotowych ograniczeñ reklamy i promocji sprzeda¿y. Równoczeœnie oprócz uregulo-
wañ ogólnopolskich trzeba uwzglêdniaæ przepisy prawa lokalnego stanowionego
przez jednostki samorz¹du terytorialnego. Reguluj¹ one np. dopuszczalne miejsca lo-
kalizacji sklepów i godziny ich otwarcia, niektóre formy opodatkowania dzia³alnoœci
gospodarczej, ulgi inwestycyjne i inne.

Kolejn¹ grup¹ uwarunkowañ rozwoju handlu s¹ czynniki technologiczne. Nale-
¿y tu wymieniæ innowacyjnoœæ gospodarki, wydatki pañstwa na badania i rozwój,
nowe odkrycia w technologii i szybkoœæ transferu technologii. Generalnie w handlu,
mimo olbrzymiego znaczenia tzw. czynnika ludzkiego w procesie obs³ugi bezpo-
œredniej, rozwój nowych technologii s³u¿y minimalizacji kosztów np. logistycz-
nych, czy obs³ugi finansowej oraz generowaniu nowych udoskonalonych metod po-
zyskiwania klientów i sprzeda¿y towarów. Zmiany technologiczne wdra¿ane s¹
w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej w takich dziedzinach, jak systemy zamó-
wieñ, magazynowanie, inwentaryzacja, komunikacja z klientami, przep³yw p³atno-
œci. Nowoczesne technologie s³u¿¹ mechanizacji prac w przedsiêbiorstwie handlo-
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wym oraz obni¿eniu pracoch³onnoœci i kapita³och³onnoœci. Realizacji tych zadañ
powinno s³u¿yæ wyznaczanie optymalnych proporcji czynników wytwórczych, czy-
li anga¿owanego kapita³u i czynnika ludzkiego. Podstawowe obszary aplikacji tech-
nologicznych innowacji to komputerowe sterowanie i kontrola zarz¹dzania sprze-
da¿¹ i zapasami. Takie osi¹gniêcia techniki, jak komputery, czytniki kodów
kreskowych i kasy fiskalne decyduj¹ o wydajnoœci pracy w handlu. Oprócz wynala-
zków bazuj¹cych na elektronice wdra¿anie nowych technologii obejmuje nowe me-
ble sklepowe, urz¹dzenia sk³adowe i inne pomocnicze œrodki pracy u³atwiaj¹ce
przechowywanie towarów i podnosz¹ce ich trwa³oœæ. Ponadto istotn¹ sfer¹, w któ-
rej kreatywnoœæ i innowacyjnoœæ jest Ÿród³em biznesowego sukcesu jest poszukiwa-
nie nowych oryginalnych rozwi¹zañ w budownictwie obiektów handlowych. Oka-
zuje siê bowiem, ¿e awangardowe rozwi¹zania architektoniczne s¹ cenione przez
coraz bardziej wymagaj¹cych klientów.

Technologia s³u¿y tak¿e podejmowaniu trafnych decyzji, choæ na pewnym eta-
pie sama w sobie staje siê wyzwaniem dla mened¿erów. Analizuj¹c tê grupê uwa-
runkowañ rozwoju firm handlowych nale¿y podkreœliæ niemal nieograniczone mo¿-
liwoœci zmian technologicznych oraz fakt, ¿e innowacyjne urz¹dzenia i techniki
sprzeda¿y (np. z automatów) s¹ coraz szybciej komercjalizowane, ale i naœladowa-
ne przez rynkowych rywali. Mo¿na tak¿e oczekiwaæ rosn¹cego zaanga¿owania siê
pañstwa w prawn¹ regulacjê wyzwañ wynikaj¹cych z ogromnego postêpu technolo-
gicznego, np. zasad sprzeda¿y ¿ywnoœci genetycznie modyfikowanej.

Reasumuj¹c, makrootoczenie posiada bardzo istotny wp³yw na rozwój handlu.
¯adna strategia rozwoju zarówno ca³ego sektora, jak i poszczególnych sieci handlo-
wych nie mo¿e abstrahowaæ od rzetelnej diagnozy poszczególnych elementów oto-
czenia. Problematyka ta jest na tyle inspiruj¹ca i aktualna, ¿e stanowi dla ekonomi-
stów i mened¿erów przedmiot rozwa¿añ i analiz.
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Makroekonomiczne uwarunkowania handlu w Polsce

w latach 1990-2008

Streszczenie

Handel jest bardzo wa¿nym sektorem gospodarki narodowej. Od sprawnoœci jego funkcjono-
wania zale¿y jakoœæ obs³ugi klientów i stopieñ ich satysfakcji z dokonywanych zakupów. W se-
ktorze handlu zasz³y w minionych 20 latach olbrzymie przemiany, zarówno pod wzglêdem liczby
sklepów, ich powierzchni, jak i metod zarz¹dzania. Jednak¿e o rozwoju sklepów i hurtowni decy-
duj¹ nie tylko czynniki zale¿ne od kadry mened¿erskiej przedsiêbiorstw, takie jak wielkoœæ i stru-
ktura zatrudnienia, poziom p³ac sprzedawców, czy sprawnoœæ zarz¹dzania firm¹, ale równie¿
czynniki makroekonomiczne, na które przedsiêbiorstwa nie posiadaj¹ bezpoœredniego wp³ywu.
Zaliczyæ do nich nale¿y uwarunkowania ekonomiczne, demograficzne, spo³eczno, kulturowe, po-
lityczne, prawne oraz technologiczne. Wymienione determinanty rozwoju handlu maj¹ charakter
zmiennych niezale¿nych, co oznacza, ¿e wp³ywaj¹ one na warunki funkcjonowania przedsiê-
biorstw w ca³ej gospodarce i danym jej sektorze, ale poszczególne podmioty gospodarcze nie
maj¹ na nie wp³ywu i nie mog¹ ich kszta³towaæ. Tym determinantom rozwoju handlu poœwiêcono
niniejszy artyku³.

The macroeconomic factors of trade in Poland in years 1990-2008

Summary

Trade is a very important sector of national economy. Its efficiency is a determining factor for
quality of servicing customers and the level of their satisfaction with their purchases. The trade
sector has undergone tremendous changes over the last 20 years, both in terms of the number of
shops, their surface area, and methods of management. Yet the determinants of development of re-
tail and wholesale outlets are not only those dependent on management, such as the volume and
structure of workforce, level of staff’s wages or competence of management, but also macroeco-
nomic factors that companies cannot control directly. Among those are economic, demographic,
social and cultural, political, legal and technological determinants. The said determinants of deve-
lopment of trade are of character of operands, which means they have an effect on conditions of
companies’ performance in the whole economy and their specific sector, yet individual companies
cannot control or shape them. The article is dedicated to the said determinants of the development
of trade.

38

Wies³aw Ciechomski



W£ADYS£AWA £UCZKA-BAKU£A

JOANNA SMOLUK-SIKORSKA

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Poziom cen produktów ekologicznych

w handlu detalicznym

The organic food price level in retail sales

Wprowadzenie

Introduction

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce napotyka na szereg barier, wœród

których wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ ograniczenia o charakterze rynkowym. Obok ni-

skiego rozwoju przetwórstwa, ma³ej efektywnoœci dystrybucji, doœæ istotna jest

bariera popytu zwi¹zana przede wszystkim z wysokim poziomem cen ¿ywnoœci

ekologicznej.

Wyniki wielu badañ wskazuj¹ na to, ¿e cena jest jednym z najwa¿niejszych

czynników wp³ywaj¹cych na decyzje zakupowe konsumentów. Mimo ¿e w przypad-

ku ¿ywnoœci ekologicznej znaczenie ceny jako determinanty popytu jest wzglêdne,

poniewa¿ decyzje zakupowe w znacznej mierze zale¿¹ równie¿ od segmentu rynku,

rodzaju nabywanego produktu, sytuacji dochodowej konsumenta oraz czynników

pozaekonomicznych, to jednak jest ona bardzo czêsto jedn¹ z wa¿niejszych barier

popytu1.

Dodatkow¹ s³aboœci¹ polskiego rynku ¿ywnoœci ekologicznej jest ma³a przejrzy-

stoœæ rynku. Brakuje informacji o poda¿y, zbycie, dostawcach, miejscach wystêpo-

wania popytu, jak równie¿ o cenach ¿ywnoœci ekologicznej. W zwi¹zku z tym pod-

jêto badania cen ¿ywnoœci ekologicznej w handlu detalicznym.

Celem artyku³u jest prezentacja wyników badañ cen ¿ywnoœci ekologicznej

i konwencjonalnej prowadzonych w sklepach detalicznych zlokalizowanych

w Poznaniu. W opracowaniu przedstawiony zosta³ poziom cen ekologicznych

produktów przetworzonych oraz relacje cenowe ¿ywnoœci ekologicznej i konwe-

ncjonalnej.
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Metody badawcze

Research methods

Badania poziomu cen ¿ywnoœci ekologicznej zosta³y przeprowadzone w ramach

projektu badawczego finansowanego przez Urz¹d Miasta Poznania pt. „Poziom cen

¿ywnoœci ekologicznej w sklepach detalicznych miasta Poznania” (nr RoM.V/

/3420). G³ównym celem przeprowadzonych badañ by³o rozpoznanie poziomu cen

detalicznych ¿ywnoœci ekologicznej w porównaniu do cen ¿ywnoœci konwencjonal-

nej.

Badania poziomu cen ¿ywnoœci ekologicznej w sklepach detalicznych trwa³y

6 tygodni (7.10.2009-15.11.2009) i opiera³y siê na regularnych, cotygodniowych

notowaniach prowadzonych równolegle w sklepach oferuj¹cych produkty ekologicz-

ne oraz w sklepach z ¿ywnoœci¹ konwencjonaln¹. Badania zosta³y przeprowadzone

w 34 sklepach zlokalizowanych w Poznaniu, z czego 17 stanowi³y sklepy specjali-

styczne i konwencjonalne sieci handlowe oferuj¹ce ¿ywnoœæ ekologiczn¹ oraz 17

sklepów konwencjonalnych. Badania poziomu cen ¿ywnoœci ekologicznej i konwen-

cjonalnej obejmowa³y produkty w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych:

– przetwory zbo¿owe,

– przetwory warzywne,

– przetwory owocowe,

– nabia³,

– oleje roœlinne,

– kawa, herbata.

Poziom cen produktów ekologicznych

The price level of organic products

Przy ustalaniu ceny detalicznej konieczne jest oszacowanie pewnego dopusz-

czalnego przedzia³u cenowego, zwi¹zanego z percepcj¹ ceny i produktu przez kon-

sumentów. Granice tego przedzia³u okreœla z do³u poziom ceny zbyt niskiej dla pro-

ducenta (nie pokrywa jednostkowych kosztów produkcji) i konsumenta (aspekty

jakoœciowe), natomiast z góry poziom ceny zbyt wysokiej (bariera popytowa) 2.

W przypadku produktów ekologicznych cena jest wyznacznikiem wy¿szej wartoœci

i unikalnoœci, zatem ustalenie jej poni¿ej dolnej granicy mo¿e sugerowaæ gorsz¹ ja-

koœæ. Natomiast wysoka cena mo¿e obni¿yæ wielkoœæ sprzeda¿y. W praktyce zakres

cen ¿ywnoœci ekologicznej jest doœæ szeroki, co wynika m.in. ze s³abego obiegu in-

formacji rynkowej. Wa¿ne jest wiêc ustalenie ceny na tzw. bezpiecznym poziomie,

wp³ywaj¹cym na okreœlony wizerunek producenta i jednoczeœnie dostêpnym dla

pewnego segmentu konsumentów.
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Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e w grupie przetworów zbo¿owych doœæ

wysok¹ œredni¹ cen¹ charakteryzowa³y siê dwa produkty: makaron pszenny

(8,28 z³/400g) oraz m¹ka pszenna (7,01 z³/1000 g), z kolei ni¿sze przeciêtne ceny

zanotowano w otrêbach pszennych (3,11 z³/250 g) i p³atkach pszennych (4,08 z³/400 g)

(rys.1). Generalnie przetwory zbo¿owe cechuj¹ siê relatywnie niskimi cenami w po-

równaniu do innych produktów przetworzonych, co wynika g³ównie z doœæ du¿ej

poda¿y oferowanej przez producentów krajowych. Asortyment ekologicznych prze-

tworów zbo¿owych jest doœæ szeroki i znacznie przewy¿sza ofertê sklepów konwen-

cjonalnych. W grupie produktów ekologicznych dostêpne s¹ ró¿nego typu m¹ki,

p³atki, otrêby, makarony, kasze produkowane z ró¿nych gatunków zbó¿3. Du¿a liczba

producentów, jak i szeroki asortyment sprzyjaj¹ ni¿szemu poziomowi cen. Jedynie

w przypadku makaronu i m¹ki pszennej oferta produktów importowanych znacznie

przewy¿sza ofertê krajowych producentów, co przyczynia siê do utrzymywania wy-

sokiego poziomu cen.

W przypadku przetworów owocowych i warzywnych wysokie ceny zanotowano

w d¿emach: wiœniowym i truskawkowym (odpowiednio 8,83 z³/240 g i 8,63 z³/240 g)

oraz w powid³ach œliwkowych (8,17 z³/240 g) (rys. 2). Ni¿sze ceny zanotowano

w sokach, z których najwy¿szym poziomem cechowa³ siê sok z czarnej porzeczki

(5,55 z³/300 ml), sok marchwiowy (5,30 z³/300 ml) i sok wielosk³adnikowy (mar-

chew, jab³ko, banan – 3,57 z³/300 ml).

41

Poziom cen produktów ekologicznych w handlu detalicznym

Rysunek 1. Œrednie ceny przetworów zbo¿owych (z³)

Figure 1. The average prices of cereal products (PLN)

�ród³o: badania w³asne.

3 W. £uczka-Baku³a, J. Smoluk-Sikorska, Poziom i zró¿nicowanie oferty asortymentowej ¿ywnoœci eko-

logicznej w kanale specjalistycznym, Journal of Research and Application in Agricultural Engineering, 2009,

Vol. 54(3).



W przetworach warzywnych wysok¹ cenê zanotowano w papryce konserwowej

(8,45 z³/690 g). Stosunkowo nisko poziom cen w grupie przetworów warzywnych

maj¹ buraczki tarte (3,33 z³/250 g), których asortyment jest zdominowany przez

jednego regionalnego przetwórcê, oferuj¹cego produkt po cenie konkurencyjnej

w porównaniu do innych wytwórców.

W kawie i herbacie najwy¿sz¹ cenê zanotowano w herbacie czarnej liœciastej

(27,04 z³/100 g). W olejach roœlinnych natomiast cena oliwy z oliwek extra vergin

(37,14 z³/500 ml) by³a wy¿sza od ceny oleju s³onecznikowego, co jest równie¿ zna-

mienne dla rynku produktów konwencjonalnych (rys. 3). Cena oliwy z oliwek wyró¿-

nia³a siê du¿¹ rozpiêtoœci¹ – najni¿sza cena wynosi³a 18,99 z³/kg, najwy¿sza nato-

miast 65 z³/kg. Asortyment ekologicznej oliwy z oliwek w ostatnim czasie w du¿ym

stopniu zosta³ poszerzony o produkty importowane z W³och, Grecji, jak równie¿

Wielkiej Brytanii, które charakteryzuj¹ siê doœæ zró¿nicowanymi cenami.
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Rysunek 2. Œrednie ceny przetworów warzywnych i owocowych (z³)

Figure 2. The average prices of processed fruit and vegetables (PLN)

�ród³o: badania w³asne.



W przypadku nabia³u twaróg t³usty wyró¿nia³ siê wy¿szym poziomem ceny

(27,1 z³/kg) w porównaniu do twarogu pó³t³ustego (25,45 z³/kg).

Relacje cenowe ¿ywnoœci ekologicznej i konwencjonalnej

Price relations of organic and conventional food

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e ró¿nice cenowe produktów ekologicz-

nych i konwencjonalnych (tzw. premie) s¹ generalnie wysokie. Wynosz¹ one od kil-

kunastu do ponad 460%. Wysokie premie cenowe notuje siê w herbacie, m¹ce

pszennej, sokach i d¿emach oraz olejach, natomiast ni¿sze w nabiale, przetworach

warzywnych i przetworach zbo¿owych. Wysokie ceny maj¹ do pewnego stopnia

uzasadnienie w przypadku produktów o specjalnych cechach, przeznaczonych dla
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Rysunek 3. Œrednie ceny nabia³u, jaj, olejów roœlinnych oraz kawy i herbaty (z³)

Figure 3. The average prices of diary products, plant oils and coffee and tee (PLN)

�ród³o: badania w³asne.



stosunkowo niewielkiej grupy nabywców4, do jakich nale¿¹ konsumenci ¿ywnoœci

ekologicznej.

W przetworach zbo¿owych najwy¿sze ró¿nice notuje siê w m¹ce pszennej

(283,1%) z uwagi na nisk¹ poda¿ produktów krajowych i koniecznoœæ uzupe³niania

jej importem, który wp³ywa na poziom cen. Podobna sytuacja wystêpuje w przypad-

ku musli (98%) i makaronu pszennego (89%), gdzie niewielka produkcja krajowa

jest uzupe³niana produktami z importu (rys. 4). Najni¿sze ró¿nice zanotowano w otrê-

bach pszennych (-7,7%) i makaronie pszennym razowym (14,8%). Ni¿sze premie

cenowe wynikaj¹ z tego, ¿e produkty te na rynku ¿ywnoœci konwencjonalnej s¹

postrzegane jako wysoce zdrowotne, dlatego ich cena jest stosunkowo wysoka.

W przetworach owocowo-warzywnych najwy¿sze ró¿nice cenowe (tzw. premie)

wystêpuj¹ w sokach: marchwiowym (176%), z czarnej porzeczki (173,4%) oraz po-

midorowym (164,8%) (rys. 5). Wysokie premie wystêpowa³y równie¿ w d¿emie

truskawkowym i wiœniowym (odpowiednio 162,7% i 156,8%). Nieco ni¿szymi ró¿-

nicami charakteryzowa³y siê pozosta³e soki (wiœniowy – 141,3%, jab³kowy –

131,3% i wielowarzywny – 116,1%), w przypadku których poda¿ surowca jest

wzglêdnie du¿a. Najni¿sze ró¿nice zanotowano w ogórkach konserwowych

(17,2%), papryce konserwowej (blisko 44%), co wynika m.in. ze stosunkowo wyso-

kich cen produktów konwencjonalnych. Doœæ niskie premie zanotowano równie¿

w buraczkach tartych i domowych, z uwagi na du¿¹ poda¿ surowca i jednoczeœnie

relatywnie nisk¹ cenê buraków czerwonych.
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Rysunek 4. Ró¿nice cenowe przetworów zbo¿owych (%)

Figure 4. Price premiums of cereal products (%)

�ród³o: badania w³asne.

4 P. Waniowski, Strategie cenowe, PWE, Warszawa 2003.



W nabiale premie cenowe kszta³towa³y siê na poziomie nieco ponad 100%.

W tej grupie asortymentowej najwy¿sze ró¿nice zanotowano w jogurcie (120,2%)

(rys. 6). W przypadku twarogów, wy¿sze ró¿nice wyst¹pi³y w twarogu t³ustym ni¿

twarogu pó³t³ustym, najni¿sze wyst¹pi³y zaœ w maœle (97,2%). Natomiast w oliwie

z oliwek ró¿nica by³a stosunkowo niska i wynios³a 65,4%, przede wszystkim z uwagi

na doœæ wysok¹ cenê oliwy konwencjonalnej. Wysokie premie zanotowano równie¿

w herbacie oraz jajach, w przypadku których wysoka ró¿nica wynika z du¿ego

zapotrzebowania rynkowego, co sprzyja podnoszeniu cen.

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e ceny w sklepach specjalistycznych s¹

wy¿sze w porównaniu do cen w handlu wielkopowierzchniowym œrednio o 25%.

Najwy¿sze ró¿nice miêdzy tymi sklepami odnotowano w otrêbach pszennych

(70%), p³atkach owsianych (70%), musli (58%), herbacie czarnej liœciastej (53%).

Sklepy specjalistyczne zaœ oferuj¹ ni¿sze ceny w porównaniu do handlu wielko-

powierzchniowego w przypadku nastêpuj¹cych produktów: kawy mielonej (57%),

oliwy z oliwek (8%), jaj (5%) oraz makaronu pszennego (4%).
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Rysunek 5. Ró¿nice cenowe przetworów warzywnych i owocowych (%)

Figure 5. Price premiums of processed fruit and vegetables (%)

�ród³o: badania w³asne.



Warto podkreœliæ, ¿e sklepy specjalistyczne dysponuj¹ bogatsz¹ ofert¹ tych pro-

duktów, poniewa¿ istniej¹ na rynku ¿ywnoœci ekologicznej od wielu lat i dlatego

maj¹ wiêksz¹ wiedzê na temat struktury i poziomu popytu zg³aszanego przez kon-

sumentów. Stosunkowo w¹ska jest oferta s³odyczy oraz miêsa i wêdlin. Brak jest

równie¿ ¿ywnoœci wygodnej, która znajduje siê w ofercie sklepów w innych krajach

europejskich. Sieci sklepów detalicznych z kolei stosunkowo niedawno wprowa-

dzi³y do sprzeda¿y produkty ekologiczne, st¹d ich oferta jest nie tylko w¹ska, ale i

p³ytka5. Mo¿na jednak oczekiwaæ, ¿e z czasem wraz ze wzrostem popytu aktyw-

noœæ sieci na tym rynku bêdzie ros³a.

46

W³adys³awa £uczka-Baku³a, Joanna Smoluk-Sikorska

Rysunek 6. Ró¿nice cenowe nabia³u, jaj, olejów roœlinnych oraz kawy i herbaty (%)

Figure 6. Price premiums of diary products, eggs, plant oils and coffee and tee (%)

�ród³o: badania w³asne.

5 W. £uczka-Baku³a, J. Smoluk, Analiza dystrybucji ¿ywnoœci ekologicznej w Polsce [w:] Wybrane za-

gadnienia ekologiczne we wspó³czesnym rolnictwie, red. Z. Zbytek., Monografia, t. 3, Wyd. PIMR, Poznañ

2006.



Zakoñczenie

Conclusion

Z badañ cen ¿ywnoœci ekologicznej i wynika, ¿e z regu³y osi¹gaj¹ one poziom

zdecydowanie wy¿szy ni¿ ceny produktów konwencjonalnych. W przypadku pro-

duktów przetworzonych relacje cenowe zale¿¹ m.in. od wielkoœci poda¿y surowca,

stopnia przetworzenia oraz od tego, czy jest to produkt krajowy czy importowany.

Wysoki poziom cen jest wyrazem niedoskona³oœci rynku ¿ywnoœci ekologicznej.

Spowodowany jest m.in. niedoborem niektórych produktów, nieefektywn¹ dystry-

bucj¹, du¿ymi kosztami transportu produktów krajowych lub koniecznoœci¹ ich im-

portu po wy¿szych cenach.

Mo¿na oczekiwaæ, ¿e wraz z rozwojem rynku wœród czynników cenotwórczych

coraz wiêksze znaczenie bêd¹ mieæ determinanty o charakterze popytowym. W od-

niesieniu do polskiego konsumenta cena nadal w najwiêkszym stopniu kszta³tuje

popyt na ¿ywnoœæ ekologiczn¹, w przeciwieñstwie od krajów europejskich, gdzie

du¿¹ rolê pe³ni¹ motywy pozacenowe. Jest wysoce prawdopodobne, ¿e w przy-

sz³oœci polski rynek bêdzie mia³ podobny charakter i wiêksze znaczenie bêd¹ od-

grywaæ czynniki, takie jak: jakoœæ czy unikatowoœæ produktu.
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Streszczenie

W artykule zaprezentowano wyniki badañ poziomu cen ¿ywnoœci ekologicznej i konwencjo-

nalnej przeprowadzonych w 2009 r. w poznañskich sklepach detalicznych, zarówno specjalistycz-

nych, jak i w konwencjonalnych sieciach handlowych. Wyniki badañ wskazuj¹ na to, ¿e ceny pro-

duktów ekologicznych s¹ doœæ wysokie. Premie cenowe wynosi³y od kilkudziesiêciu do kilkuset

procent. Najwy¿sze ró¿nice cenowe zanotowano w herbacie (zielonej i czarnej), m¹ce pszennej,

jajach i sokach owocowo-warzywnych. Generalnie ceny produktów ekologicznych by³y wy¿sze

w sklepach specjalizuj¹cych siê w sprzeda¿y ¿ywnoœci ekologicznej, ni¿ w sieciach handlowych.

The organic food price level in retail sales

Summary

The results of organic and conventional price level research conducted in 2009 in the Poznan

retail stores, both specialist stores and conventional retail chains were presented in the article. The

research results indicate that the prices of organic food were quite high. Price premiums amounted

from tens to a few hundred percent. The highest premiums were noted in tea (green and black),

wheat flour, eggs and fruit and vegetable juices. Generally the prices of organic products were hi-

gher in the stores specializing in organic food sales than in retail chains.
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Wprowadzenie

Introduction

Najpiêkniejsze i najwartoœciowsze rzeczy naszej cywilizacji powstaj¹ tam, gdzie

spotykaj¹ siê ró¿ne kultury. Rozwój regionalny i proces integracji europejskiej zale¿a³

bêdzie od tego, w jaki sposób wspólnie wykorzystamy dorobek przesz³ych pokoleñ.

Jednym z najwiêkszych bogactw zjednoczonej Europy jest dziedzictwo kulturowe

pañstw i regionów, stanowi¹ce o to¿samoœci lokalnej, regionalnej i narodowej.

Jedn¹ z jego czêœci jest dziedzictwo kulinarne. Polska posiada wiele specyficznych

wyrobów, bêd¹cych wyrazem wielowiekowej tradycji kuchni polskiej. Poprzez bu-

dowê marki maj¹ one bezpoœrednio wp³yw na sukces w rozwoju turystycznym re-

gionu, wystêpuj¹c w ró¿nych formach turystyki zwi¹zanej z gastronomi¹ (turysty-

ka: smakoszy, kuchni narodowej. gastronomiczna, kulinarna, smakowania, wiejska,

winiarska, piwna)1. Tworzone s¹ tak¿e szlaki kulinarne maj¹ce wp³yw na wzrost

atrakcyjnoœci turystycznej danego miejsca lub regionu (np. Ma³opolski Szlak Owo-

cowy, Podlaski Szlak Tatarski, Szlak Jad³a Mazurskiego).2

Jednym z takich regionów, który na mapie Polski wyró¿nia siê bogat¹ histo-

ryczn¹ przesz³oœci¹ oraz zachowanym dziedzictwem wysokiej kultury rolnej i pro-
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dukcji tradycyjnej ¿ywnoœci, jest Wielkopolska. Atutem tego regionu w promocji

swojej historii, gospodarki, etosu pracy oraz kultury duchowej i materialnej jest do-

skona³e usytuowanie, na skrzy¿owaniu wa¿nych europejskich szlaków komunika-

cyjnych. Sprzyja to odkrywaniu i upowszechnianiu produktów ¿ywnoœciowych

o szczególnych cechach jakoœciowych i tradycyjnych sposobach wytwarzania, sta-

nowi¹cych jedn¹ z wa¿nych wartoœci kszta³tuj¹cych dzisiejszy rynek Europy.

Okreœlenie handlowej jakoœci znanych tradycyjnych produktów, a zw³aszcza

ochrona zbiorowej wiedzy na ich temat, nie jest mo¿liwa bez okreœlenia znajomoœci

produktów regionalnych w lokalnym spo³eczeñstwie. To ona bowiem umo¿liwia

œwiadome kszta³towanie zachowañ kupuj¹cych, stanowi¹c podstawê rynku, pracy

wytwórców, lokalnych w³adz samorz¹dowych i organizacji pozarz¹dowych.

Produkty regionalne w Polsce

Regional products in Poland

Produkty regionalne to p³ody rolne, wyroby i przetwory ¿ywnoœciowe œciœle

zwi¹zane z danym terenem, których cech¹ charakterystyczn¹ jest naturalny sposób

produkcji i wytwarzania3. Za tradycyjne uwa¿a siê produkty, które powsta³y w opa-

rciu o metody produkcji wykorzystywane od co najmniej 25 lat, a ich jakoœæ

i wyj¹tkowe cechy oraz w³aœciwoœci wynikaj¹ z zastosowanych tradycyjnych metod

wytwarzania. Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeñ produktów rolnych

i œrodków spo¿ywczych oraz o produktach tradycyjnych4, oprócz regulacji do-

tycz¹cych rejestracji nazw na szczeblu Unii Europejskiej, zawiera tak¿e zasady

tworzenia Listy Produktów Tradycyjnych.

Prowadzenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marsza³ków

Województw Listy Produktów Tradycyjnych ma na celu zidentyfikowanie jak naj-

wiêkszej liczby wytwarzanych w ca³ej Polsce produktów, które w Unii Europejskiej

ciesz¹ siê bardzo du¿ym zainteresowaniem. Lista ma na celu rozpowszechnianie in-

formacji o produktach wytwarzanych tradycyjnymi, historycznie ugruntowanymi

metodami. Produkty stanowi¹ jednoczeœnie zasób dziedzictwa kulturowego regionu

i s¹ elementem to¿samoœci spo³ecznoœci lokalnej. Unijni konsumenci chêtnie ku-

puj¹ ¿ywnoœæ najwy¿szej jakoœci, która jednoczeœnie charakteryzuje siê tradycyjny-

mi metodami produkcji z lokalnych surowców. Idea produktów tradycyjnych staje

siê obecnie coraz bli¿sza konsumentom, którzy na rynku zdominowanym przez pro-

dukty masowe szukaj¹ wyrobów wyj¹tkowych i niepowtarzalnych. Obecnie lista

zawiera 732 produkty tradycyjne (tabela 1).
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Tabela 1. Produkty tradycyjne w podziale na województwa i kategorie wed³ug danych Minister-

stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, (stan na dzieñ 31 marca 2010 r.)

Table 1. Traditional products in distribution on provinces and categories according to data of Mi-

nistry of Agriculture and Rural Development (state on March 31, 2010)

Województwo

Kategoria produktów

Razem:
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Dolnoœl¹skie - 1 1 3 5 - 4 4 2 - 20

Kujawsko-pomorskie 3 - - 2 5 - 1 2 9 1 23

Lubelskie 1 8 2 3 16 3 7 14 13 - 67

Lubuskie - - - 1 3 - 1 - 3 - 8

£ódzkie 2 7 - 11 14 1 1 10 3 - 49

Ma³opolskie 7 3 1 6 8 - 2 2 2 2 33

Mazowieckie - 10 - 3 4 - 2 1 3 2 25

Opolskie 2 8 1 7 8 - 1 12 2 3 44

Podkarpackie 5 31 - 5 18 - 3 17 6 - 85

Podlaskie 9 5 1 4 7 1 2 9 3 2 43

Pomorskie 2 14 7 9 17 2 3 37 13 2 106

Œl¹skie 11 10 2 7 22 1 3 43 5 - 104

Œwiêtokrzyskie - 2 3 8 4 1 2 3 1 1 25

Warmiñsko-mazurskie 3 12 - 1 2 - - - 1 - 19

Wielkopolskie 4 27 - 6 5 5 1 15 8 2 73

Zachodnio-

-pomorskie - - - 3 1 - 1 - 3 - 8

Razem: 49 138 18 79 139 14 34 169 77 15 732

Najwiêcej regionalnych produktów tradycyjnych zarejestrowano w kategorii go-

towe dania i potrawy (169), piekarnicze i cukiernicze (139) oraz produkty miêsne

(138). Zró¿nicowany jest rozk³ad przestrzenny zarejestrowanych produktów. Naj-

wiêcej produktów zarejestrowano w województwach pomorskim i œl¹skim (powy-

¿ej 100 produktów), lubelskim, podkarpackim i wielkopolskim (50-100 produktów)

oraz dolnoœl¹skim, kujawsko-pomorskim, ³ódzkim, ma³opolskim, mazowieckim,

opolskim, podlaskim, œwiêtokrzyskimi warmiñsko-mazurskim (10-49 produktów).

Najmniej regionalnych produktów tradycyjnych zarejestrowano w województwach

lubuskim i zachodniopomorskim.
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Od 1992 roku istnieje w Unii Europejskiej dobrowolny system rejestracji i ochro-

ny regionalnych produktów rolno-spo¿ywczych5. Zagadnienia zwi¹zane z ochron¹

produktów regionalnych i wytwarzanych tradycyjnymi metodami okreœlone s¹ w pra-

wie Unii Europejskiej w:

1. rozporz¹dzeniu Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie pro-

duktów rolnych i œrodków spo¿ywczych bêd¹cych gwarantowanymi tradycyjny-

mi specjalnoœciami,

2. rozporz¹dzeniu Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie

ochrony oznaczeñ geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i œro-

dków spo¿ywczych,

3. rozporz¹dzeniu Komisji (WE) nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. okre-

œlaj¹cym szczegó³owe zasady stosowania rozporz¹dzenia Rady (WE)

nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeñ geograficznych i nazw pochodzenia

produktów rolnych i œrodków spo¿ywczych,

4. rozporz¹dzeniu Komisji (WE) nr 1216/2007 z dnia 18 paŸdziernika 2007 r. usta-

nawiaj¹cym szczegó³owe zasady wykonania rozporz¹dzenia Rady (WE)

nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i œrodków spo¿ywczych bêd¹cych

gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnoœciami.

Unia Europejska chroni wytwory regionalne tworz¹c specjalne rejestry: Rejestr

Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeñ Geograficznych oraz Re-

jestr Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalnoœci. Zgodnie z przepisami zarejestro-

wane nazwy, w przypadku Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Ozna-

czeñ Geograficznych oraz Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalnoœci

zarejestrowanych z zastrze¿eniem nazwy, s¹ chronione przed:

1. wszelkim bezpoœrednim lub poœrednim wykorzystywaniem w celach komercyj-

nych zarejestrowanej nazwy dla produktów nie objêtych rejestracj¹, o ile produkty

te s¹ porównywalne do produktów zarejestrowanych pod t¹ nazw¹ lub jeœli sto-

sowanie nazwy narusza presti¿ chronionej nazwy;

2. ka¿dym niezgodnym z prawem zaw³aszczeniem, imitacj¹ lub aluzj¹, jeœli nawet

prawdziwe pochodzenie produktu jest zaznaczone lub chroniona nazwa zosta³a

przet³umaczona, lub towarzyszy jej wyra¿enie „w stylu”, „rodzaju”, „przy u¿y-

ciu metody”, „tak jak produkowane w”, „imitacja” lub „podobne”;

3. wszelkimi innymi fa³szywymi lub myl¹cymi danymi odnosz¹cymi siê do miejs-

ca pochodzenia, w³aœciwoœci lub podstawowych cech produktu na opakowaniu

wewnêtrznym lub zewnêtrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach od-

nosz¹cych siê do danego produktu lub na opakowaniu produktu w pojemniku,

mog¹cym stworzyæ fa³szywe wra¿enie co do jego pochodzenia;

4. wszelkimi innymi praktykami mog¹cymi wprowadziæ w b³¹d zainteresowanych

co do prawdziwego pochodzenia produktu.
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W Polsce jednostk¹ odpowiedzialn¹ za prowadzenie systemu rejestracji produk-

tów o okreœlonym pochodzeniu geograficznym i specyficznej, tradycyjnej jakoœci,

w rozumieniu przepisów unijnych jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgod-

nie z ustaw¹ o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeñ produktów rolnych i œrodków

spo¿ywczych oraz o produktach tradycyjnych6 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Wsi jest odpowiedzialne za przyjmowanie, ocenê i przekazywanie wniosków o reje-

stracjê nazw pochodzenia, oznaczeñ geograficznych oraz gwarantowanych tradycyj-

nych specjalnoœci do Komisji Europejskiej. Ustawa reguluje tak¿e nastêpuj¹ce kwestie:

1. zasady i tryb oceny wniosków o rejestracjê nazw pochodzenia, oznaczeñ geo-

graficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalnoœci;

2. warunki tymczasowej ochrony nazw produktów rolnych i œrodków spo¿ywczych

na gruncie krajowym przed rejestracj¹ na szczeblu UE;

3. zasady oraz tryb kontroli produktów rolnych i œrodków spo¿ywczych posia-

daj¹cych chronion¹ nazwê pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne

albo gwarantowan¹ tradycyjn¹ specjalnoœæ;

4. warunki prowadzenia listy produktów tradycyjnych;

Obecnie w Polsce ochron¹ poprzez wpisanie do rejestrów: Chronionych Nazw Po-

chodzenia, Chronionych Oznaczeñ Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych

Specjalnoœci oraz objêtych specjalnym oznakowaniem jest 15 produktów7. Cztery

z nich (wielkopolski ser sma¿ony, andruty kaliskie, rogal œwiêtomarciñski, olej rydzo-

wy) pochodz¹ z Wielkopolski. Pozosta³e produkty zarejestrowano w nastêpuj¹cych wo-

jewództwach: ma³opolskim (bryndza podhalañska, oscypek, redyko³ka), lubelskim

(miody pitne – pó³torak, dwójniak, trójniak, czwórniak), œl¹skim (redyko³ka, oscypek),

dolnoœl¹skim (miód wrzosowy z borów dolnoœl¹skich), mazowieckim (wiœnia nadwi-

œlanka), pomorskim (truskawka kaszubska), podlaskim (pierekaczewnik), lubuskim

i zachodniopomorskim (trójniak). W Rejestrze Chronionych Nazw Pochodzenia znaj-

duj¹ siê cztery produkty tj. wiœnia nadwiœlanka, redyko³ka, oscypek i bryndza podhala-

ñska. Rejestr Chronionych Oznaczeñ Geograficznych obejmuje piêæ produktów: andru-

ty kaliskie, rogal œwiêtomarciñski, wielkopolski ser sma¿ony, truskawka kaszubska oraz

miód wrzosowy z borów dolnoœl¹skich. Do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych

Specjalnoœci trafi³y: pierekaczewnik, olej rydzowy i wszystkie pitne miody.

Cel i metoda pracy

Purpose and method of investigations

Podstawowym celem badañ by³a ocena stopnia znajomoœci produktów regional-

nych i tradycyjnych powiatu nowotomyskiego (zachodnia Wielkopolska) przez jego

mieszkañców. Sformu³owano trzy hipotezy badawcze:
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1. mieszkañcy powiatu nowotomyskiego znaj¹ produkty regionalne i tradycyjne,

jednak jest to znajomoœæ deklaratywna, a nie rzeczywista,

2. produkty s¹ dostêpne na rynku lokalnym i mieszkañcy odró¿niaj¹ je od innych

produktów,

3. zauwa¿a siê wzrost zainteresowania produktami regionalnymi i tradycyjnymi.

Zadania badawcze w ramach postawionych hipotez badawczych okreœlono na-

stêpuj¹co:

1. identyfikacja konsumentów produktów regionalnych i tradycyjnych na podsta-

wie zmiennych spo³eczno – demograficznych,

2. potwierdzenie znajomoœci produktów regionalnych i tradycyjnych,

3. okreœlenie miejsc zakupu produktów regionalnych i tradycyjnych, ich dostêpno-

œci, czêstoœci i motywów zakupu,

4. ocena formy kontaktu z informacjami na temat produktów regionalnych i trady-

cyjnych,

5. okreœlenie powodów braku zainteresowania produktami regionalnymi i tradycyj-

nymi,

6. poznanie czynników oraz elementów wyró¿niaj¹cych i odró¿niaj¹cych produkty

regionalne i tradycyjne od tradycyjnej ¿ywnoœci,

7. sprawdzenie znajomoœci specyficznych oznaczeñ produktów regionalnych i tra-

dycyjnych.

Podstawow¹ technik¹ badawcz¹ by³a ankietyzacja. Pytania skonstruowano w taki

sposób, aby nie wymaga³y dodatkowego komentarza ze strony badacza. Badania an-

kietowe prowadzono od 15 listopada 2008 r. do 28 lutego 2009 r. w ró¿nych miejsco-

woœciach i wsiach powiatu nowotomyskiego. Czêœæ g³ówna ankiety zawiera³a 15 py-

tañ – 14 zamkniêtych i jedno otwarte. W dziesiêciu pytaniach mo¿na by³o zakreœliæ

nieograniczon¹ liczbê spoœród podanych odpowiedzi, lub podaæ w³asn¹. W przypad-

ku czterech pytañ nale¿a³o wybraæ jedn¹ odpowiedŸ. Jedno pytanie by³o pytaniem

otwartym (dotyczy³o podania nazw znanych sobie produktów regionalnych i trady-

cyjnych). Metryczka dotyczy³a wieku ankietowanych, ich p³ci, wykszta³cenia, miej-

sca zamieszkania i liczby mieszkañców miejsca zamieszkania oraz wykonywanego

zawodu.

Charakterystyka respondentów

Charakter of respondent

W badaniach ankietowych udzia³ wziê³o 100 osób: 56 kobiet i 44 mê¿czyzn.

Przedzia³y wiekowe wyznaczono nastêpuj¹co: 18-19 lat – 30 osób (grupa jednorod-

na - uczniowie liceum ogólnokszta³c¹cego); 20-35 lat – 32 osoby; 36-55 lat – 12

osób, powy¿ej 55 lat – 26 osób. Najliczniej reprezentowane by³y osoby z wy¿szym

wykszta³ceniem – 37; z wykszta³ceniem œrednim – 31 osób, zawodowym – 14

osób; podstawowym – 13 osób; 5 osób nie odpowiedzia³o na to pytanie. Najwiêcej
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osób jako miejsce zamieszkania wskaza³o Nowy Tomyœl – 30 osób, nastêpnie

Zb¹szyñ – 8 osób, Opalenicê i Glinno – po 6 osób, Paproæ – 4 osoby oraz Borujê

Koœcieln¹ i W¹sowo – po 3 osoby. Pozostali to pojedynczy mieszkañcy ró¿nych wsi

powiatu nowotomyskiego; 8 osób nie poda³o miejsca zamieszkania.

Wyniki badañ

Results

Zdecydowana wiêkszoœæ ankietowanych (90 osób) deklarowa³o znajomoœæ pro-

duktów regionalnych; 77 z nich wskaza³a, ¿e kupuje takie produkty, 17 nie kupuje,

ale chce kupiæ, natomiast 6 badanych odpowiedzia³o, ¿e nie kupuje i nie chce ich

kupiæ. Przynajmniej raz w miesi¹cu lub czêœciej produkty regionalne albo tradycyj-

ne kupuje 57 badanych, raz na 2-3 miesi¹ce kupuje 20 osób, 1-2 razy w roku – 10,

a rzadziej ni¿ 1 na rok – 9. Trzynastu badanych nie umia³o wskazaæ produktu regio-

nalnego (nie zna³o nazwy ¿adnego z nich). Pozostali ankietowani najczêœciej wy-

mieniali: ser sma¿ony – 38, sery ogólnie – 16, miód – 14, wêdliny – 13, rogale

œwiêtomarciñskie – 12, chleb – 9, mas³o (ogólnie) i pyzy – 8, „pyry z gzik¹” – 7,

mleko i bia³y ser – 6, mas³o TOP-TOMYŒL, kopytka i oscypki – 4, pierogi, piwo,

bigos i miêso – 3, wyroby cukiernicze, krupnik, piwo Lech, owoce, piwo Fortuna,

pieczywo ogólnie, smalec i nabia³ ogólnie – 2. Najczêstszy powód braku zakupów

produktów regionalnych i tradycyjnych (56 respondentów) to: ograniczony wybór

takich produktów – wskaza³o na to a¿ 19 osób, obojêtnoœæ – 17. Jedenastu ankieto-

wanych wskaza³o jednoczeœnie kilka powodów: brak mo¿liwoœci zakupu, w³asny

wyrób albo brak promocji produktów regionalnych i tradycyjnych. Dziesiêæ osób

nie wiedzia³o, gdzie takie produkty mo¿na kupiæ, dla 9 cena by³a zbyt wysoka;

11 osób uzna³o brak informacji na temat produktów w miejscu zakupu, za przeszko-

dê; 6 osób nie rozró¿nia³o ich od innych produktów; 5 uwa¿a³o, ¿e s¹ niedostêpne

w miejscu zamieszkania. Trzy osoby nie by³y zainteresowane zakupem takiej ¿yw-

noœci; jedna osoba jako powód wskaza³a s³ab¹ znajomoœæ tradycyjnej kuchni.

Kupowane produkty to: sery – 47 osób, produkty piekarnicze i chleb – 41 osób,

wyroby wêdliniarskie i miêso – 36 osób. 25 pytanych wybra³o miody pitne, nalewki

i inne alkohole, owoce – 24, ryby i produkty rybne – 23, produkty cukiernicze –

21 osób, miody – 18 osób. Najmniej osób wskaza³o oleje, mas³o i inne t³uszcze –

tylko 11 osób.

Zdecydowana wiêkszoœæ badanych nie by³a w stanie okreœliæ, od kiedy kupuje

produkty regionalne („trudno powiedzieæ” – wybór 41 osób). Od roku produkty re-

gionalne i tradycyjne kupuje 25 osób, d³u¿ej ni¿ 3 lata 19 osób, od 2–3 lat 5 osób.

Odpowiedzi od kilku/kilkunastu dni, od miesi¹ca oraz od kilku miesiêcy zaznaczy³y

po 2 osoby .

Najczêœciej jako motywacjê zakupu produktów regionalnych wskazywano walo-

ry smakowe: 62 wskazania, œwie¿oœæ i naturalnoœæ – 38 wskazañ. Jako dodatkowe
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(druga przes³anka wyboru) podawano: znajomoœæ „od dziecka” – 31 wskazañ, wy-

sok¹ jakoœæ – 21 wskazañ; przystêpnoœæ ceny, skojarzenie z regionem i rodzinn¹ –

14 wskazañ. Inne motywacje to: ciekawoœæ smaku – 11 wskazañ; polecenie przez

znajomych – 8; jedna osoba kupuje je z przes³anek patriotycznych [(cyt.) „wspiera

polsk¹ gospodarkê”].

Produkty regionalne, wed³ug deklaracji, rozpoznawane s¹ po napisach na opako-

waniu - 47 wskazañ. 36 osób kojarzy nazwê produktu z regionem; 35 osób kupuje

tylko produkt, który zna wczeœniej jako regionalny; 32 osoby odró¿nia produkty re-

gionalne i tradycyjne od innych produktów poprzez ich smak, wygl¹d – 26 osób,

zapach – 21 osób. 10 osób zosta³o poinformowanych przez sprzedawcê o pochodze-

niu produktu; 4 osoby twierdz¹, ¿e wcale ich nie odró¿niaj¹. 1 osoba zaznaczy³a, ¿e

kupuje produkty z Listy Produktów Tradycyjnych.

Co do cech produktu istotnych dla kupuj¹cego najwiêcej, bo 56 osób stwier-

dzi³o, ¿e zwraca uwagê g³ównie na termin przydatnoœci do spo¿ycia, 55 osób na ja-

koœæ tych produktów, 52 osoby na ich cenê. Du¿o mniej, bo 37 osób zaznaczy³o, ¿e

zwraca uwagê na smak, zapach i wygl¹d takiej ¿ywnoœci (³¹cznie), 28 osób na

sk³adniki tych produktów. Estetyka opakowania jest wa¿na dla 17 osób, a dostêp-

noœæ produktów – dla 14 osób. Certyfikat i znak jakoœci ma znaczenie dla 9 ankieto-

wanych. 4 osobom sprzedawca udzieli³ rekomendacji, a jedna osoba wskaza³a, ¿e

zwraca uwagê na „wartoœci od¿ywcze” tych produktów. Produkty tradycyjne i re-

gionalne najczêœciej kupowane s¹ w pobliskim sklepie – 59 wskazañ. W supermar-

ketach wybiera je 39 osób, na targowisku lub bazarze 25 osób; u producenta –

23 osoby; na jarmarkach i festynach - 28; w sklepach specjalistycznych (ze zdrow¹

¿ywnoœci¹) - 14. Pojedynczo wskazano na gospodarstwo agroturystyczne oraz

„znajomych, jako wiarygodne Ÿród³o” zakupu.

Na pytanie o wzrost zainteresowania tradycyjnymi produktami regionalnymi od-

powiedzia³o 99% badanych osób. Najczêœciej podawano dobr¹ jakoœæ produktów –

49 osób. Na drugim miejscu - 47 wskazañ - niepowtarzalny smak produktów, na trze-

cim – naturalnoœæ produktów (brak konserwantów) - 31 wskazañ. Wp³yw mody na

zainteresowanie produktami tradycyjnymi/regionalnymi za wa¿ny uzna³y 24 osoby;

23 osoby stwierdzi³y, ¿e wzrost zainteresowania wynika z têsknoty za dobr¹ ¿ywno-

œci¹ z dzieciñstwa oraz ma pod³o¿e w rekomendacji rodziny i znajomych. 15 osób

wskaza³o, ¿e wybór zale¿y od informacji na opakowaniu oraz indywidualnej cieka-

woœci smakiem nowego produktu. 13 osób uwa¿a, ¿e wzrost zainteresowania wynika

z wiêkszej dostêpnoœci tej ¿ywnoœci, 12 osób - ¿e to efekt odchodzenia konsumentów

od masowych produktów i poszukiwanie alternatywnych produktów; 10 osób wska-

za³o na wp³yw informacje mass mediów; 5 osób twierdzi, ¿e zainteresowanie produ-

ktami regionalnymi jest pochodn¹ wiêkszych dochodów Polaków. Jedna osoba nie

wie, dlaczego wzrasta zainteresowanie takimi produktami.

Informacje o tradycyjnych produktach regionalnych 45 badanych uzyska³o od

znajomych i cz³onków rodzin. 39 osób dowiedzia³o siê przypadkiem, w miejscach
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zakupu: targi, jarmarki i wystawy, sklepy. 20 osób spotka³a siê informacjami o pro-

duktach regionalnych/ tradycyjnych w telewizji, 16 osób w Internecie, 13 osób bez-

poœrednio u producenta oraz w prasie, wy³¹cznie u producentów – 11 osób, 7 osób

us³ysza³o o nich w radio, a 9 osób nie by³o w stanie okreœliæ Ÿród³a informacji.

Oznakowanie produktu regionalnego symbolem „Chronione Oznaczenie Geo-

graficzne” dla 11 osób by³o znane, 72 osób odpowiedzia³o przecz¹co, a 17 osób za-

znaczy³o odpowiedŸ „trudno powiedzieæ”. Oznakowania „Chroniona Nazwa Po-

chodzenia” nie zna 65 osób, 9 osób zna, 17 osób nie ma pewnoœci (odpowiedŸ

„trudno powiedzieæ”). 9 osób nie zakreœli³o ¿adnej z odpowiedzi. Symbol „Gwaran-

towana Tradycyjna Specjalnoœæ” zna 19 osób spoœród badanych, 55 osób nie zna,

18 zaznaczy³o odpowiedŸ „trudno powiedzieæ”; 8 osób nie zakreœli³o ¿adnej z od-

powiedzi. Dla wiêkszoœci ankietowanych oznaczenia te s¹ to¿same z certyfikatem

i gwarancj¹ jakoœci (42 osoby wybra³y tê odpowiedŸ). 41 osób uwa¿a, ¿e oznacze-

nia te charakteryzuj¹ produkty regionalne/tradycyjne. 35 osób uzna³o, ¿e jest to

okreœlenie produktu o „dobrej i wysokiej jakoœci”, 22 osoby twierdz¹, ¿e oznacze-

nia te wi¹¿¹ siê ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹, 21 osób zaznaczy³o odpowiedŸ – polski pro-

dukt, 20 osób uwa¿a, ¿e to naturalny ekologiczny produkt, 18 stwierdzi³o, ¿e sym-

bolika ta okreœla pochodzenie produktu, 5 osób klasê ¿ywnoœci, a 16 osób nie wie,

co owe znaki oznaczaj¹.

Omówienie wyników

Discussion of result

Respondenci w powiecie nowotomyskim zwracaj¹ uwagê przede wszystkim na

jakoœæ produktów, cenê oraz termin przydatnoœci do spo¿ycia. Podobne wskazania,

a wiêc przedk³adanie jakoœci nad inne cechy produktu wykaza³y badania prowadzo-

ne na Podkarpaciu8. Dynamicznie rozwijaj¹cy siê rynek artyku³ów ¿ywnoœciowych

i ich du¿a konkurencyjnoœæ sprawia, ¿e dobra jakoœæ produktów, zw³aszcza regio-

nalnych, staje siê priorytetowym czynnikiem tworz¹cym popyt9. O wyborze trady-

cyjnych produktów regionalnych decyduje smak wyrobów, upodobania oraz gwa-

rancja œwie¿oœci10.

Mieszkañcy powiatu nowotomyskiego znaj¹ produkty regionalne i tradycyjne

(90% badanych) oraz doœæ czêsto je kupuj¹ (56 osób kupuje je raz w miesi¹cu lub

czêœciej). Tylko nieliczne osoby nie znaj¹ tych produktów (10 respondentów) oraz
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nie zamierzaj¹ ich kupowaæ (6% wszystkich ankietowanych). Czêœæ osób jednak

myli zwyk³e produkty z regionalnymi, co mo¿e œwiadczyæ o tym, ¿e znajomoœæ

produktów regionalnych i tradycyjnych jest bardziej deklaratywna ni¿ rzeczywista.

Wiele osób zna je od dziecka, gdy¿ tradycja wytwarzania tych produktów by³a

przekazywana z pokolenia na pokolenie. Najczêœciej z produktami regionalnymi

kojarzono sery – co mo¿e wynikaæ z faktu, i¿ w Nowym Tomyœlu prê¿nie funkcjo-

nuje Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska TOP TOMYŒL, wytwarzaj¹ca bardzo po-

pularny, równie¿ jako wytwór domowy, ser sma¿ony. Natomiast, pomimo wystêpo-

wania w powiecie nowotomyskim czterech spoœród szeœciu tradycyjnych miêsnych

produktów Wielkopolski - nie wymieniono ¿adnego z nich.

Ekonomiczne zwi¹zki produktów regionalnych z miejscem ich wytwarzania do-

strzegali nieliczni respondenci; jedna osoba powi¹za³a wprost wytarzanie produktów

regionalnych z wp³ywem na lokaln¹ gospodarkê (cyt.: „kupuje produkty poniewa¿

wspiera polsk¹ gospodarkê”). Mo¿na s¹dziæ, ¿e respondenci zauwa¿yli natomiast

zwi¹zek kulturowy pomiêdzy produktami regionalnymi i tradycyjnymi (to¿samoœæ re-

gionu, promocja lokalnej kultury, pielêgnowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego).

Wa¿na dla sposobu promocji jest motywacja kupuj¹cych oraz Ÿród³o informacji

o produktach regionalnych – dla wielu osób znaczenie mia³a rekomendacja znajo-

mych i rodziny. Ta droga przekazu informacji jest najszybsza i czêsto najskuteczniej-

sza. Inne Ÿród³a wiedzy to telewizja i Internet – media szybkie i masowe. W przy-

padku telewizji znaczenie maj¹ programu kulinarne, zw³aszcza poœwiêcone kuchni

regionalnej. Co do Internetu – chwalono stronê Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Wsi jako posiadaj¹c¹ wiele cennych i aktualnych danych na temat produktów regio-

nalnych i tradycyjnych. Jednak¿e produkty regionalne i tradycyjne odbierane s¹

jako trudno dostêpne, szczególnie poza g³ównymi miejscowoœciami powiatu nowo-

tomyskiego. Ankietowani wskazywali mimo to na rosn¹ce zainteresowanie zaku-

pem, wynikaj¹ce z dobrej jakoœci produktów oraz niepowtarzalnego smaku, wyni-

kaj¹cych z produkcji bez chemicznych dodatków, np. konserwantów. Ponadto czêœæ

respondentów wi¹za³a wzrost zainteresowania zdrow¹, ale dro¿sz¹ ¿ywnoœci¹ ze

œrednio wy¿szymi dochodami Polaków.

Znaczenie dla kupuj¹cych ma równie¿, tzw. marketing bezpoœredni, a wiêc infor-

macje pochodz¹ce od producentów, z regu³y uwa¿anych za wiarygodnych i przeko-

nuj¹cych. Bezwzglêdnie konieczne jest wiêc zapewnienie nastêpuj¹cych warunków

komunikacji marketingowej: konsument musi byæ œwiadomy istnienia produktu, na-

le¿y wzbudziæ w nim zainteresowanie produktem oraz zaufanie co do zaspokajania

przez produkt jego potrzeb, a tak¿e konsument musi byæ stale zachêcany do korzy-

stania z produktów11. Promocja produktów regionalnych i tradycyjnych powinna

skupiæ siê na nich samych, a nie na nazwie12.
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Nabywcy produktów regionalnych i tradycyjnych musz¹ mieæ œwiadomoœæ, ¿e

ze wzglêdu na sposób pozyskiwania surowców i proces produkcji cena wytworu

musi byæ wy¿sza. Tradycyjne metody produkcji (fermentacja, dojrzewanie, wêdze-

nie) s¹ kosztowniejsze oraz bardziej pracoch³onne i czasoch³onne13. Czêœæ respon-

dentów zdaje sobie z tego sprawê, jest sk³onna nie tylko wydaæ wiêcej, ale godzi siê

z wy¿sz¹ cen¹. Cecha ta pojawia siê w badaniach ogólnopolskich14 i w lokalnych,

w odniesieniu do powiatu nowotomyskiego. Inicjatywy takie jak ruch „slow food”

i moda na produkty regionalne i tradycyjne broni¹ tradycyjnego stylu ¿ycia i warto-

œci jakie on sob¹ prezentuje15. Zainteresowanie tego rodzaju ¿ywnoœci¹ w Polsce

wzrasta. Musz¹ jednak istnieæ silne powi¹zania i dzia³ania w tym zakresie, zarówno

wœród publicznych jaki i prywatnych instytucji i jednostek16.

Porównanie wyników wskazuje, ¿e w powiecie nowotomyskim kupuje produkty

wiêkszy odsetek ankietowanych ni¿ œrednio w Polsce (77% wobec 60% w skali kra-

ju); jednoczeœnie znacznie mniejsza ich liczba (6%) nie kupuje i nie zamierza ich

kupowaæ (w kraju – 20%, Borowska 2007)17. Ró¿nice dotycz¹ równie¿ rodzaju ku-

powanych produktów – mieszkañcy powiatu najchêtniej kupuj¹ sery (w kraju: najczê-

œciej kupowane produkty to wêdliny ró¿nego typu, chleb, miêso i sery twarogowe). Te

preferencje mo¿na wyt³umaczyæ powszechnoœci¹, dostêpnoœci¹ i zakorzenieniem

serów w tradycji, równie¿ jako produktu wytwarzanego w domu. W przeciwieñ-

stwie do wyników uzyskanych w skali kraju wiêkszoœæ badanych dowiedzia³a siê

o produktach tradycyjnych/regionalnych od znajomych; telewizja jako Ÿród³o infor-

macji by³a wskazywana na trzecim miejscu. Taki rozk³ad odpowiedzi mo¿e wyni-

kaæ z charakterystyki miejsca pochodzenia badanych – ma³e miejscowoœci sprzyjaj¹

kontaktom i bezpoœredniej wymianie informacji.

Mieszkañcy powiatu znaj¹ regionalne i tradycyjne przysmaki, g³ównie jednak

ogólnopolskie; ¿aden z respondentów nie wymieni³ wszystkich lokalnych produk-

tów powiatu nowotomyskiego lub Wielkopolski. Oznakowania produktów regional-

nych i tradycyjnych nie s¹ znane. Symbole „Chronione Oznaczenie Geograficzne”,

„Chroniona Nazwa Pochodzenia”, „Gwarantowana Tradycyjna Specjalnoœæ” dla

zdecydowanej wiêkszoœæ ankietowanych nie nios¹ wyraŸnych treœci. Liczni ankie-

towani wskazywali odpowiedŸ „polski produkt”, nie zdaj¹c sobie sprawy z uniwer-

salnego charakteru oznakowania. Mo¿na wiêc s¹dziæ, ¿e ankietowani w powiecie

nowotomyskim rozpoznawali produkt regionalny wówczas, gdy wczeœniej znali

jego nazwê, bowiem god³o umieszczone na opakowaniu nic im nie mówi³o.
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W przypadku badañ na Podkarpaciu opakowanie by³o pi¹t¹ preferowan¹ przez kon-

sumentów cech¹ produktów regionalnych18. W badaniach A. Borowskiej rozpozna-

walnoœæ znaków wyró¿niaj¹cych produkty by³a s³aba i czêsto uto¿samiano je ozna-

kowaniem dobrej jakoœci19. Prawie tyle samo kojarzy³o tê symbolikê z produktem

regionalnym (22% badanych) co nie mia³o ¿adnych skojarzeñ. Jak podaje £aba

(2008 za Grzybek, 2009), „opakowanie jako zewnêtrzna czêœæ produktu jest noœni-

kiem informacji i reklamy, tworzy wizerunek produktu, pomaga go odró¿niæ od

produktów konkurencyjnych”20. Konieczne jest wiêc upowszechnienie znaków

okreœlaj¹cych rodzaj produktów i wyraŸne ich zró¿nicowanie znaczeniowe. Wœród

polskich konsumentów jest równie¿ doœæ ma³a znajomoœæ i rozpoznawalnoœæ pro-

duktów rolnictwa ekologicznego. Prowadzona jest kampania promocyjna produk-

tów rolnictwa ekologicznego jako element Planu Dzia³añ dla ¯ywnoœci Ekologicz-

nej i Rolnictwa21, stanowi¹cego element strategii rozwoju polskiego rolnictwa

ekologicznego w latach 2007-1015. Podstaw¹ jest w tym przypadku stymulowanie

odpowiedniej wielkoœci popytu, który w przysz³oœci mo¿e przyczyniæ siê do reduk-

cji potencjalnej nierównowagi na rynku ¿ywnoœci ekologicznej.22 Krajowa Lista

Produktów Tradycyjnych jest dobrym narzêdziem promocji lokalnej i regionalnej

¿ywnoœci. Ocala od zapomnienia wiele rodzimych produktów oraz zachowuje dzie-

dzictwo kulinarne ca³ej Polski.
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Znajomoœæ produktów regionalnych i tradycyjnych w Wielkopolsce

na przyk³adzie powiatu Nowy Tomyœl

Streszczenie

Jednym z najwiêkszych bogactw zjednoczonej Europy jest dziedzictwo kulturowe pañstw

i regionów, z których siê ona sk³ada. Ogromnie wa¿n¹ jego czêœci¹ jest wszechobecne w naszym

¿yciu codziennym dziedzictwo kulinarne. Stanowi ono dziœ i stanowi³o zawsze o to¿samoœci lokal-

nej, regionalnej i narodowej. Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e powiat nowotomyski ma bo-
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gate tradycje kulinarne, czego dowodem jest 6 zarejestrowanych produktów regionalnych i trady-

cyjnych pochodz¹cych z tego obszaru. Mieszkañcy powiatu znaj¹ regionalne i tradycyjne

produkty, jednak g³ównie ogólnopolskie; ¿aden z respondentów nie wymieni³ wszystkich lokal-

nych produktów badanego obszaru. Respondenci doœæ czêsto kupuj¹ produkty tradycyjne,

wiedz¹c, ¿e s¹ wyj¹tkowe, smaczne, zdrowsze i wysokiej jakoœci. Oznaczenia regionalnych i tra-

dycyjnych produktów s¹ jednak ma³o znane i z regu³y nierozpoznawane przez respondentów.

Przyczynia siê do tego zapewne brak ich promocji na wiêksz¹ skalê.

Perception of the regional and traditional food-products

in Wielkopolska Region for instance Nowy Tomyœl District

Summary

Cultural heritage of countries and regions is one of the biggest wealth of united Europe that it

consists of. Culinary heritage are its enormously important part, which is ever-present in our eve-

ry-day life. This heritage is now and has always been a part of local, regional, and national identi-

ty. Carried research have exerted, that has new rich culinary traditions Nowy Tomyœl district, the-

re is proof that six incorporated regional products and from this area traditional dating. Inhabitants

of administrative districts know regional and traditional products, however, mainly polish-wide; it

has mentioned no of respondents all local products of researched areas. Respondents buy traditio-

nal products often enough, knowing, that they are exceptional, tasty, healthy and high quality. Re-

gional designations and however, they are known traditional products not enough and from rule

among respondents unrecognizable. Lack of their promotion for this on greatest scale surely con-

tribute.
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Zmiana potencja³u konkurencyjnoœci

przedsiêbiorstw rolno-spo¿ywczych

po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej

(na przyk³adzie sektora mleczarskiego)

The change of the competitiveness potential

in agri-food companies after Poland’s accession to the EU

(the example of the dairy sector)

Wprowadzenie

Introduction

Pojêcie konkurencyjnoœci sta³o siê wa¿ne dla polskich przedsiêbiorstw

w zwi¹zku z przechodzeniem od systemu regulacji administracyjnej do systemu re-

gulacji rynkowej. Konkurencyjnoœæ uwa¿ana jest w ostatnich latach coraz czêœciej

za warunek sukcesu, a niekiedy wrêcz przetrwania na rynku. Pod tym terminem ro-

zumie siê zdolnoœæ do uzyskania i utrzymania przewagi nad rynkowymi konkuren-

tami. Na konkurencyjnoœæ mo¿na spojrzeæ jako pewnego rodzaju system z³o¿ony

z czterech podstawowych elementów: potencja³u konkurencyjnoœci, przewagi kon-

kurencyjnej, instrumentów konkurowania oraz pozycji konkurencyjnej.

Potencja³ konkurencyjnoœci stanowi¹ zasoby materialne i niematerialne niezbêd-

ne do prawid³owego funkcjonowania w otoczeniu biznesowym.. Zasoby te oraz sto-

pieñ ich wykorzystania decyduj¹ o mo¿liwoœciach konkurowania oraz zapewniaj¹

utrzymanie pozycji konkurencyjnej w przysz³oœci. Konkurowanie odbywa siê przy

wykorzystaniu instrumentów, które mo¿na postrzegaæ jako narzêdzia s³u¿¹ce do

osi¹gania przewagi konkurencyjnej, determinuj¹ce pozycjê konkurencyjn¹.

W niniejszym artykule przedstawione zostanie kszta³towanie siê potencja³u

konkurencyjnoœci w wielkopolskich przedsiêbiorstwach mleczarskich oraz analiza

porównawcza obecnego potencja³u tych przedsiêbiorstw i potencja³u w sytuacji,

kiedy Polska nie by³a jeszcze cz³onkiem UE. Wnioskowanie zostanie przeprowa-

dzone w oparciu o badania ankietowe z 2008 roku, w których znalaz³y siê odwo³a-

nia do 2003 roku.
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Wybór bran¿y mleczarskiej bezpoœrednio wynika z faktu, i¿ przedsiêbiorstwa te

maj¹ du¿e znaczenie w gospodarce narodowej, a mleko jest jednym z najwa¿niej-

szych produktów rolniczych. Przemys³ mleczarski w Polsce jest dzia³em przetwór-

stwa ¿ywnoœci, którego udzia³ w produkcji sprzedanej wynosi 16%, a w zatrudnie-

niu 14%. Polska jest licz¹cym siê w œwiecie producentem mleka i jego przetworów;

jej udzia³ w œwiatowej produkcji mleka krowiego wynosi 2,3%, a w UE-25 –

ok. 8,5%1. Ze wzglêdu na znaczny wp³yw bran¿y mleczarskiej na kszta³towanie go-

spodarki narodowej wydaje siê wa¿ne pokazanie, jak przedsiêbiorstwa tej bran¿y

oceniaj¹ obecnie swój potencja³ konkurencyjnoœci na rynku krajowym, a jak

wygl¹da³a ta ocena w 2003 roku.

Potencja³ konkurencyjnoœci jako istotny element kszta³towania

przewagi konkurencyjnej

The competitiveness potential as an essential unit of forming

a competitive advantage

Przez konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw rozumie siê zdolnoœæ, umiejêtnoœæ utrzy-

mywania siê na rynku, a nastêpnie rozwoju firmy i tym samym skuteczne przeciw-

stawianie siê presji innych przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych na rynku. Konkuren-

cyjnoœæ by³a zawsze istotnym warunkiem powodzenia przedsiêbiorstw. W dobie

globalizacji staje siê jednak imperatywem kategorycznym ich istnienia. Przedsiê-

biorstwa niekonkurencyjne, niezdolne do tworzenia wartoœci na poziomie normal-

nym, czyli nie mniejszym ni¿ oczekiwania g³ównych podmiotów wspó³pracuj¹cych

z nimi, musz¹ po prostu upaœæ. Dlatego kluczowym zadaniem zarz¹dzania przedsiê-

biorstwem, jest zapewnienie mu odpowiedniego poziomu konkurencyjnoœci2.

Realizacja konkurencyjnoœci odbywa siê przy pomocy strategii konkurencyjno-

œci, której celem jest osi¹gniêcie pozycji i przewagi konkurencyjnej. Narzêdziami

prowadz¹cymi do tego celu s¹ odpowiednie instrumenty, których dobór jest zwi¹za-

ny z rodzajem przyjêtej przez przedsiêbiorstwo strategii. Podstaw¹ przewagi konku-

rencyjnej jest zdolnoœæ do realizacji celów. Zdolnoœæ ta jest uwarunkowana wybora-

mi przedsiêbiorstwa dokonywanymi w piêciu obszarach: pozycji, konfiguracji

procesów (³añcucha wartoœci), sprawnoœci oraz zasobów materialnych i niematerial-

nych3.

Pogl¹dy dotycz¹ce pochodzenia przewagi konkurencyjnej nie pozostawiaj¹

w¹tpliwoœci, i¿ u jej podstaw le¿¹ szeroko rozumiane zasoby przedsiêbiorstwa. To
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w³aœnie ró¿nice w wyposa¿eniu przedsiêbiorstw w zasoby oraz umiejêtnoœciach

wykorzystywania posiadanych zasobów umo¿liwiaj¹ osi¹gniêcie przewagi konku-

rencyjnej i póŸniejsz¹ jej obronê, g³ównie w drodze ochrony w³asnej przewagi za-

sobowej. Przewaga konkurencyjna bierze swój pocz¹tek w zasobach ró¿nego rodza-

ju. Zasoby te albo nabywane s¹ na rynku zasobów, np. maszyny, licencje, albo s¹

tworzone przez przedsiêbiorstwo, np. wizerunek, kultura wewnêtrzna, zdolnoœæ kre-

acji nowych produktów. Przedsiêbiorstwa chc¹c tworzyæ w³asne przewagi konku-

rencyjne rywalizuj¹ miêdzy sob¹ na rynku o najlepsze zasoby lub staraj¹ siê same

takie zasoby tworzyæ, zwracaj¹c uwagê, aby ich dzia³ania by³y trudne do imitacji

przez konkurentów, aby ich pozycja w zakresie zasobów chroniona by³a mechaniz-

mem izolacji. Opieraj¹c siê na powy¿szych rozwa¿aniach potencja³ konkurencyjny

mo¿emy okreœliæ jako zespó³ materialnych i niematerialnych (widzialnych i niewi-

dzialnych) uwarunkowañ przewag konkurencyjnych, zapewniaj¹cych zdolnoœæ

przedsiêbiorstwa do konfigurowania skutecznych zestawów instrumentów konkuro-

wania 4. Do najczêœciej stosowanych przez wspó³czesne przedsiêbiorstwa instru-

mentów konkurowania zalicza siê: jakoœæ produktów, cenê i warunki p³atnoœci,

markê produktu, wizerunek firmy, unikaln¹ ofertê, elastycznoœæ dostosowywania

produktów do potrzeb odbiorców, zapewnienie potencjalnym klientom dogodnego

dostêpu do produktów (np. rozwiniêta sieæ dystrybucji, informacji), szerokoœæ asor-

tymentu, reklamê, promocjê sprzeda¿y, czêstsze od innych wprowadzanie na rynek

nowych produktów oraz rozbudzanie nieznanych dotychczas potrzeb5.

W teorii zarz¹dzania strategicznego wykszta³ci³o siê kilka szkó³ reprezen-

tuj¹cych ró¿ne podejœcie do Ÿróde³ sukcesu przedsiêbiorstwa. Jedn¹ z nich jest

szko³a zasobów, która Ÿróde³ sukcesu przedsiêbiorstwa upatruje w odpowiedniej

konfiguracji zasobów i umiejêtnoœci przedsiêbiorstwa. Przedstawiciele tej szko³y

C. K. Prahalad i G. Hamel stwierdzaj¹, ¿e „trwa³a przewaga konkurencyjna wyp³y-

wa ze zdolnoœci firmy do generowania, po ni¿szym koszcie i szybciej ni¿ konkuren-

ci, kluczowych kompetencji, które daj¹ pocz¹tek nowym produktom. Prawdziwe

Ÿród³o przewagi konkurencyjnej kryje siê w zdolnoœci kadry zarz¹dzaj¹cej do zinte-

growania, w przekroju ca³ego przedsiêbiorstwa, technologii i umiejêtnoœci produ-

kcyjnych oraz przetransformowania ich w kompetencje, które usprawni¹ zdolnoœæ

przedsiêbiorstwa do szybkiej adaptacji do zmieniaj¹cych siê warunków otoczenia”6.

Szko³a zasobów podejmuje próbê udzielenia odpowiedzi na pytanie o warunki, ja-

kie spe³niaæ musz¹ zasoby i umiejêtnoœci, aby staæ siê Ÿród³em trwa³ej przewagi

konkurencyjnej. J. Barney przedstawia cztery podstawowe charakterystyki, którym
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musz¹ odpowiadaæ zasoby, aby staæ siê podstaw¹ unikatowej strategii, zapew-

niaj¹cej trwa³¹ przewagê konkurencyjn¹. S¹ to: cennoœæ, rzadkoœæ, trudnoœæ do imi-

tacji i trudnoœæ substytucji. M. Petera wskazuje na nieco odmienne Ÿród³a przewagi

konkurencyjnej: ró¿norodnoœæ zasobów, ich ograniczon¹ mobilnoœæ oraz ogranicze-

nia ex ante i ex post konkurowania7.

Miar¹ pozycji konkurencyjnoœci ka¿dego przedsiêbiorstwa jest jego udzia³

w rynku oraz osi¹gniêta sytuacja finansowa. Przedsiêbiorstwo posiada lepsz¹ pozy-

cjê konkurencyjn¹ od rynkowych rywali, jeœli ma wiêkszy od nich udzia³ w danym

rynku oraz lepsz¹ sytuacjê finansow¹. Aby dane przedsiêbiorstwo mog³o zapewniæ

sobie po¿¹dan¹ pozycjê konkurencyjn¹, mierzon¹ oczekiwanym udzia³em w rynku

i wymaganym stanem finansów, musi uzyskaæ przewagê konkurencyjn¹ nad rywa-

lami w wybranym segmencie lub segmentach rynku. Przewagê konkurencyjn¹

przedsiêbiorca na rynku osi¹ga wówczas, kiedy jego oferty s¹ czêœciej wybierane

i kupowane przez konsumentów ni¿ oferty konkurentów. Lepsza pozycja konkuren-

cyjna jest mo¿liwa tylko w przypadku dysponowania przez przedsiêbiorstwo odpo-

wiednim potencja³em konkurencyjnym.

Metodyka badañ

Methodology of research

Prezentowane badania to czêœæ szerszego tematu badawczego, którego g³ówn¹

tezê stanowi twierdzenie o wp³ywie dzia³añ proœrodowiskowych wdra¿anych

w przedsiêbiorstwach mleczarskich na ich konkurencyjnoœæ. Jednak ze wzglêdu na

charakter niniejszej prezentacji charakterystyka badañ zostanie celowo ograniczona

wy³¹cznie do dzia³añ proœrodowiskowych w zakresie gospodarki odpadami.

Przedmiotem badañ przeprowadzonych w 2008 roku by³o zaprezentowanie, jak

przedsiêbiorstwa mleczarskie oceniaj¹ swój potencja³ konkurencyjny na rynku

krajowym. Podmiotem badañ by³y przedsiêbiorstwa mleczarskie zlokalizowane na

terenie Wielkopolski, które zatrudniaj¹ powy¿ej 9 osób (przedsiêbiorstwa ma³e,

œrednie i du¿e). Z danych uzyskanych w ostatnim kwartale 2007 z G³ównego Urzê-

du Statystycznego wynika³o, ¿e przedsiêbiorstw ma³ych by³o 21, œrednich – 27,

a du¿ych – 9, czyli w sumie wszystkich przedsiêbiorstw 57. W wyniku podjêtych

czynnoœci przygotowawczych do badañ uda³o siê ustaliæ, ¿e w rzeczywistoœci

przedsiêbiorstw mleczarskim w województwie wielkopolskim funkcjonuje 39,

a 18 jednostek z listy danych statystycznych ju¿ nie istnieje, b¹dŸ nie prowadzi

dzia³alnoœci produkcyjnej zwi¹zanej z sektorem mleczarskim.

Materia³ pierwotny do badañ stanowi³y informacje uzyskane podczas wywiadu

bezpoœredniego, opartego na kwestionariuszu ankietowym, przeprowadzonego

z cz³onkami zarz¹du oraz kierownictwem œredniego szczebla np. z kierownikami

66

Barbara Hadryjañska

7 Ibidem, s.64.



marketingu lub dzia³u handlowego. Kwestionariusz ankietowy w przewa¿aj¹cej

mierze opiera³ siê na pytaniach zwi¹zanych z okreœleniem czynników konkurencyj-

noœci, takimi jak: potencja³ finansowy, potencja³ produkcyjny, potencja³ w sferze

sprzeda¿y, instrumenty konkurowania, a tak¿e charakterystyki bran¿y pod wzglê-

dem zmian relacji konkurencyjnych. Osobn¹ czêœæ ankiety stanowi³a charaktery-

styka badanych przedsiêbiorstw pod k¹tem poziomu zatrudnienia, formy organiza-

cyjnej, rodzaju prowadzonego przetwórstwa, najwa¿niejszego rynku zbytu, rocznej

wielkoœci sprzeda¿y oraz zmiany wyniku finansowego i rentownoœci ze sprzeda¿y

netto w ci¹gu ostatnich 5 lat.

Próbê generaln¹ badanej populacji stanowi³o 39 przedsiêbiorstw, z czego wœród

32 jednostek przeprowadzono wywiad bezpoœredni, a pozosta³e firmy odmówi³y

odpowiedzi zakrywaj¹c siê najczêœciej tajemnic¹ handlow¹ i koniecznoœci¹ ochrony

przedsiêbiorstwa przed konkurencj¹. W zwi¹zku z tym badane przedsiêbiorstwa

stanowi³y 82% tej populacji, co nale¿y uznaæ za reprezentatywn¹ jej próbê.

Prawie 75% badanych przedsiêbiorstw to jednostki, które powsta³y do 1989

roku, a nieca³e 10% – to przedsiêbiorstwa, które funkcjonuj¹ na rynku od 1996

roku. Wœród 61,3% analizowanych przedsiêbiorstw by³y spó³dzielnie, a 25,8% to

spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Tylko nieliczne przedsiêbiorstwa mleczar-

skie z badanego terenu to osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz

spó³ki cywilne. Ponad po³owa ankietowanych jednostek to przedsiêbiorstwa œred-

nie, 19,3% – to jednostki ma³e, a 22,6% badanych stanowi¹ przedsiêbiorstwa du¿e.

Badane przedsiêbiorstwa produkuj¹ g³ównie mleko oraz napoje mleczne (74,2%),

sery bia³e (67,7%), mas³o (54,8%), mleko w proszku (22,6%), sery twarde oraz sery

topione (po 19,3%), a tak¿e sery miêkkie i lody (po 9,7%). Dla 80% badanych

przedsiêbiorstw g³ównym rynkiem zbytu jest rynek krajowy, natomiast rynek miê-

dzynarodowy stanowi miejsce zbytu jedynie dla 19% przedsiêbiorstw. U wiêkszoœci

ankietowanych brak jest zaanga¿owania kapita³u zagranicznego (nieca³e 11%). Pra-

wie po³owa badanych jednostek wykaza³a, ¿e w ci¹gu ostatnich 5 lat nieznacznie

zwiêkszy³ siê wynik finansowy, a wzrost dosyæ znacz¹cy odnotowano u 26% przed-

siêbiorstw. Tylko nieca³e 10% badanych to jednostki, u których wynik finansowy

w tym okresie zmniejszy³ siê.

Wyniki badañ

Research outcomes

Wszystkie badane przedsiêbiorstwa musia³y dokonaæ oceny swojego potencja³u

wed³ug czterech jego grup. Ka¿demu z parametrów okreœlonego potencja³u mo¿na

by³o przypisaæ ocenê od 1 do 5, gdzie 1 oznacza³a bardzo niski poziom, a 5 – bar-

dzo wysoki poziom. Odrêbn¹ ocenê respondenci przyznawali danemu parametrowi

w obecnej sytuacji, a oddzielnie oceniali sytuacjê sprzed piêciu lat. Pierwsza grupa

dotyczy³a potencja³u finansowego, który ankietowani oceniali pod k¹tem:
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• mo¿liwoœci finansowania dzia³alnoœci bie¿¹cej,

• mo¿liwoœci finansowania rozwoju z funduszy w³asnych,

• mo¿liwoœci finansowania rozwoju ze œrodków zewnêtrznych,

• jakoœci kadry zarz¹dzaj¹cej finansami,

• stosowania rozwi¹zañ zarz¹dzania finansami,

• wielkoœci kosztów,

• dodatnich efektów skali produkcji.

Tabela 1 przedstawia ocenê, jak¹ poda³y badane przedsiêbiorstwa dotycz¹c¹ po-

tencja³u finansowego ich jednostki.

Mo¿liwoœæ finansowania dzia³alnoœci bie¿¹cej zosta³a oceniona przez ankieto-

wanych na poziomie dobrym i bardzo dobrym w roku 2008, ale nieco ni¿ej w 2003

roku. Mo¿liwoœci finansowania rozwoju z funduszy w³asnych ankietowani ocenili

podobnie w okresie bie¿¹cym i w 2003 roku. Najwiêcej jest ocen dostatecznych

i dobrych, przy czym ocen najni¿szych by³o wiêcej w okresie wczeœniejszym. Mo¿-

liwoœci finansowania rozwoju ze œrodków zewnêtrznych przedstawiaj¹ siê bardzo

dobrze w sytuacji obecnej, ale 5 lat wczeœniej najczêstsz¹ ocen¹ by³o 2. Dobrze

oceniono jakoœæ kadry zarz¹dzaj¹cej finansami dla bie¿¹cego okresu, a tylko trochê

gorzej w okresie wczeœniejszym. Poziom stosowanych rozwi¹zañ zarz¹dzania fi-

nansami otrzyma³ najwiêcej ocen 4 w 2008 roku oraz najwiêcej ocen 3 w poprze-

dnim okresie.

Tabela 1. Ocena potencja³u finansowego przedsiêbiorstw mleczarskich w 2003 i 2008 r.

Table 1. The evaluation of financial potential in dairy companies in 2003 and 2008

parametr potencja³u

Ocena

1 2 3 4 5

2003 2008 2003 2008 2003 2008 2003 2008 2003 2008

mo¿liwoœci finansowania

dzia³alnoœci bie¿¹cej 2 1 9 5 9 8 8 11 4 7

mo¿liwoœci finansowania

rozwoju z funduszy

w³asnych 4 2 8 8 9 9 9 10 1 2

mo¿liwoœci finansowania

rozwoju ze œrodków

zewnêtrznych 4 1 14 5 6 8 3 12 3 5

jakoœæ kadry zarz¹dza-

j¹cej finansami 1 – 4 1 9 5 13 20 4 5

stosowane rozwi¹zania

zarz¹dzania finansami 1 – 7 2 11 9 9 17 2 2

wielkoœæ kosztów 2 1 8 1 11 16 8 11 2 2

dodatnie efekty skali

produkcji 3 – 1 1 21 16 5 13 1 1

�ród³o: badania w³asne
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Ogólnie potencja³ finansowy oceniono na poziomie wysokim w 2008 roku i na

poziomie przeciêtnym w okresie wczeœniejszym. Wzglêdnie ma³o ocen wystawiono

na poziomie bardzo niskim i bardzo wysokim. Prawid³owoœci¹, któr¹ zaobserwowa-

no jest lepsza ocena ka¿dego parametru w sytuacji obecnej w stosunku do sytuacji

sprzed 5 lat.

Drug¹ grupê ocenianego potencja³u stanowi³ potencja³ produkcyjny, który ana-

lizowany by³ w zakresie:

• jakoœci i stopnia zu¿ycia urz¹dzeñ produkcyjnych,

• stopnia wykorzystania nowych produktów,

• nowoczesnoœci technologii,

• automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych,

• kultury technicznej pracowników,

• nak³adów na badania i rozwój,

• jakoœci kadry badawczo-rozwojowej,

• stopnia informatyzacji i ekologizacji procesów produkcyjnych.

Ocenê parametrów potencja³u produkcyjnego przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Ocena potencja³u produkcyjnego przedsiêbiorstw mleczarskich w 2003 i 2008 r.

Table 2. The evaluation of production potential in dairy companies in 2003 and 2008

parametr potencja³u

Ocena

1 2 3 4 5

2003 2008 2003 2008 2003 2008 2003 2008 2003 2008

jakoœæ urz¹dzeñ 1 1 8 3 10 4 13 17 3 7

stopieñ zu¿ycia

urz¹dzeñ 3 2 7 10 8 12 13 7 1 1

stopieñ wykorzystania

nowych produktów 3 – 17 2 12 9 8 17 – 3

nowoczesnoœæ

technologii 4 – 6 1 9 6 11 18 2 7

automatyzacja i

robotyzacja produkcji 3 – 16 5 5 9 7 14 1 4

mo¿liwoœci rozwoju

mocy produkcyjnych 3 – 5 2 10 10 11 13 3 7

elastycznoœæ systemu

produkcji 8 2 4 – 8 11 10 14 2 5

kultura techniczna

pracowników 3 1 5 1 13 8 6 14 5 8

nak³ady na badania

i rozwój 8 3 10 6 10 14 4 9 – –

jakoœæ kadry

badawczo-rozwojowej 7 3 3 3 13 8 5 12 1 3

zdolnoœæ do innowacji 8 2 5 5 9 8 10 16 – 1
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stopieñ informatyzacji

procesów produkcji 4 1 13 2 8 13 6 11 – 5

stopieñ ekologizacji

procesów produkcji 7 – 7 2 12 11 4 13 2 6

�ród³o: badania w³asne

Jakoœæ urz¹dzeñ stosowanych w procesie produkcji oceniona zosta³a przez an-

kietowanych w roku bie¿¹cym g³ównie na poziomie wysokim oraz bardzo wyso-

kim. Odmienna by³a natomiast sytuacja 5 lat wczeœniej, kiedy to potencja³ ten oce-

niono jako przeciêtny i wysoki, ale przy paru wskazaniach na ocenê najmniej

korzystn¹. Stopieñ zu¿ycia urz¹dzeñ produkcyjnych uzyska³ lepsze oceny za okres

poprzedzaj¹cy rok badania, gdzie najwiêcej by³o ocen 4. Obecnie przewa¿aj¹ jed-

nostki, które oceni³y potencja³ w tym zakresie na poziomie 2 i 3. Stopieñ wykorzy-

stania nowych produktów w 2003 roku zosta³ oceniony na poziomie s³abym i dosta-

tecznym, a 5 lat póŸniej sytuacja znacznie siê poprawi³a , poniewa¿ wiêkszoœæ

przedsiêbiorstw okreœli³o ten potencja³ na poziomie dobrym. Ocena nowoczesnoœci

technologii oraz poziomu automatyzacji i robotyzacji wypad³a na poziomie wyso-

kim dla 2008 roku, ale dla roku 2003 wskazania by³y gorsze. Znacznie lepiej wy-

pad³a ocena mo¿liwoœci rozwoju mocy produkcyjnych w okresie póŸniejszym,

a w 2003 roku wiêkszoœæ przedsiêbiorstw oceni³o ten parametr na poziomie œred-

nim, przy czym 30 % ankietowanych wskaza³o na oceny najni¿sze. Kultura techni-

czna pracowników zosta³a bardzo dobrze oceniona w 2008 roku, tylko pojedyncze

przedsiêbiorstwa wskaza³y na bardzo s³abe mo¿liwoœci w tym zakresie. W 2003

roku sytuacja przedstawi³a siê nieco gorzej, ale parê badanych organizacji wskaza³o

najwy¿sz¹ ocenê. Przeciêtnie oceniono nak³ady na badania i rozwój w obydwu roz-

wa¿anych okresach, przy czym w ogóle nie pojawi³a siê ocena najlepsza. Mo¿na

jednak zaobserwowaæ tendencje korzystnych zmian w tym wzglêdzie w przekroju

paroletnim. Ankietowani oceniaj¹c stopieñ ekologizacji procesów produkcji w prze-

wa¿aj¹cej mierze wskazali na ocenê dobr¹ i dostateczn¹ w 2008 roku, ale w okresie

poprzednim przewa¿a³y oceny ni¿sze.

Ogólnie oceny potencja³u produkcyjnego by³y korzystniejsze dla roku 2008, dla

którego tylko w pojedynczych przypadkach odnotowano 1, w przeciwieñstwie do

okresu sprzed 5 lat, gdzie oceny najni¿sze pojawia³y siê znacznie czêœciej. Wœród

parametrów potencja³u produkcyjnego najlepiej oceniono nowoczesnoœæ technolo-

gii i jakoœæ urz¹dzeñ oraz kulturê techniczn¹ pracowników, a najs³abiej wypad³a

ocena nak³adów na badania i rozwój.

Nastêpn¹ grupê ocenianego potencja³u stanowi¹ zasoby przedsiêbiorstw w sfe-

rze zapewnienia jakoœci, która analizowana by³a pod k¹tem nastêpuj¹cych para-

metrów:

• rangi nadawanej w przedsiêbiorstwie problemom zapewnienia jakoœci,

• kszta³towania jakoœci jako metody zarz¹dzania,
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• œwiadomoœci „projakoœciowej” pracowników,

• stopnia zaanga¿owania naczelnego kierownictwa w realizacjê programów

zapewnienia jakoœci,

• stopnia informatyzacji stosowanych systemów zarz¹dzania jakoœci¹

(SZJ).

Tabela 3. zawiera dok³adn¹ ocenê tego parametru dokonan¹ przez przedsiêbior-

stwa mleczarskie.

Tabela 3. Ocena potencja³u w sferze zapewnienia jakoœci przedsiêbiorstw mleczarskich w 2003

i 2008 r.

Table 3. The evaluation of quality assuring potential in dairy companies in 2003 and 2008

parametr potencja³u

Ocena

1 2 3 4 5

2003 2008 2003 2008 2003 2008 2003 2008 2003 2008

ranga nadawana

problemom jakoœci 1 – 7 1 10 2 9 12 5 17

kszta³towanie jakoœci

jako metoda

zarz¹dzania 4 1 7 1 9 6 7 13 5 11

œwiadomoœæ

projakoœciowa

pracowników 4 1 7 1 10 6 7 15 3 8

stopieñ zaanga¿owania

kierownictwa 1 – 6 1 7 2 11 14 7 15

stopieñ informatyzacji

stosowanych SZJ 5 1 11 2 4 10 6 10 3 7

�ród³o: badania w³asne

Ocena parametru zwi¹zanego z rang¹, jak¹ nadaje siê w przedsiêbiorstwie pro-

blemom zapewnienia jakoœci wypad³a bardzo wysoko dla okresu bie¿¹cego, dla

którego przewa¿a³y wskaŸniki 5 i 4. Dla roku 2003 przewa¿a³y oceny okreœlaj¹ce

parametr na poziomie przeciêtnym i wysokim. Równie dobrze oceniono kszta³towa-

nie jakoœci jako metody zarz¹dzania. Wœród ocen przewa¿a³y dla roku, w którym

prowadzono badania, oceny wysokie oraz bardzo wysokie. W okresie sprzed 5 lat

odnotowano jednolity rozk³ad iloœciowy wszystkich ocen. Ocena stopnia zaanga¿o-

wania kierownictwa w realizacjê programów jakoœciowych jest równie zadowa-

laj¹ca, co w przypadku dwóch poprzednich parametrów.

Ostatni¹ grupê stanowi potencja³ w sferze sprzeda¿y, który zosta³ poddany

analizie po k¹tem:

• stopnia znajomoœci potrzeb klientów oraz konkurentów,

• rangi dzia³alnoœci marketingowej,
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• jakoœci kadr i narzêdzi marketingowych,

• relatywnej wielkoœci nak³adów na sferê marketingu,

• znajomoœci firmy i jej wyrobów na rynku,

• reputacji firmy.

Zestawienie ocen potencja³u przedsiêbiorstw w sferze sprzeda¿y zosta³o zapre-

zentowane w tabeli 4.

Tabela 4. Ocena potencja³u w sferze sprzeda¿y przedsiêbiorstw mleczarskich w 2003 i 2008 r.

Table 4. The evaluation of sales potential in dairy companies in 2003 and 2008

parametr potencja³u

Ocena

1 2 3 4 5

2003 2008 2003 2008 2003 2008 2003 2008 2003 2008

stopieñ znajomoœci potrzeb

klientów 1 – 5 1 14 5 8 20 4 6

stopieñ znajomoœci konku-

rentów – – 5 2 10 2 10 17 7 11

ranga dzia³alnoœci

marketingowej 3 1 9 3 12 9 5 14 3 5

jakoœæ kadr marketingowych 6 1 6 3 10 11 4 9 5 7

jakoœæ narzêdzi marketin-

gowych 6 1 10 7 11 9 2 11 3 4

wielkoœæ nak³adów na sferê

marketingu 9 2 9 7 9 12 4 10 1 1

znajomoœæ firmy i jej

wyrobów na rynku 4 1 4 2 9 7 10 14 5 8

reputacja firmy 1 1 5 1 7 3 12 15 7 12

ranga ekspansji na rynki

zagraniczne 5 4 5 3 4 5 2 3 – 1

�ród³o: badania w³asne

Badane przedsiêbiorstwa wykaza³y, ¿e stopieñ znajomoœci klientów w bie-

¿¹cym okresie by³ na poziomie wysokim i bardzo wysokim, a 5 lat wczeœniej na

przeciêtnym. Natomiast ocena stopienia znajomoœci konkurentów wypad³a znacz-

nie lepiej w dwóch badanych okresach. W przypadku jakoœci narzêdzi marketin-

gowych ankietowani ocenili, ze obecnie wykazuj¹ one poziom przeciêtny i wyso-

ki, a dla 2003 roku najwiêcej jest ocen 2 i 3, przy czym stosunkowo liczn¹ grupê

stanowi¹ oceny najs³absze. Ocena rangi, jak¹ nadaj¹ przedsiêbiorstwa ekspansji

na rynki zagraniczne wypad³a najs³abiej spoœród wszystkich parametrów zwi¹za-

nych ze sprzeda¿¹. Dla obydwu badanych okresów przewa¿aj¹ oceny bardzo ni-

skie oraz niskie.
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Podsumowanie

Conclusion

Przedsiêbiorstwa sektora rolno-spo¿ywczego osi¹gaj¹c przewagê konkurencyjn¹

na rynku zapewniaj¹ sobie dogodn¹ pozycjê konkurencyjn¹, wyk³adnikiem której

jest udzia³ w rynku oraz sytuacja finansowa jednostki. W osi¹gniêciu tej pozycji

niezbêdna jest budowa potencja³u konkurencyjnoœci, na który sk³adaj¹ siê zasoby

materialne i niematerialne przedsiêbiorstwa. Polskie przedsiêbiorstwa rolno-spo-

¿ywcze staraj¹ siê œwiadomie wp³ywaæ na jakoœæ potencja³u konkurencyjnego, któ-

ry mo¿e zagwarantowaæ ich funkcjonowanie na rynku.

Wielkopolskie przedsiêbiorstwa mleczarskie dokona³y oceny potencja³u konku-

rencyjnoœci w roku 2008 oraz w okresie bezpoœrednio poprzedzaj¹cym wst¹pienie

Polski do Unii Europejskiej. Przedsiêbiorcy oceniaj¹c potencja³ finansowy wykaza-

li, ¿e najgorzej przedstawia siê sytuacja w odniesieniu do mo¿liwoœci finansowania

rozwoju z funduszy w³asnych, a najlepiej w przypadku mo¿liwoœci finansowania

dzia³alnoœci bie¿¹cej. Ocena potencja³u produkcyjnego wykaza³a, ¿e najwiêcej ocen

najs³abszych w 2003 roku otrzyma³y nastêpuj¹ce parametry: elastycznoœæ systemu

produkcji, nak³ady na badania i rozwój oraz zdolnoœæ do innowacji, a w roku 2008

najgorzej oceniono nak³ady na badania i rozwój. Najkorzystniejsza ocena w dwóch

badanych okresach przypad³a w zakresie tego potencja³u kulturze technicznej pra-

cowników. Potencja³ w sferze zapewnienia jakoœci najgorsz¹ ocenê uzyska³ w roku

2003 dla parametru opisanego jako stopieñ informatyzacji SZJ , a 5 lat póŸniej od-

notowano tylko pojedyncze przypadki ocen najs³abszych. Najlepsza ocena zosta³a

przypisana zaanga¿owaniu kierownictwa w sprawy jakoœci jednostki, a w 2008 roku

wysoko oceniono rangê nadawan¹ problemom jakoœci. Ocena potencja³u w sferze

sprzeda¿y wypad³a najmniej korzystnie dla wielkoœci nak³adów na sferê marketingu

w 2003 roku, a w okresie nastêpnym – dla rangi, jak¹ nadaje siê w przedsiêbior-

stwach ekspansji na rynki zagraniczne. Najlepsza ocena tego potencja³u dotyczy

w dwóch badanych okresach stopnia znajomoœci konkurentów oraz reputacji przed-

siêbiorstwa.

Podsumowuj¹c, najgorzej zosta³ oceniony potencja³ w sferze sprzeda¿y, a najle-

piej potencja³ w sferze zapewnienia jakoœci, przy czym bior¹c pod uwagê grupy

wszystkich badanych potencja³ów konkurencyjnoœci dla ka¿dej z nich wy¿sze oce-

ny by³y zwi¹zane z 2008 rokiem, a w przypadku okresu, kiedy Polska nie by³a jesz-

cze cz³onkiem UE ocena ta wypada³a gorzej. Z powy¿szego wynika, ¿e przedsiê-

biorstwa mleczarskie funkcjonuj¹ce na terenie województwa wielkopolskiego

w znacz¹cy sposób poprawi³y potencja³ konkurencyjnoœci swoich jednostek w okre-

sie pomiêdzy 2003 a 2008 rokiem.
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Zmiana potencja³u konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw

rolno-spo¿ywczych po wst¹pieniu Polski do UE

(na przyk³adzie sektora mleczarskiego)

Streszczenie

Potencja³ konkurencyjnoœci jest wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na sytuacjê przedsiêbior-

stwa na rynku. W opracowaniu przedstawiono ocenê potencja³u konkurencyjnoœci przedsiê-

biorstw mleczarskich oraz dokonano analizy porównawczej miêdzy poziomem tego potencja³u

w 2003 i w 2008 roku. Analizê oparto na badaniach ankietowych przeprowadzonych w 2008

roku, skierowanych do jednostek posiadaj¹cych powy¿ej 9 osób zatrudnionych. Potencja³ finan-

sowy, produkcyjny, w sferze sprzeda¿y i jakoœci poddano ocenie w sytuacji bie¿¹cej oraz sprzed

5 lat. Wykazano, ¿e najwy¿szy poziom badane jednostki posiadaj¹ w odniesieniu do potencja³u

w sferze zapewnienia jakoœci, a najs³abiej oceniono potencja³ w sferze sprzeda¿y.

74

Barbara Hadryjañska



The change of the competitiveness potential in agri-food companies

after Poland’s accession to the EU (the example of the dairy sector)

Summary

The competitiveness potential is an important factor affecting the market situation of compa-

nies. The characteristic and estimation of competitiveness potential in diary companies in Wielko-

polska were presented in the article. The compared analysis between the level of this potential in

2003 and 2008 was done. The elaboration is based on questionnaire analysis carried out in 2008

in units with above 9 persons employed. The financial, production, sale and quality potentials

were estimated in current situation and before 5 years. The quality potential indicated the highest

level but the sale potential indicated the lowest one.
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Wstêp

Introduction

W literaturze przedmiotu jest wiele definicji „zabezpieczenia emerytalnego”.

M.¯ukowski1 pojêcie to okreœla jako Ÿród³a zabezpieczenia dochodów na okres sta-

roœci. Wobec tego zabezpieczenie to sk³ada siê z wielu powi¹zanych formalnie (praw-

nie, finansowo) elementów. Pozwala to na traktowanie zabezpieczenia emerytalnego

jako systemu i definiowanie jako system zabezpieczenia emerytalnego. Zabezpie-

czenie to obejmuje tylko dochody pieniê¿ne i jego zakres, a nie obejmuje dochodów

rzeczowych oraz us³ug socjalnych. Instytucje nale¿¹ce do zabezpieczenia emerytal-

nego z regu³y gwarantuj¹ emeryturê, która jest transferem pieniê¿nym wyp³acanym

okresowo (zazwyczaj co miesi¹c) od jakiegoœ okreœlonego momentu ¿ycia a¿ do

œmierci œwiadczeniobiorcy. Nale¿y podkreœliæ, ¿e zabezpieczenie emerytalne doty-

czy póŸnej fazy ¿ycia, jak¹ jest staroœæ. Zadaniem systemu emerytalnego jest prze-

ciwdzia³anie ubóstwu wœród osób starszych, a tak¿e zagwarantowanie utrzymania

dotychczasowego poziomu ¿ycia.

Celem opracowania jest analiza zabezpieczenia materialnego emerytów i renci-

stów pobieraj¹cych œwiadczenia z powszechnego systemu emerytalnego. W publi-

kacji wykorzystano zarówno dane pierwotne, jak i wtórne pochodz¹ce z Zak³adu

Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
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Œwiadczenia emerytalne

Pension benefits

Zakres przedmiotowy ubezpieczenia emerytalno-rentowego w systemie po-

wszechnym jest bardzo szeroki. Œwiadczeniami przys³uguj¹cymi s¹: emerytura,

renta z tytu³u niezdolnoœci do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatki do

emerytur i rent, zasi³ek pogrzebowy.

Funkcjonuj¹cy w Polsce powszechny system emerytalny dywersyfikuje zasady

ustalania prawa do emerytury, a tak¿e jej wysokoœci w zale¿noœci od wieku ubez-

pieczonych. Odmienne zasady przewidziane s¹ dla nastêpuj¹cych grup wiekowych:

• osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.,

• osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.,

• osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r.2.

Generalnie osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r. nabywaj¹ prawo do

emerytury na dotychczasowych zasadach, a mianowicie po osi¹gniêciu wieku eme-

rytalnego, wynosz¹cego co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn, oraz po

udowodnieniu okresu sk³adkowego i niesk³adkowego, wynosz¹cego co najmniej

20 lat dla kobiet i 25 lat dla mê¿czyzn3. Jednoczeœnie ta grupa wiekowa mo¿e sko-

rzystaæ z mo¿liwoœci przejœcia na emeryturê po osi¹gniêciu wskazanego wy¿ej wie-

ku emerytalnego, lecz przy skróceniu o 5 lat okresu sk³adkowego i niesk³adkowego

(w przypadku kobiet 15 lat okresu sk³adkowego i niesk³adkowego, a w przypadku

mê¿czyzn – 20 lat), a tak¿e po osi¹gniêciu wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mê¿-

czyzn. Niemniej jednak kobieta powinna posiadaæ co najmniej 30-letni okres sk³ad-

kowy oraz niesk³adkowy4.

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. nabywaj¹ prawo do emerytury z Fun-

duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych wed³ug nowych zasad niezale¿nie od faktu przy-

st¹pienia lub nieprzyst¹pienia do jednego z otwartych funduszy emerytalnych. Je-

dynym warunkiem jest osi¹gniêcie minimalnego wieku emerytalnego wynosz¹cego

co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mê¿czyzn5. Prawo do emerytu-

ry wed³ug nowych zasad nie jest uzale¿nione od udowodnienia okreœlonego mini-

malnego okresu ubezpieczenia.

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r.

mog¹ skorzystaæ z prawa do wczeœniejszej emerytury, wed³ug zasad dotychczaso-

wych. Jednak¿e osoby te nie mog¹ przyst¹piæ do OFE lub zobowi¹zane s¹ do z³o¿e-

nia wniosku o przekazanie œrodków zgromadzonych na rachunku w OFE na docho-
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dy bud¿etu pañstwa. Ponadto ubezpieczeni warunki wymagane do przyznania

emerytury musz¹ spe³niæ do dnia 31 grudnia 2008 r.6

Emerytura dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. ustalana jest metod¹

zdefiniowanego œwiadczenia. Wysokoœæ emerytury ustalanej wed³ug dotychczaso-

wych zasad uzale¿niona jest od wysokoœci podstawy wymiaru, uwzglêdnionego

okresu sk³adkowego i niesk³adkowego7, kwoty bazowej, obowi¹zuj¹cej w dniu po-

wstania prawa do œwiadczenia.

Punkt wyjœcia w ustalaniu podstawy wymiaru emerytury stanowi podstawa wy-

miaru sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie spo³ecz-

ne. Zainteresowany wybiera j¹ za okres kolejnych 10 lat kalendarzowych z ostatnich

20 lat poprzedzaj¹cych bezpoœrednio rok, w którym zg³oszono wniosek o œwiadcze-

nie. Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury mo¿na równie¿ wskazaæ przeciêtn¹

podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne z okresu 20 lat kalendarzo-

wych dowolnie wybranych z ca³ego okresu podlegania ubezpieczeniu. Oprócz wy-

nagrodzenia stanowi¹cego podstawê wymiaru sk³adek do podstawy wymiaru eme-

rytury dolicza siê równie¿ inne sk³adniki przys³uguj¹ce ubezpieczonemu (m.in.

kwoty zasi³ków chorobowych, macierzyñskich, wynagrodzeñ za czas niezdolnoœci

do pracy, œwiadczenia rehabilitacyjnego itp.)8.

Kwota bazowa stanowi 100% przeciêtnego wynagrodzenia, pomniejszonego

o potr¹cone od ubezpieczonych sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne, okreœlone

w przepisach o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, w poprzednim roku kalendarzo-

wym. Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowi¹zuje od 1 marca ka¿dego roku

kalendarzowego do koñca lutego nastêpnego roku kalendarzowego9.

Emerytura wynosi 24% kwoty bazowej oraz po 1,3% podstawy jej wymiaru za

ka¿dy rok okresów sk³adkowych i po 0,7% podstawy jej wymiaru za ka¿dy rok

okresów niesk³adkowych, z uwzglêdnieniem pe³nych miesiêcy10.

Wysokoœæ emerytury z FUS (I filar) dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

zale¿y od kwoty wp³aconych sk³adek na ubezpieczenie emerytalne, wskaŸnika wa-

loryzacji w poszczególnych latach, œredniego trwania ¿ycia i zwaloryzowanego ka-

pita³u pocz¹tkowego. Emeryturê stanowi kwota otrzymana w wyniku podzielenia

podstawy jej obliczenia przez tzw. œrednie dalsze trwanie ¿ycia dla osób w wieku

równym wiekowi, w jakim ubezpieczony zdecyduje siê przejœæ na emeryturê11.

Podstaw¹ obliczenia emerytury jest kwota równa sumie wp³aconych sk³adek na

ubezpieczenie emerytalne z uwzglêdnieniem waloryzacji sk³adek zaewidencjono-

wanych na koncie ubezpieczonego do koñca miesi¹ca poprzedzaj¹cego miesi¹c, od
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6 Wiêcej art. 46 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.
7 Wiêcej art. 6 i 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.
8 Art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.
9 Art. 19 i 19a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.
10 Art. 53 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.
11 Wiêcej art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.



którego przys³uguje wyp³ata emerytury, oraz zwaloryzowanego kapita³u pocz¹tko-

wego12.

W systemie powszechnym przyznawana jest równie¿ renta z tytu³u niezdolnoœci

do pracy. Prawo do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy przys³uguje ubezpieczone-

mu, który jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres sk³adkowy i niesk³adkowy,

a niezdolnoœæ do pracy powsta³a w okreœlonych ustaw¹ okresach sk³adkowych

(okres zatrudnienia, okres ubezpieczenia) i niesk³adkowych (np. w okresie pobiera-

nia zasi³ku chorobowego lub opiekuñczego) albo nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 18 miesiê-

cy od ustania tych okresów13. Warunek posiadania wymaganego okresu sk³adkowe-

go i niesk³adkowego jest spe³niony, je¿eli ubezpieczony osi¹gn¹³ okres sk³adkowy

i nieskladkowy wynosz¹cy co najmniej14:

• 1 rok – je¿eli ca³kowita niezdolnoœæ do pracy powsta³a przed ukoñczeniem

20 lat,

• 2 lata – je¿eli niezdolnoœæ do pracy powsta³a w wieku powy¿ej 20 lat do 22 lat,

• 3 lata – je¿eli niezdolnoœæ do pracy powsta³a w wieku powy¿ej 22 lat do 25 lat,

• 4 lata – je¿eli niezdolnoœæ do pracy powsta³a w wieku powy¿ej 25 lat do 30 lat,

• 5 lat – je¿eli niezdolnoœæ do pracy powsta³a w wieku powy¿ej 30 lat.

Ubezpieczonemu spe³niaj¹cemu warunki do przyznania œwiadczenia z tytu³u

niezdolnoœci do pracy przys³uguje renta sta³a – je¿eli niezdolnoœæ do pracy jest

trwa³a, okresowa – je¿eli niezdolnoœæ do pracy jest okresowa15.

Przy obliczaniu wysokoœci renty z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci oprócz 24%

kwoty bazowej oraz po 1,3% podstawy jej wymiaru za ka¿dy rok okresów sk³ad-

kowych i po 0,7% podstawy jej wymiaru za ka¿dy rok okresów niesk³adkowych

uwzglêdnia siê równie¿ 0,7% podstawy jej wymiaru za ka¿dy rok okresu braku-

j¹cego do pe³nych 25 lat okresów sk³adkowych oraz niesk³adkowych (z uwzglêd-

nieniem pe³nych miesiêcy), przypadaj¹cych od dnia zg³oszenia wniosku o rentê

do dnia, w którym rencista skoñczy³by 60 lat. Natomiast renta z tytu³u czêœciowej

niezdolnoœci do pracy wynosi 75% renty z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci do

pracy16.

W latach 2000-2008 przeciêtne miesiêczne œwiadczenie emerytalno-rentowe

wyp³acane z systemu powszechnego wzrasta³o. Œrednioroczne tempo wzrostu renty

z tytu³u niezdolnoœci do pracy wynosi 5,7%, a emerytury jest ni¿sze o 0,2 pkt. proc.

W badanym okresie emerytura wzros³a z poziomu 957,67 z³ do 1471,3 z³, a renta

z 702,58 z³ do 1096,54 z³ (rys. 1). Najwiêkszy wzrost zarówno emerytury, jak i ren-

ty wyst¹pi³ w 2000 r. (10,6% i 10,7%). Natomiast najmniejszy wzrost emerytury

zaobserwowaæ mo¿na w 2005 r. (1,5%), a renty w 2004 r. (2,1%).
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12 Wiêcej art. 25 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.
13 Art. 57 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.
14 Art. 58 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.
15 Art. 59 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.
16 Art. 62 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.



Analizuj¹c wysokoœæ przeciêtnego miesiêcznego œwiadczenia emerytalno-rento-

wego w relacji do przeciêtnego wynagrodzenia mo¿na zauwa¿yæ tendencjê spad-

kow¹. W pocz¹tkowych latach badanego okresu udzia³ przeciêtnej miesiêcznej

emerytury w przeciêtnym wynagrodzeniu wzrasta³, po czym zmniejsza³ siê osi¹ga-

j¹c ni¿szy poziom ani¿eli w pierwszym omawianym roku (rys. 2).

Podobna sytuacja dotyczy³a przeciêtnej miesiêcznej renty, której udzia³ w prze-

ciêtnym miesiêcznym wynagrodzeniu w 2000 r. wynosi³ 43,9%, nastêpnie wzrós³

do 46% w 2004 r., po czym spad³ osi¹gaj¹c w 2008 r. poziom 42,5%.

Wysokoœæ œwiadczeñ emerytalno-rentowych uzale¿niona jest od wielu czynni-

ków, do których zaliczyæ nale¿y wskaŸnik waloryzacji17. W latach 2000-2008 œredni

wskaŸnik waloryzacji wynosi³ ponad 105%. W analizowanym okresie nie dokony-

wano corocznej waloryzacji œwiadczeñ. Najwy¿szy wskaŸnik waloryzacji wyst¹pi³

w 2001 r. (112,7%), a najni¿szy w 2002 r. (100,5%). W 2003 r. przeprowadzono

waloryzacjê œwiadczeñ wskaŸnikiem równym 103,7%. W okresie tym realny wzrost

przeciêtnej emerytury oraz renty w stosunku do roku poprzedniego wynosi³ 5,1%,
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Rysunek 1. Przeciêtne miesiêczne œwiadczenie (w z³)

Figure 1. The average benefit paid on a monthly basis (in PLN)

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych ZUS.

17 Zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wskaŸnik waloryzacji to œrednioroczny wska-

Ÿnik cen towarów i us³ug konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiêkszony o co najmniej

20% realnego wzrostu przeciêtnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Natomiast wskaŸnik

cen towarów i us³ug konsumpcyjnych to œrednioroczny wskaŸnik cen towarów i us³ug konsumpcyjnych dla

gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo œrednioroczny wskaŸnik cen towarów i us³ug konsumpcy-

jnych ogó³em, je¿eli jest on wy¿szy od wskaŸnika cen towarów i us³ug konsumpcyjnych dla gospodarstw

emerytów i rencistów.



a nominalny 4,3%18. W 2004 r. wskaŸnik waloryzacji kszta³towa³ siê na poziomie

101,8%. Natomiast w 2005 r. nie przeprowadzono waloryzacji œwiadczeñ. W roku

tym rozpoczêto pierwszy etap przeliczania œwiadczeñ przyznawanych od kwoty ba-

zowej ni¿szej ni¿ 100% przeciêtnego wynagrodzenia. Ponadto emerytom i renci-

stom pobieraj¹cym œwiadczenia w wysokoœci nie przekraczaj¹cej kwoty najni¿szej

emerytury dokonano jednorazowej wyp³aty w wysokoœci 75 lub 100 z³19. W latach

2004-2005 emerytura i renta nominalnie wzros³a odpowiednio o 4,4% i 2,8%, a real-

nie o 0,8% oraz 0,7%. W kolejnym roku œwiadczenie emerytalno-rentowe w stosunku

do 2005 r. wzros³o nominalnie o 7,8%, realnie o 6,7%. Wzrost przeciêtnego œwiad-

czenia zwi¹zany by³ z waloryzacj¹ œwiadczeñ wskaŸnikiem wynosz¹cym 106,2%,

a tak¿e osobom dotychczas pobieraj¹cym renty przyznania z urzêdu emerytur20. Od

1 marca 2008 r. przeprowadzono waloryzacjê œwiadczeñ wy¿szym o 1 pkt. proc.
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Rysunek 2. Udzia³ przeciêtnego miesiêcznego œwiadczenia w przeciêtnym miesiêcznym

wynagrodzeniu** (w %)

Figure 2. Share of average monthly benefits in average monthly wage (in %)

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych ZUS.

* w 2001 bez jednorazowej wyp³aty wyp³aconej w 2001 r. zapewniaj¹cej realny wzrost

przeciêtnej emerytury i renty z FUS w 2000 r. o 0,3% w stosunku do 1999 r.

** przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie pomniejszone o obligatoryjn¹ sk³adkê na ubez-

pieczenia spo³eczne p³atn¹ przez ubezpieczonego

18 Sprawozdanie z wykonania bud¿etu pañstwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r., Rada Mini-

strów, Warszawa 2004 r.
19 Sprawozdanie z wykonania bud¿etu pañstwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., Rada Mini-

strów, Warszawa 2006 r.
20 Sprawozdanie z wykonania bud¿etu pañstwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., Rada Mini-

strów, Warszawa 2007 r.



wskaŸnikiem waloryzacji ani¿eli planowano w ustawie bud¿etowej, co z kolei wy-

nika³o z odchyleñ pomiêdzy planowanymi a rzeczywistymi wskaŸnikami makro-

ekonomicznymi.

Wysokoœæ œwiadczeñ emerytalno-rentowych zale¿y od wskaŸnika podstawy

wymiaru œwiadczenia emerytalno-rentowego (tj. stosunku zarobków wnioskodawcy

w wybranych przez niego latach do przeciêtnych wynagrodzeñ w tych latach).

W latach 2000-2008 œredni wskaŸnik podstawy wymiaru œwiadczenia emerytalno-

-rentowego w przeciêtnym wynagrodzeniu wynosi³ 115% (rys. 3).

WskaŸnik wymiaru emerytury jest wy¿szy o ponad 20 pkt. proc. od wskaŸnika

podstawy renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy. W badanym okresie œredni wskaŸnik

wysokoœci podstawy wymiaru emerytury kszta³towa³ siê na poziomie od 123,12%

do 116,24%, a renty od 94,85% do 92,94%.

Na wysokoœæ przyznawanych przez ZUS œwiadczeñ wp³ywa kwota bazowa, któ-

ra z kolei decyduje o wysokoœci czêœci socjalnej emerytury, a tak¿e o wysokoœci

podstawy wymiaru œwiadczenia. ZUS wylicza j¹ mno¿¹c wyznaczony wskaŸnik

wysokoœci podstawy wymiaru emerytury przez tê kwotê. W latach 2000-2008 kwo-

ta bazowa wzrasta³a, tylko w 2004 r. nieznacznie siê zmniejszy³a o 33,38 z³ w sto-

sunku do roku poprzedniego (rys. 4).

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e od marca 2007 r. dla œwiadczeñ emerytów i rencistów

urodzonym po dniu 31 grudnia 1929 r. podwy¿szono kwotê bazow¹ do 94,5% prze-
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Figure 3. The average indicator of the basis of measurement of pension benefits (in %)

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych ZUS.



ciêtnego wynagrodzenia przyjêtego do ustalenia wysokoœci œwiadczenia w dniu

jego przyznania21. Podwy¿szenie kwoty bazowej mia³o na celu likwidacjê starego

portfela22.

Wysokoœæ œwiadczenia zwi¹zana jest równie¿ z okresem sk³adkowym i nie-

sk³adkowym uwzglêdnianym do wyznaczenia emerytury lub renty, które z kolei

zwi¹zane s¹ ze sta¿em pracy. W latach 2000-2008 œredni sta¿ pracy osoby, której

przyznano emeryturê uleg³ zwiêkszeniu z 33,8 do 37,4 lat. Œredni wiek mê¿czyzny,

któremu przyznano emeryturê wzrós³ prawie o 12%, a kobiety o 1,5%. W przypad-

ku osób, którym przyznano renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy œredni sta¿ pracy

zwiêkszy³ siê o 2,8 roku. Œredni sta¿ pracy mê¿czyzny, któremu przyznano rentê

z tytu³u niezdolnoœci do pracy wzrós³ z 25,5 do 28,5 lat, natomiast kobiety 21,8 do

23,7 lat. Zmniejszeniu natomiast uleg³ œredni sta¿ pracy osób pobieraj¹cych œwiad-

czenia emerytalno-rentowe. Œredni sta¿ pracy mê¿czyzny pobieraj¹cego emeryturê

zmniejszy³ siê z 37,4 do 36,9 lat, a kobiety z 32,4 do 31,9 lat. Natomiast œredni sta¿

pracy mê¿czyzny pobieraj¹cego rentê z tytu³u niezdolnoœci do pracy spad³ o ponad

4%, a kobiety pozostawa³ na niezmienionym poziomie. W analizowanym okresie

podwy¿szy³ siê œredni wiek osoby, której przyznano œwiadczenie emerytalno-rento-
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Figure 4. Basis quota

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych ZUS.

21 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, Dz. U z 2004 r.

Nr 191, poz. 1954.
22 Sprawozdanie z wykonania bud¿etu pañstwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., Rada Mini-

strów, Warszawa 2008 r.



we. W latach 2000-2008 œredni wiek osoby, której przyznano œwiadczenie wzrasta³.

Œredni wiek mê¿czyzn, którym przyznano emeryturê zwiêkszy³ siê z 58,9 do 61,1

lat, a kobiet z 55,9 do 56,2 lat. W 2000 r. œredni wiek mê¿czyzny, któremu przyzna-

no rentê z tytu³u niezdolnoœci do pracy wyniós³ 47,1 lat i wzrós³ o 3,1 roku. Nato-

miast kobiet w pierwszym badanym roku równy by³ 45,8 lat, a w ostatnim 47,3 lat.

W przypadku osób pobieraj¹cych œwiadczenie œredni wiek emeryta wzrós³ o 1,6%

i w 2008 r. wyniós³ 69,7 lat, a emerytki zwiêkszy³ siê o 1,2% i w 2008 r. równy by³

66,8 lat. Œredni wiek osoby pobieraj¹cej rentê z tytu³u niezdolnoœci do pracy zwiê-

kszy³ siê z 55,5 lat do 56,1 lat, przy czym mê¿czyzn wzrós³ o 2,4%, a kobiet uleg³

zmniejszeniu z 55,9 lat do 55,4 lat. Podwy¿szenie œredniego wieku osoby prze-

chodz¹cej na emeryturê zwi¹zane jest ze zmian¹ warunków ustrojowych, dziêki

którym nastêpuje zmiana hierarchii wartoœci: roœnie znaczenie wykszta³cenia oraz

pracy zawodowej przedk³adanej ponad ¿ycie rodzinne. Wynika to równie¿ z popra-

wy sytuacji materialnej spo³eczeñstwa, które jest spowodowane wzrostem gospodar-

czym, a tak¿e dba³oœci¹ spo³eczeñstwa o zdrowie i upowszechnianiem wiedzy na

temat profilaktyki prozdrowotnej.

Dochody emerytów i rencistów w œwietle badañ

The pensioners’ incomes in the light of the investigation

W 2009 r. w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Przyrodniczego przeprowadzono

pilota¿owe badania dotycz¹ce sytuacji finansowej emerytów i rencistów. Ankieta

zosta³a skierowana do osób pobieraj¹cych œwiadczenia z powszechnego systemu

emerytalnego. W badaniach wziê³o udzia³ 100 osób, z których 61% stanowi³y oso-

by pobieraj¹ce emeryturê, a 39% osoby pobieraj¹ce rentê z tytu³u niezdolnoœci do

pracy. Ca³kowit¹ niezdolnoœæ do pracy posiada³a ponad po³owa rencistów, czê-

œciow¹ niezdolnoœæ 34%, a niezdolnoœæ do samodzielnej egzystencji 13%. Wœród

respondentów dominowa³y kobiety (60%).

Celem systemu emerytalnego jest przeciwdzia³anie ubóstwu wœród osób star-

szych, a tak¿e zagwarantowanie utrzymania dotychczasowego poziomu ¿ycia. Jak

wynika z przeprowadzonych badañ emerytom i rencistom pobierane œwiadczenie

nie zapewnia poziomu ¿ycia z okresu aktywnoœci zawodowej. Na pytanie „Czy po-

bierane œwiadczenie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb?” 64% an-

kietowanych odpowiedzia³o „nie”. Natomiast pobierane wynagrodzenie w okresie

aktywnoœci zawodowej wystarcza³o na zaspokojenie podstawowych potrzeb ponad

po³owie œwiadczeniobiorców. Zadawalaj¹cy jest fakt, ¿e najmniejszej liczbie ankie-

towanych brakuje œrodków finansowych na ¿ywnoœæ (7,7%), odzie¿/obuwie (7,7%),

a tak¿e op³aty sta³e (16,9%). Generalnie respondenci maj¹ problem z ponoszeniem

wydatków na remonty mieszkañ/domów, turystykê, oszczêdnoœci, kulturê. Brak

œrodków finansowych na poszczególne rodzaje wydatków zwi¹zane jest z wysoko-

œci¹ pobieranych przez ankietowanych emerytur lub rent. Z badañ wynika, ¿e nie-
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wiele ponad ¼ respondentów pobiera³a œwiadczenie w wysokoœci 501-800 z³ brutto,

a ¼ w wysokoœci 801-1000 z³ brutto (rys. 5).

U ponad co ósmego badanego œwiadczenie wynosi³o 1001-1200 z³, a co jedena-

stego – ponad 2000 z³. Osoby pobieraj¹ce emeryturê oraz rentê w wysokoœci

1401-1600 z³ i 1601-1800 z³ stanowi³y po 5% badanych.

Na poziom œwiadczenia wp³ywa liczba lat sk³adkowych i niesk³adkowych uwz-

glêdnianych przy jego wyznaczaniu. Prawie 50% badanych mia³a 26 i wiêcej lat

sk³adkowych (rys. 6).

Co czternasty ankietowany posiada³ od 6 do 10 lat sk³adkowych, a co dwudzie-

sty od 11 do 15 lat. Badani charakteryzowali siê niewielk¹ liczb¹ lat niesk³adko-

wych. Prawie po³owa respondentów mia³a 1 rok niesk³adkowy, a 37% od 2 do 5 lat.

Wysokoœæ œwiadczenia zale¿y równie¿ od wysokoœci pobieranego wynagrodze-

nia w okresie aktywnoœci zawodowej, które emeryci i renciœci oceniali jako „prze-

ciêtne” (rys. 7).

Natomiast ¼ badanych stwierdzi³a, ¿e pobierane wynagrodzenie by³o „dobre”,

a 9% œwiadczeniobiorców, ¿e „bardzo dobre”. Poziom wynagrodzenia zale¿y od

wykonywanego zawodu, a tak¿e od wymiaru czasu pracy. Prawie 90% œwiadcze-

niobiorców pracowa³a w pe³nym wymiarze czasu pracy, a ¿adna z osób nie wyko-

nywa³a pracy na ¼ etatu. Ponad po³owa ankietowanych w okresie aktywnoœci za-

wodowej by³a pracownikami fizycznymi, o czym œwiadczy równie¿ posiadane

wykszta³cenie. Osoby z wykszta³ceniem œrednim stanowi³y 31%, zawodowym

30%, podstawowym 26%, a wy¿szym 13% badanych. Wy¿szy poziom wykszta³ce-
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Rysunek 5. Wysokoœæ pobieranego œwiadczenia brutto (z³)

Figure 5. The level of the gross benefit (PLN)

�ród³o: badania w³asne (n=100).



nia stwarza m³odemu pokoleniu wiêksz¹ szansê ¿yciow¹ w okresie aktywnoœci za-

wodowej, a tak¿e lepszego przygotowania siê na staroœæ. Wy¿szy poziom wy-

kszta³cenia osób starszych umo¿liwia dostosowywanie siê do stale wprowadzanych

zmian technologicznych, które niesie za sob¹ postêp rozwoju ekonomicznego oraz

cywilizacyjnego23.
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23 E. Fr¹tczak, Proces starzenia siê ludnoœci Polski; PAN Komitet Nauk Demograficznych; Studia

Demograficzne nr 2/142, Rok 2002, s. 13.



Podsumowanie

Conclusions

W latach 2000-2008 przeciêtne miesiêczne œwiadczenie emerytalno-rentowe

z systemu powszechnego zachowywa³o tendencjê wzrostow¹. Na wzrost poziomu

œwiadczeñ wp³yn¹³ wskaŸnik waloryzacji. Pomimo ¿e w analizowanym okresie nie

przeprowadzano corocznej waloryzacji œwiadczeñ, to œredni wskaŸnik waloryzacji

osi¹gn¹³ wysoki poziom. Przyrost przeciêtnego œwiadczenia emerytalno-rentowego

zwi¹zany by³ równie¿ ze wzrostem kwoty bazowej, a tak¿e przeprowadzanej etapa-

mi likwidacji starego portfela.

Z przeprowadzonych badañ ankietowych wynika, ¿e œwiadczenia nie wystar-

cza³y na zaspokojenie podstawowych potrzeb emerytów i rencistów. Znaczna czêœæ

badanych mia³a problemy z ponoszeniem wydatków na remonty mieszkañ/domów,

turystykê, kulturê. Prawie po³owa respondentów nie gromadzi³a oszczêdnoœci. Nie-

wielka liczba osób odczuwa³a brak œrodków finansowych przeznaczanych na ¿yw-

noœæ, odzie¿/obuwie oraz op³aty sta³e. Aktualna sytuacja materialna emerytów

i rencistów zwi¹zana jest z brakiem przezornoœci w okresie ich aktywnoœci zawodo-

wej. Niegdyœ nie przywi¹zywano zbyt du¿ej wagi do zdobywania wy¿szego wy-

kszta³cenia oraz dodatkowych umiejêtnoœci. Dopiero od niedawna zaobserwowaæ

mo¿na zmianê hierarchii wartoœci, a mianowicie roœnie znaczenie wykszta³cenia

i pracy zawodowej.
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Funkcjonowanie systemu zabezpieczenia materialnego

emerytów i rencistów w Polsce w latach 2000-2008

Streszczenie

W opracowaniu dokonano analizy zabezpieczenia materialnego emerytów i rencistów pobie-

raj¹cych œwiadczenia z powszechnego systemu emerytalnego. W latach 2000-2008 przeciêtne

miesiêczne œwiadczenie wzrasta³o. Œrednioroczne tempo wzrostu renty z tytu³u niezdolnoœci do

pracy by³o wy¿sze ani¿eli emerytury. Z przeprowadzonych badañ ankietowych wynika, ¿e œwiad-

czenia nie wystarcza³y na zaspokojenie podstawowych potrzeb emerytów i rencistów. Znaczna

czêœæ badanych odczuwa³a brak œrodków finansowych przeznaczanych na remonty mieszkañ/do-

mów, turystykê, kulturê. Niewielka liczba osób mia³a problemy z ponoszeniem wydatków na ¿yw-

noœæ, odzie¿/obuwie oraz op³aty sta³e.

Functioning of the pensioners’ material security protection system

between 2000 and 2008

Summary

In the elaboration the analysis of the material security of the pensioners receiving benefits

from the general pension system was conducted. Between 2000 and 2008 the monthly average be-

nefit was growing. The average rate of growth of the pension for disability to work was higher

than the pensions. The conducted inquiry research indicates that the benefits would not be suffi-

cient to satisfy the basic needs of the pensioners. Large part of the investigated suffered from the

lack of funds destines for renovations of the buildings, tourism, culture. Small amount of people

had problems with the expenditures on food, clothes and permanent payments.

89

Funkcjonowanie systemu zabezpieczenia materialnego emerytów i rencistów





S£AWOMIR KALINOWSKI

KAROLINA WITKOWSKA

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Analiza wydatków MOPR w Poznaniu na

œwiadczenia bezpoœrednie w latach 2003-2009

Analysis of expenditure in Poznan FAC on direct benefits

in the years 2003 -2009

Wprowadzenie

Introduction

Ostatnie lata charakteryzuj¹ siê dwoma zachodz¹cymi w gospodarce zjawiska-

mi. Z jednej strony nastêpuje polaryzacja spo³eczeñstwa przejawiaj¹ca siê w bra-

ku odpowiedniej iloœci œrodków pieniê¿nych, a tym samym nierównym dostêpie

do dóbr i us³ug, z drugiej zaœ strony pojawia siê zjawisko kumulowania trudnoœci

¿yciowych w okreœlonych grupach spo³eczno–demograficznych (rodzinach wielo-

dzietnych, niepe³nych, dotkniêtych patologiami spo³ecznymi oraz wœród osób nie-

pe³nosprawnych, starszych, osamotnionych, utrzymuj¹cych siê z niskich emerytur

i zasi³ków pomocy spo³ecznej, bez wykszta³cenia). Zagro¿enie standardu ¿ycia

wielu obywateli poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ zapewnienia przez instytucje pañ-

stwowe minimalnej iloœci œrodków utrzymania. W zwi¹zku z tym konieczne jest

ustalenie pieniê¿nej wielkoœci zabezpieczenia socjalnego, które pozwala egzysto-

waæ na okreœlonym poziomie, jednoczeœnie nie pozbawiaj¹c beneficjenta mo¿li-

woœci uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym. Problem ten le¿y w gestii Oœrodków Po-

mocy Spo³ecznej.

Na podstawie danych MOPR w Poznaniu omówiono w artykule wydatki na

œwiadczenia bezpoœrednie. Wykorzystano dane ze sprawozdañ z dzia³alnoœci MOPR

za lata 2003-2009. Zakres zadañ Miejskiego Oœrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

jest du¿y, a jego rola w mieœcie ma istotne znaczenie. Zajmuje siê on nie tylko

wspieraniem ludzi ubogich i zapewnianiem im racji bytu, ale tak¿e pomoc¹ wobec

dzieci i m³odzie¿y pozbawionych opieki rodzicielskiej czy te¿ osób niepe³nospraw-

nych, którzy nie s¹ w stanie samodzielnie odnaleŸæ siê w ¿yciu. Realizuje tak¿e

dzia³ania w zakresie aktywizacji osób np. bezrobotnych. Pomaga spo³eczeñstwu
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znaleŸæ pracê zarobkow¹, a tak¿e organizuje ró¿nego rodzaju szkolenia dla tych ludzi

itp. Jednak przede wszystkim zachêca najubo¿szych do dzia³ania oraz prowadzi

dzia³ania zmierzaj¹ce do inkluzji spo³ecznej.

Wydatki MOPR na œwiadczenia bezpoœrednie

The expenditures in Poznan FAC on direct benefits

Wydatki publiczne odgrywaj¹ istotn¹ rolê w gospodarce ka¿dego pañstwa.

W zale¿noœci od przyjêtego kryterium podzia³u mo¿na dokonaæ ich rozmaitych kla-

syfikacji. Jednym ze stosowanych kryteriów jest cel przeznaczenia œrodków, wów-

czas pe³ni¹ one funkcjê s³u¿ebn¹ podczas realizacji zadañ w³adzy publicznej, w tym

finansowania lub wspó³finansowania celów spo³ecznych (m.in. przeciwdzia³anie

ubóstwu i wykluczeniu spo³ecznemu, nadmiernemu bezrobociu, zapewnienie po-

wszechnej ochrony zdrowia i oœwiaty), gospodarczych (m.in. tworzenie popytu

krótkookresowego, ³agodzenie cykli koniunkturalnych, budowa infrastruktury tech-

nicznej i œrodowiskowej dla pobudzenia rozwoju gospodarczego) oraz klasycznych

funkcji pañstwa (bezpieczeñstwo wewnêtrzne i zewnêtrzne, polityka zagraniczna,

itp.).

Na podstawie analizy danych MOPR w Poznaniu mo¿na zaobserwowaæ, ¿e w

latach 2003-2007 wydatki tej instytucji systematycznie wzrasta³y (o blisko 170%),

co by³o efektem rozpoczêcia przez oœrodek realizacji nowych przedsiêwziêæ oraz

zwiêkszenia liczby prowadzonych programów pomocowych, a nastêpnie w kolej-

nych dwóch latach spada³y, mimo to by³y one wy¿sze o 32,3% ni¿ w roku

pocz¹tkowym. W 2003 r. kwota wydatków wynios³a blisko 62 mln z³, podczas gdy

w 2007 r. wzros³a do ponad 166 mln z³, by w kolejnych latach spaœæ do poziomu

81,9 mln z³ (tab. 1). Do 2003 r. mo¿na by³o zaobserwowaæ wzrost liczby benefi-

cjentów korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej. By³ on spowodowany utrzymuj¹cym

siê wysokim poziomem bezrobocia, w tym w szczególnoœci wœród osób pozo-

staj¹cych bez pracy d³ugotrwale (powy¿ej 1 roku) i permanentnie (powy¿ej 2 lat).

Du¿y udzia³ osób pozostaj¹cych bez pracy przez ponad rok sprzyja³ pauperyzacji i

polaryzacji spo³eczeñstwa. W zwi¹zku z tym pojawi³a siê koniecznoœæ wprowadze-

nia nowych rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do niwelacji niekorzystnych zjawisk na ryn-

ku, do których zosta³y zobowi¹zane oœrodki pomocy spo³ecznej. W ramach tych za-

dañ oœrodki oprócz pomocy bezpoœredniej prowadzi³y zadania umo¿liwiaj¹ce

powrót do pe³nionych ról spo³ecznych oraz przede wszystkim przeciwdzia³aj¹ce

wykluczeniu spo³ecznemu, a co siê z tym wi¹¿e umo¿liwieniu ludnoœci uczestnicze-

nia w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym.

Wzrostowi ogólnych wydatków MOPR w Poznaniu nie towarzyszy³ jednoczes-

ny wzrost iloœci œwiadczeniobiorców. Sytuacja by³a zgo³a odmienna poniewa¿ do

roku 2008 nastêpowa³ systematyczny spadek iloœci beneficjentów (o 33%), a dopiero

w roku ubieg³ym iloœæ osób korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocowych wzros³a do
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poziomu 26,1 tys., co stanowi³o wzrost w porównaniu z rokiem 2008 o blisko 1/5

(rys. 1). G³ównymi przyczynami tak du¿ych spadków by³a nie tyle relatywnie lep-

sza sytuacja materialna mieszkañców Poznania, co zmiany w przepisach, które

w³¹czy³y niektóre œwiadczenia pomocy spo³ecznej do katalogu œwiadczeñ rodzin-

nych (zasi³ek sta³y, gwarantowany zasi³ek okresowy, jednorazowy i okresowy

zasi³ek macierzyñski) oraz wprowadzenie nowych form pracy polegaj¹cych na

aktywizowaniu klientów pomocy spo³ecznej: kontrakt socjalny, skierowanie do

CIS. Dodatkowo ustawa z 12 marca 2004 r. przyczyni³a siê do zwiêkszenia wydat-

ków na zadania w³asne gminy, m.in. zasi³ek okresowy i zasi³ek na bilety kredyto-

wane, które w 2005 roku stanowi³y ok. 30% wydatków poniesionych na realizacjê

zadañ w³asnych gminy. Kolejne spadki iloœci beneficjentów spowodowane by³y

wzrostem kwoty, która upowa¿nia³a do pobierania œwiadczeñ. Do 30 wrzeœnia

2006 r. prawo do ich pobierania przys³ugiwa³o osobom i rodzinom, których dochód

netto na osobê w rodzinie nie przekracza³ 461 z³ u osób samotnie gospodaruj¹cych

lub 316 z³ w gospodarstwach domowych wieloosobowych, przy jednoczesnym

wyst¹pieniu co najmniej jednej przes³anki okreœlonej w art. 7 Ustawy o pomocy

spo³ecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot œwiadczeñ pieniê¿nych, od

1 paŸdziernika 2006 r. wprowadzono nowe kryteria, które uprawnia³y do korzysta-

nia ze œwiadczeñ osoby samotnie prowadz¹ce gospodarstwo domowe o dochodzie

nie wy¿szym ni¿ 477 z³, oraz gospodarstwa domowe wieloosobowe o dochodzie

netto na jedn¹ osobê nieprzekraczaj¹cym 351 z³. Systematyczny spadek iloœci osób

by³ równie¿ konsekwencj¹ przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej oraz otwarcia
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Tabela 1. Ogólne wydatki MOPR i ich dynamika w latach 2003 – 2009

Table 1. Total expenditures of MOPR and their dynamics between 2003 and 2009

Rok

Year

Kwota wydatków w z³

Total expenditures in

PLN

Dynamika wzrostu

wydatków

Growth dynamice

of expenditures

rok poprzedni = 100%

previous year = 100%
2003 = 100%

2003 61 901 789 . 100,0

2004 93 966 323 151,8 151,8

2005 107 215 281 114,0 173,2

2006 123 452 722 115,1 199,4

2007 166 624 044 135,0 269,1

2008 118 337 885 71,0 191,2

2009 81 880 253 69,2 132,3

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ z dzia³alnoœci MOPR w latach 2003 – 2009.



rynków pracy dla polskich obywateli przez niektóre pañstwa cz³onkowskie. Wielu

m³odych, lepiej wykszta³conych osób zdecydowa³o siê na emigracjê w poszukiwa-

niu lepiej p³atnej pracy oraz lepszych warunków ¿ycia. Z kolei wzrost beneficjen-

tów w ostatnim roku by³ efektem niekorzystnej sytuacji na œwiecie, w tym równie¿

w Polsce, spowodowanym globalnym zastojem gospodarczym, a w efekcie upad-

kiem przedsiêbiorstw i wzrostem poziomu bezrobocia.

Analizuj¹c dane MOPR odnoœnie iloœci osób korzystaj¹cych ze œwiadczeñ,

mo¿na domniemywaæ, ¿e w 2008 roku w porównaniu z rokiem 2003 sytuacja ma-

terialna mieszkañców Poznania uleg³a poprawie. W tym okresie iloœæ osób objê-

tych œwiadczeniami spad³a z 38 tys. osób do 25 tys., co stanowi³o blisko 1/3

ca³kowitej iloœci beneficjentów. Jednak tak istotny spadek wynika równie¿ ze

zwiêkszonych oczekiwañ konsumentów, a tym samym d¹¿eñ do realizacji konsum-

pcji na okreœlonym, zazwyczaj wy¿szym od dotychczasowego poziomie, co nie-

jednokrotnie prowadzi do rezygnacji z zak³adania rodziny oraz podejmowania de-

cyzji odnoœnie ograniczenia liczby potomstwa.. Zmniejszenie liczby osób w tych

gospodarstwach powoduje, ¿e w efekcie przestawa³y one spe³niaæ kryterium ma-

ksymalnych dochodów na osobê uprawniaj¹cych do zasi³ku. Na zmniejszaj¹c¹ siê

liczbê osób uprawnionych do pomocy materialnej wp³ynê³y równie¿ zmieniaj¹ce

siê wymagania, jakie beneficjanci musieli spe³niæ. W zwi¹zku z tym czêœæ z nich

nie decydowa³a siê ubiegaæ o nie, w obawie, ¿e i tak pomocy tej nie uzyskaj¹, inni

dobrowolnie z niej rezygnowali, poniewa¿ ich uzyskanie wymaga³o od nich pew-

nego zaanga¿owania.
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Rysunek 1. Liczba gospodarstw domowych i osób objêtych pomoc¹ spo³eczn¹ w latach 2003 – 2009

Figure 1. Number of households and persons under social aid between 2003 and 2009

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ z dzia³alnoœci MOPR w latach 2003-2009.



Wydatki gminy na zadania w³asne i zlecone

Municipal expenditure on tasks in-house and outsourced

Zgodnie z Ustaw¹ o pomocy spo³ecznej obowi¹zek zapewnienia realizacji pomo-

cy spo³ecznej nale¿y do jednostek samorz¹du terytorialnego i organów administracji

rz¹dowej, a wiêc do gminy i powiatu. Gmina mo¿e wykonywaæ swoje obowi¹zki

w ramach zadañ zleconych i w³asnych. Do 2004 r. w ramach zadañ zleconych

w gminie realizowano pomoc w formie zasi³ków z pomocy spo³ecznej (obligatoryj-

nych i fakultatywnych), sk³adek na ubezpieczenia, specjalistycznych us³ug opiekuñ-

czych, zasi³ków rodzinnych i pielêgnacyjnych, pomocy dla kombatantów. Od 2005 r.

zadania zlecone gminie uleg³y zmianie i objê³y: zasi³ek sta³y, zasi³ki celowe na po-

krycie wydatków zwi¹zanych z klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub ekologiczn¹, specjalistyczne

us³ugi opiekuñcze przys³uguj¹ce na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psy-

chicznego1.

Istotne znaczenie maj¹ zadania w³asne gminy, do których nale¿¹: zasi³ek okreso-

wy (od 2004 r.), bilet kredytowany (od 2004 r.), schronienie, posi³ek, ubranie,

us³ugi opiekuñcze, œwiadczenia zdrowotne w publicznych zak³adach opieki zdro-

wotnej, zdarzenia losowe, sprawianie pogrzebu, pomoc na cele ekonomicznego

usamodzielnienia, inne zasi³ki celowe i w naturze2. Wszystkie te zadania za wyj¹t-

kiem zasi³ków celowych i w naturze s¹ zadaniami o charakterze obligatoryjnym,

natomiast ostatnie z nich nale¿¹ do zadañ fakultatywnych. W zwi¹zku z tym, ¿e

maja one charakter obowi¹zkowy, gminne instytucje pomocowe s¹ zobowi¹zane do

udzielania pomocy osobom spe³niaj¹cym okreœlone w ustawie warunki.

Mimo wzrostu ogólnych wydatków MOPR (w porównaniu z 2003 rokiem),

kwota udzielonych ogó³em œwiadczeñ w 2004 roku zmala³a o blisko 1/5, w tym

z tytu³u zadañ zleconych o blisko 70%, z kolei w roku 2005 odpowiednio o 28%

i 80%, co wynika³o z przekazania od paŸdziernika 2003 r. spraw zwi¹zanych z wyp³at¹

rent socjalnych do ZUS. W kolejnych latach nastêpowa³ systematyczny wzrost wy-

datków na zadania w³asne i zlecone gminy, ale dopiero w 2009 roku przekroczy³ on

poziom z roku 2003 (tab. 2). Istotn¹ przyczyn¹ spadku wydatków na zadania zleco-

ne by³o wprowadzenie nowej ustawy o pomocy spo³ecznej z dnia 12 marca 2004 r.,

która wprowadzi³a szereg zmian w sposobie przyznawania œwiadczeñ. Œrodki, które

by³y realizowane do 30 kwietnia 2004 r. w ramach zadañ zleconych przekwalifiko-

wano na œwiadczenia rodzinne. Dotyczy³o to przede wszystkim zasi³ków: sta³ego,

okresowego i macierzyñskiego. Od 1 maja 2004 r. zasi³ki okresowe i na bilety kre-

dytowane zosta³y przejête przez gminy w ramach ich zadañ w³asnych, co przyczy-

ni³o siê w latach 2003-2009 do wzrostu wydatków na ten cel o blisko 60%.
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2 Ibidem.



Tabela 2. Struktura wydatków na œwiadczenia w ramach zadañ w³asnych i zleconych gminy i po-

wiatu w latach 2003-2009 (w tys. z³)

Table 2. The structure of expenditures for ordered and self tasks in community and district betwe-

en 2003 and 2009 in PLN (‘000)

Rodzaj zadania

Type of task
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ogó³em

Total
47 158,8 38 290,7 33 966,0 40 382,3 42 088,9 44 247,3 50 411,3

Zadania w³asne gminy

Community self task
25 810,0 27 080,8 24 173,2 29 822,2 30 945,9 33 281,8 40 928,5

Zadania zlecone gminie

Community ordered task
14 608,6 4 685,5 2 898,3 3 304,5 3 538,8 3 587,0 2 136,6

Zadania w³asne powiatu

District self task
6 725,0 6 493,0 6 894,4 7 255,6 7 604,2 7 372,4 7 343,3

Zadania zlecone powiatu

District ordered task
15,3 31,3 – – – 6,1 3,0

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ z dzia³alnoœci MOPR w latach 2003-2009.

Source: own elaboration on the basis of reports of MOPR activity between 2003 and 2009.

Oprócz wymienionych zadañ, ka¿da gmina zobowi¹zana jest do udzielenia po-

mocy osobom niepe³nosprawnym, bezrobotnym i d³ugotrwale chorym. Z tego

tytu³u grupom tym przys³uguje zasi³ek okresowy. Ustala siê go w wysokoœci ró¿ni-

cy miêdzy kryterium dochodowym beneficjenta a faktycznym jego dochodem, jed-

nak w kwicie nie wy¿szej ni¿ 418 z³ miesiêcznie3. Zasi³ek okresowy stanowi aktual-

nie ok. 15% ogó³u zadañ w³asnych gminy. Najwy¿szy udzia³ wydatków na ten cel

mo¿na by³o zaobserwowaæ w 2005 roku, kiedy to wynosi³ blisko 30%.

Jednym z obowi¹zkowych zadañ w³asnych gminy, realizowanym w ramach po-

mocy spo³ecznej, jest do¿ywianie dzieci. Samorz¹d realizuje ten program przy wyko-

rzystaniu oœrodków pomocy spo³ecznej, jednostek organizacyjnych gminy, placówek

i instytucji, które posiadaj¹ bazê ¿ywieniow¹ lub odpowiednie warunki do wydawa-

nia produktów ¿ywnoœciowych. Posi³ki wydawane s¹ równie¿ osobom bezdomnym

w ramach œwiadczeñ niepieniê¿nych. W 2005 r. powsta³ program „Posi³ek dla po-

trzebuj¹cych, w ramach którego rz¹d przekazuje œrodki na do¿ywianie. Czêœæ fun-

duszy na ten cel trafia³o równie¿ z funduszu Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi.

Udzia³ pomocy w postaci posi³ku stanowi³ od 14,6-16,4% ogó³u zadañ w³asnych

gminy i nie uleg³ wiêkszym zmianom w latach 2004-2008, jednak w ubieg³ym roku

spad³ do poziomu 12,6%. Udzielanie pomocy w formie posi³ku nastêpuje poprzez

wydanie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem œrodowiskowym w miej-
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scu zamieszkania osób, które o tak¹ pomoc siê ubiegaj¹. Posi³ki wydawane s¹

w szko³ach na podstawie umowy zawartej miêdzy dyrektorem MOPR a dana pla-

cówk¹4.

Kolejnym zadaniem obowi¹zkowym gminy s¹ us³ugi opiekuñcze i specjalisty-

czne us³ugi opiekuñcze, których udzia³ kszta³tuje siê w granicach 19-23%. Nale¿y

jednak pamiêtaæ, ¿e koszty realizacji us³ug opiekuñczych nie s¹ wydatkiem MOPR.

Plan finansowy znajduje siê w bud¿ecie Wydzia³u Zdrowia i Spraw Spo³ecznych

Urzêdu Miasta Poznania. Natomiast MOPR jest jedynie podmiotem odpowiedzial-

nym za dokonanie rozliczeñ faktycznie wykonanych godzin.

Najwiêkszy udzia³ wydatków w wydatkach ogó³em stanowi¹ zadania o charak-

terze fakultatywnym, czyli inne zasi³ki celowe i w naturze, które stanowi¹ ok. 40%

wszystkich wydatków. Obejmuj¹ one m.in. zasi³ki przeznaczone na ¿ywnoœæ,

czynsz, energiê, gaz i leki (tab. 3). Zasi³ek celowy mo¿e zostaæ tak¿e przyznany na

pokrycie czêœci lub ca³oœci wydatków na œwiadczenia zdrowotne osób bezdomnych.

Ponadto przys³uguje on tak¿e osobom, które ponios³y straty w wyniku zdarzenia lo-

sowego (klêski ¿ywio³owej lub ekologicznej).

Tabela 3. Udzia³ podstawowych form pomocy spo³ecznej do ogó³u zadañ w³asnych gminy na

przestrzeni lat 2004 – 2009 (w %)

Table 3. The share of basic forms of social aid to the general self tasks of community in the years

2004 – 2009 (in %)

Forma pomocy

Form of aid

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Zasi³ek okresowy

Periodic benefit
19,1 29,4 23,5 19,5 15,9 15,0

Posi³ek

Meal
15,7 15,5 14,9 16,4 14,6 12,6

Us³ugi opiekuñcze

Care services
19,0 20,7 19,1 23,3 29,7 31,9

Inne zasi³ki celowe i w naturze

Other purpose and In nature benefits
45,4 33,1 41,0 39,7 38,9 39,4

Pozosta³e

Other
0,8 1,3 1,5 1,1 0,9 1,1

*2003 r. nie jest brany pod uwagê, gdy¿ nie by³o wówczas zasi³ku okresowego

*2003 is not taken into account, because it was not the periodic benefit

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ z dzia³alnoœci MOPR w latach 2004-2009.
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Przyczyny ubiegania siê o œwiadczenia spo³eczne z MOPR

Reasons for applying for social benefits from FAC

Powody przyznania pomocy materialnej s¹ rozmaite. W latach 2003-2009 mo¿-

na by³o dostrzec, ¿e liczba rodzin uzyskuj¹cych œwiadczenie ze wzglêdu na ubó-

stwo zmniejszy³a siê o blisko 75% (tab.4). Mo¿e to œwiadczyæ o poprawie sytuacji

materialnej mieszkañców miasta Poznania. Jednak z danych statystycznych wynika,

¿e liczba ludzi ubogich z roku na rok wzrasta, zw³aszcza na obszarach wiejskich.

Prowadzi to do wzrostu pauperyzacji spo³eczeñstwa i polaryzacji dochodowej. Taka

sytuacja w du¿ej mierze jest efektem nierównego dostêpu do szkó³ czy miejsc pra-

cy, a tak¿e z niew³aœciwej polityki spo³ecznej powoduj¹cej przyzwyczajanie siê do

¿ycia z zasi³ku oraz niejednokrotnie dziedziczenia drogi ¿yciowej rodziców przez

dzieci z rodzin zmarginalizowanych. Wed³ug J. Orczyka5 niebezpiecznym zjawi-

skiem jest przesuniêcie do sfery pomocy spo³ecznej, co bardzo czêsto sprzyja

utrwalaniu siê wykluczenia na wiele lat. Powoduje to w wielu przypadkach ograni-

czenie inicjatywy beneficjentów MOPR, a tak¿e przerzucenie odpowiedzialnoœci za

w³asny los na osoby trzecie.

Drug¹ wa¿n¹ przyczyn¹ powoduj¹c¹ ubieganie siê o pomoc jest brak pracy. Sto-

pa bezrobocia w latach 2003-2007 mala³a, mimo tego do 2004 roku iloœæ œwiadczeñ

pobieranych z tego tytu³u nadal ros³a. Dopiero w 2005 r. udzia³ ten spad³ o prawie

11%. Na przestrzeni badanych lat udzia³ osób korzystaj¹cych z zasi³ków pomocy

spo³ecznej z tego tytu³u zmniejszy³ siê o blisko 39%. By³ to efekt zarówno relatyw-

nie korzystniejszej sytuacji na poznañskim rynku pracy, objêcia czêœci bezrobot-

nych dzia³aniami Centrum Integracji Spo³ecznej (warsztaty zawodowe oraz praktyki,

przygotowania do wyst¹pieñ publicznych, poradnictwo), jak równie¿ zwiêkszonej

migracji w celach zarobkowych. Du¿a grupa ludnoœci pozbawiona korzystnych

ofert na poznañskim i wielkopolskim rynku pracy zmuszona zosta³a do wyjazdu

z Polski w celu zdobycia lepiej p³atnej lub niejednokrotnie jakiejkolwiek pracy6.

Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e w obliczu stagnacji gospodarczej instytucje odpo-

wiedzialne za poznañski rynek pracy powinny d¹¿yæ do zmniejszenia zjawiska bez-

robocia oraz niwelowania jego skutków ubocznych, m.in. poprzez aktywizacjê osób

zmarginalizowanych. Ograniczy to w pewnym stopniu zjawisko bezdomnoœci

i narkomanii.

Mimo ¿e nie jest to bezpoœrednia przyczyna wzrostu iloœci osób korzystaj¹cych

z pomocy spo³ecznej, nie mniej jednak brak pracy powoduje bardzo czêsto wyklu-

czenie spo³eczne, a w efekcie negatywne konsekwencje w dotychczasowej sytuacji

¿yciowej, brak perspektyw oraz frustracje. Bezrobocie d³ugookresowe oraz bezdo-

mnoœæ tworzy swoistego rodzaju sprzê¿enia zwrotne – osoby pozbawione sta³ego
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Ÿród³a dochodów czêsto zaprzestaj¹ op³at za czynsz, w konsekwencji prowadzi to

do eksmisji, co z kolei ogranicza ich mo¿liwoœci zdobycia pracy.

Na podstawie przedstawionych danych mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w badanym okresie

uleg³a zmianie iloœæ osób, którym udzielane by³y zasi³ki z tytu³u niesprawnoœci oraz

ciê¿kiej choroby. W 2007 roku w porównaniu z rokiem 2003 iloœæ wyp³acanych

œwiadczeñ z tych powodów spad³a odpowiednio o 33% i 23%. W roku 2009 ciê¿ka

choroba by³a g³ówn¹ przes³ank¹ udzielenia pomocy socjalnej (tab. 4). W 2007 roku

kwota pomocowa wzros³a z 6,8 mln z³ do 9,3 mln z³, by w kolejnych latach spaœæ

do 8,6 mln (2008) i 6,8 mln z³ (2009). Jest to m.in. efekt wprowadzanych progra-

mów zmierzaj¹cych do inkluzji osób niepe³nosprawnych. Stworzono szereg przepi-

sów wspieraj¹cych zatrudnienie tej grupy, m.in. ochrona miejsc pracy, zwiêkszone

koszty dostosowania miejsc pracy dla niektórych rodzajów niepe³nosprawnoœci

(epilepsja, choroby psychiczne, upoœledzenie umys³owe) oraz tworzenia i dzia³ania

warsztatów terapii zajêciowej, dofinansowanie uczestnictwa osób niepe³nospraw-
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Tabela 4. Liczba rodzin objêtych pomoc¹ spo³eczn¹ w latach 2003-2009

Table 4. Number of households covered by social aid in the years 2003-2009

G³ówne przyczyny trudnej

sytuacji ¿yciowej

The main reasons for the

difficult circumstances

Liczba

rodzin
Number of household

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ubóstwo

Poverty
12 366 10 822 7 716 7 832 6 132 5 195 3 838

Bezrobocie

Unemployment
6 870 7 234 6 472 5 996 4 557 3 258 4 224

Niepe³nosprawnoœæ

Disability
5 937 4 306 4 369 4 370 3 959 4 052 3 589

Ciê¿ka choroba

Serious illness
4 294 4 266 4 514 3 841 3 304 6 109 5 611

Bezradnoœæ

Helplessness
4 086 3 425 3 433 2 877 2 447 2 845 2 452

Alkoholizm

Alcoholism
1 068 831 874 992 789 588 587

Bezdomnoœæ

Homelessness
422 513 447 664 590 586 773

Ochrona macierzyñstwa

Maternity protection
592 363 268 422 455 578 652

Narkomania

Drug addiction
58 81 70 50 61 42 56

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ z dzia³alnoœci MOPR w latach 2003-2009.



nych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenie w sprzêt rehabili-

tacyjny, dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla takich osób i ko-

szty zwi¹zane z likwidacj¹ barier architektonicznych i technicznych, a tak¿e

szkolenia przystosowuj¹ce do pracy. Najwiêkszy wzrost w wydatkach zanotowano

na dofinansowanie rozwi¹zañ architektonicznych przystosowuj¹cych miejsca pracy

oraz miejsca u¿ytecznoœci publicznej do potrzeb osób niepe³nosprawnych (wzrost

o 58%), równie wysoki wzrost zanotowano na sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty

ortopedyczne i œrodki pomocnicze, w porównaniu z 2003 rokiem wydatki na ten cel

wzros³y o 42% (z 0,9 mln z³ w 2003 roku do 1,2 mln z³ w 2009 roku, przy czym

w roku 2007 wynosi³y ok. 2 mln z³). Jednoczeœnie zanotowano spadek kwoty œwiad-

czeñ na rzecz sportu, kultury i rekreacji (o 93%)

Aby pomoc spo³eczna spe³nia³a swoj¹ rolê konieczna jest zmiana dotychczaso-

wych zasad jej udzielania. Dzia³ania pasywne polegaj¹ce m.in. na ochronie s³ab-

szych ekonomicznie grup ludnoœci, a w szczególnoœci wyp³acie zasi³ków nale-

¿a³oby zast¹piæ dzia³aniem aktywizuj¹cym. Podejœcie finansowe polegaj¹ce na

bezzwrotnych œwiadczeniach socjalnych, musi byæ zastêpowane poprzez zachêty

do samodzielnego dzia³ania. Instytucje pomocowe powinny ograniczyæ dostêp do

œrodków pieniê¿nych i zmniejszyæ je do minimum, a skupiæ siê na poprawie sytu-

acji na lokalnym rynku pracy i tym samym pobudzaæ do dzia³añ, prowadz¹cych

do wzrostu zamo¿noœci pañstwa7. Jednak wed³ug H. Domañskiego8 trudno jest ze-

rwaæ z rozbudowanym systemem zasi³ków, które by³y powszechne przed 1989 ro-

kiem. Wiêkszoœæ grup spo³eczno-ekonomicznych przyzwyczai³o siê do dystrybu-

cji œwiadczeñ socjalnych, które nie zosta³y odpowiednio zmodyfikowane przez

instytucje pañstwowe wraz z przekszta³ceniami spo³eczno-gospodarczymi. Brak

odwagi g³êbokich reform oraz unikanie napiêæ spo³ecznych prowadzi do wzrostu

nieefektywnych œwiadczeñ, które zazwyczaj maj¹ charakter krótkoterminowy.

Dodatkowo osoby, które korzystaj¹ z pomocy spo³ecznej przestaj¹ byæ w sferze

zainteresowañ urzêdów pracy, a tym samym trac¹ wielokrotnie mo¿liwoœæ prze-

kwalifikowania lub zatrudnienia9.

Zakoñczenie

Conclusion

Z przeprowadzonych analiz Sprawozdañ z dzia³alnoœci MOPR w Poznaniu wy-

nika, ¿e zakres dzia³añ oœrodka stale siê powiêksza, a tym samym rosn¹ wydatki na

pomoc bezpoœredni¹. Pracownicy oœrodka w ramach swoich dzia³añ bior¹ czynny
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mocy spo³ecznej, [w:] Wspó³czesne wyzwania dla lokalnej polityki spo³ecznej, red. M. Gagatka, K. G³¹bicka,

Radom 2008, s.505-506.
8 Domañski H., Ubóstwo w spo³eczeñstwach postkomunistycznych, ISP, Warszawa 2002, s. 56.
9 Kabaj M., Program przeciwdzia³ania ubóstwu i bezrobociu, IPiSS, Warszawa 2000, s.26.



udzia³ w walce z ubóstwem, bezrobociem czy niepe³nosprawnoœci¹. Nie mniej jed-

nak, aby lepiej i skuteczniej wykonywaæ te zadania potrzebna jest dobrze przygoto-

wana kadra pracownicza, potrafi¹ca nie tylko rozwi¹zaæ problem ex-post poprzez

zwiêkszone wydatki na dzia³ania naprawcze, ale przede wszystkim ex-ante zwi¹za-

ne z dzia³aniami zapobiegawczymi. Brak odpowiednio przygotowanej kadry mo¿e

utrudniaæ prowadzenie zintegrowanej i ca³oœciowej walki z negatywnymi zjawiska-

mi zachodz¹cymi wœród osób wykluczonych. W celu efektywniejszego wykorzysta-

nia œrodków na dzia³ania MOPR niezbêdna jest równie¿ prawid³owa komunikacja

z beneficjentami, urzêdami pracy oraz instytucjami trzeciego sektora.
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Analiza wydatków MOPR w Poznaniu na œwiadczenia bezpoœrednie

w latach 2003-2009

Streszczenie

W artykule przedstawiono wydatki na œwiadczenia bezpoœrednie dokonywane przez Miej-

ski Oœrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Wskazano na kierunki rozdysponowania œrodków

w ramach zadañ w³asnych i zleconych gminy i powiatu. Zwrócono uwagê, ¿e najwiêkszy

udzia³ w wydatkach MOPR w okresie 2003-2009 mia³y zasi³ki celowe i w naturze, na które

przeznaczano œrednio 40% ogó³u wydatków na zadania w³asne. Wœród g³ównych przyczyn

ubiegania siê oœwiadczenia wyró¿niono ubóstwo, bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ i ciê¿k¹

chorobê.
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Analysis of expenditure in Poznan FAC on direct benefits

in the years 2003 -2009

Summary

This article presents the expenditures on the direct benefits made by the Family Aid Centre in

Poznan. The directions on the disposal of the ordered and self tasks in community and district

were indicated. It was noted that the largest share of expenditure in the period 2003-2009 were ta-

rgeted in-kind benefits which on average amounted to 40% of the total expenditure for self tasks.

Among the main reasons for applying for benefits the most common were poverty, unemploy-

ment, disability and severe illness.
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PRZEMYS£AW BURY

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Zawodowe czynniki ryzyka zdrowotnego

Occupational factors of health risk

Wprowadzenie

Introduction

Wystêpowanie zdrowotnych skutków wykonywania obowi¹zków zawodowych

wydaje siê byæ kwesti¹ oczywist¹, i w dyskursie z obszaru tej problematyki, szcze-

gólnie w odniesieniu do wykonywania prac fizycznych – dostrzegan¹ od czasów

najdawniejszych. Od samego pocz¹tku istnienia ludzkich cywilizacji szczególnie

praca fizyczna by³a nie tylko mêcz¹c¹ powinnoœci¹, ale czêsto zabójczym obo-

wi¹zkiem. Brak koniecznoœci podejmowania pracy fizycznej by³ wyznacznikiem

statusu spo³ecznego i zamo¿noœci. W staro¿ytnoœci toczono wojny nie tylko w celu

potwierdzenia supremacji, czy poszerzenia terytorium wp³ywów, ale w celu zdoby-

cia niewolników, których zatrudniano przy najciê¿szych pracach lub zmuszano do

innych równie ryzykownych poczynañ (np. walki gladiatorów). O zdrowotnych

skutkach pracy pisa³ biskup Durham (XVI w.), Georgius Agricola (XVII w.), a w wie-

ku XVIII Bernardo Ramazzini. Wraz ze zmianami spo³ecznymi, politycznymi

i ekonomicznymi jakie nast¹pi³y wraz z pocz¹tkiem XIX w. („rewolucja prze-

mys³owa” w Anglii, a nastêpnie w pozosta³ych krajach europejskich, polegaj¹ca na

odejœciu od rêcznej produkcji manufakturowej na rzecz mechanicznej produkcji fa-

brycznej) pojawi³y siê nowe zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia pracowników1. Z tamtej

epoki pochodz¹ prace lekarzy A. Patissiera czy J. Shattuck’a, w których czytamy,

¿e „praca robotnika jest codzienn¹, wielogodzinna mêczarni¹ a¿ do œmierci z cho-

rób lub wyczerpania”, czy te¿ ¿e „pracownicy szlifuj¹cy kamienie na mokro do¿y-

waj¹ niekiedy 40-tego roku ¿ycia, natomiast ci szlifuj¹cy na sucho umieraj¹ bez

wyj¹tku przed 30-stym”2. Skrajnie trudne warunki wykonywania pracy w przemy-

œle budzi³y protest i niezadowolenie. Do historii przesz³y chocia¿by wydarzenia

z maja 1886 roku, kiedy to dosz³o do rozruchów i wyst¹pieñ publicznych robotni-
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ków w Chicago (USA) walcz¹cych o oœmiogodzinny dzieñ pracy.3 Postulaty te zna-

laz³y swoje spe³nienie w szerszym zakresie dopiero kilkadziesi¹t lat póŸniej –

w pocz¹tkach XX wieku w Szwajcarii wydano regulacjê prawn¹, uznaj¹c niektóre

choroby jako zwi¹zane z wykonywan¹ prac¹, a po zakoñczeniu I wojny œwiatowej

zaczêto gwarantowaæ oœmiogodzinny dzieñ pracy i tworzyæ system ochrony zdro-

wia i zabezpieczenia spo³ecznego pracuj¹cych. Efektem wieloletnich badañ nad

zwi¹zkiem pracy ze zdrowiem by³ nie tylko rozwój takich specjalnoœci jak fizjolo-

gia pracy czy higiena pracy, ale przede wszystkich powstanie kompleksowej nauki

badaj¹cej te zagadnienia – ergonomii4.

Wspó³czeœnie w wiêkszoœci krajów œwiata tworzenie systemu zapewniaj¹cego

bezpieczeñstwo i ochronê zdrowia w œrodowisku i procesie pracy, jest zadaniem

pañstwa. Sposób jego realizacji jest dychotomiczny, okreœlony z jednej strony

ca³okszta³tem norm prawnych i dzia³añ organizacyjnych, technicznych i badaw-

czych podejmowanych przez organy i instytucje pañstwowe, a z drugiej – stwarza-

niem zatrudnionemu optymalnych warunków pracy w danym, konkretnym miejscu

pracy (zadanie i obowi¹zek pracodawcy)5. W naszym kraju, który w okresie po

II wojnie œwiatowej, a¿ do lat 90-tych ub.w. nie mia³ mo¿liwoœci rozwoju w oparciu

o mechanizmy nowoczeœnie pojmowanej demokracji i swobody gospodarczej, rów-

nie¿ i te zagadnienia wymagaj¹ uwagi i zmian. Dla przyk³adu – przedmiotowo naj-

wa¿niejsze pojêcie w podejmowanej tu problematyce, czyli „ryzyko zdrowotne”,

ugruntowane i doœæ jednoznacznie rozumiane przez specjalistów w dziedzinie zdro-

wia publicznego i medycyny pracy, w dalszym ci¹gu nie znajduje swojego miejsca

w obowi¹zuj¹cych aktach prawnych. W Kodeksie pracy u¿ywa siê kategorii „ryzy-

ko zawodowe” (zamiast – „zdrowotne”), które nale¿y uznaæ za niepoprawne co naj-

mniej z kilku powodów. Po pierwsze – cz³owiek pracuj¹cy w szkodliwych warun-

kach „ryzykuje zdrowiem”, a nie „zawodem”. Po drugie – wykonywanie tego

samego zawodu nie musi stwarzaæ jednakowego ryzyka dla zdrowia. Po trzecie

wreszcie – mo¿na zapaœæ na dan¹ chorobê wykonuj¹c diametralnie odrêbne zawody

(np. gruŸlicê p³uc – rolnik/lekarz). Zatem jak najbardziej poprawny jest postulat

odejœcia od dotychczas okreœlanego ryzyka zawodowego, na rzecz okreœlania ryzy-

ka zdrowotnego zwi¹zanego z prac¹.

Pomimo podejmowania wielorakich dzia³añ, zarówno o charakterze zinstytucjo-

nalizowanym, jak i spo³ecznym, w dalszym ci¹gu nie mo¿na uznaæ stanu bezpieczeñ-

stwa zdrowotnego w pracy za zadowalaj¹cy. Nie odnotowano zasadniczej, a przede

wszystkim trwa³ej poprawy stanu warunków pracy szczególnie wœród zatrudnio-
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5 M. Na³êcz (red.). Prawo pracy 2010. Obowi¹zki pracodawcy wobec pracowników. C.H.Beck, Warsza-

wa 2010.



nych w ma³ych przedsiêbiorstwach, w sektorze prywatnym oraz w rolnictwie indy-

widualnym. Nie wszyscy samozatrudnieni oraz pracodawcy w Polsce s¹ œwiadomi

skutków powodowanych przez niebezpieczne, szkodliwe lub uci¹¿liwe czynniki

œrodowiska pracy. Straty wynikaj¹ce z nieodpowiednich warunków pracy w Polsce

s¹ znaczne. Same wydatki z funduszu ubezpieczenia wypadkowego ZUS zwi¹zane

z wypadkami i chorobami zawodowymi w 2009 r. wynios³y 4 mld 955 mln z³,

a wyp³acone przez KRUS w tym samym roku renty rolnicze z tytu³u niezdolnoœci

do pracy wynios³y 2 mld 101 mln z³6.

Maj¹c na uwadze potrzebê ca³oœciowego spojrzenia na problematykê zawodo-

wych czynników ryzyka zdrowotnego w œrodowisku pracy, poni¿ej dokonano cha-

rakterystyki podstawowych wymiarów tej problematyki. Wskazano na œrodowiskowe

czynniki ryzyka w pracy oraz bezpoœrednie efekty ich oddzia³ywania – zdarzenia

wypadkowe w miejscu pracy oraz choroby zawodowe. Skalê ryzyka zagro¿eñ oraz

mo¿liwoœci prewencji zaprezentowano w odniesieniu do aktualnych danych po-

chodz¹cych z realizowanych programów statystyki publicznej i krajowego monito-

ringu zdrowia.

Œrodowiskowe czynniki ryzyka zdrowotnego w pracy

Environmental factors of health risk at work

Zespó³ czynników tworz¹cych fizyczne i spo³eczne œrodowisko pracy okreœlany

jest mianem warunków pracy. Warunki te mog¹ byæ sprzyjaj¹ce lub szkodliwe dla

pracownika, je¿eli nagromadzenie (lub stê¿enie) œrodowiskowych czynników ryzy-

ka zdrowotnego, wynikaj¹cych z procesu produkcyjnego lub sposobu wykonywania

pracy, jest du¿e. Ka¿de miejsce, czy stanowisko pracy cechuje siê niepowtarzalny-

mi warunkami pracy, a tym samym œrodowiskow¹ konstelacj¹ czynników istotnych

dla zdrowia. W celu dokonania charakterystyki warunków pracy w kraju, a zarazem

dokonania oceny nara¿enia zawodowego pracowników, poni¿ej zostan¹ zaprezen-

towane informacje publikowane przez G³ówny Urz¹d Statystyczny. Departament

Pracy GUS sporz¹dzi³ odpowiednie zestawienia danych na podstawie sk³adanych

przez podmioty gospodarcze sprawozdañ Z-10.

W 2009 r. badaniem warunków pracy G³ówny Urz¹d Statystyczny obj¹³ 67,5 tys.

zak³adów pracy.7 Liczba pracuj¹cych w tych zak³adach wynios³a 5.282,9 tys., z te-

go 551,5 tys. osób to w ocenie samych pracodawców pracuj¹cy w warunkach za-

gro¿enia, co stanowi³o 10,4% zatrudnionych w przebadanych zak³adach (liczonych

jeden raz w grupie czynnika przewa¿aj¹cego, tzn. zagro¿enia œrodowiskiem pracy,

uci¹¿liwoœci¹ pracy b¹dŸ te¿ czynnikami mechanicznymi; tab. 1). Powy¿ej zapre-

zentowano pozosta³e istotne dane z tego badania. Pozytywnym trendem jest to, ¿e
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6 dane z protoko³u posiedzenia Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP w dniu 22 czerwca 2010 roku
7 obowi¹zek sprawozdawczy dotyczy pracodawców zatrudniaj¹cy co najmniej dziewiêæ osób.



liczba osób pracuj¹cych w warunkach zagro¿enia, w przeliczeniu na 1000 zatrud-

nionych w przebadanej przez GUS populacji, stale maleje (wykres 1).

Przestrzenne rozmieszczenie zagro¿eñ stanowisk pracy oraz stopieñ natê¿enia

czynników szkodliwych dla zdrowia wi¹¿ê siê œciœle z infrastruktur¹ i stopniem

koncentracji zak³adów pracy o okreœlonym profilu dzia³alnoœci. W 2009 roku naj-

trudniejsze warunki pracy zanotowano w województwie œl¹skim, gdzie co pi¹ta

osoba pracowa³a w warunkach zagro¿enia dla zdrowia. Najbezpieczniejsze warunki

pracy zanotowano w województwie mazowieckim, gdzie tylko co dwudziesta druga

osoba by³a nara¿ona na ryzyko pogorszenia stanu zdrowia. W wiêkszoœci woje-

wództw, w stosunku do roku 2008, zanotowano spadek liczby zatrudnionych w wa-

runkach zagro¿enia, w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych w zbadanych zak³adach

(wykres 2).

W ocenie aktualnych warunków pracy istotnym elementem jest proces likwidacji

b¹dŸ ograniczenia zagro¿eñ na stanowisku pracy oraz ujawnianie zagro¿eñ ist-

niej¹cych lub nowo powsta³ych. Dynamika zmian w danym okresie informuje o po-

prawie lub pogorszeniu w obszarze warunków pracy. Osoby zatrudnione w warun-

kach zagro¿enia mog¹ byæ nara¿one jednoczeœnie na kilka czynników szkodliwych.

Z tego powodu w analizach wykorzystywany jest wskaŸnik tzw. osobozagro¿eñ8.

W 2009 r. (wg stanu na 31 grudnia) wskaŸnik osobozagro¿eñ wyniós³ 690,1 tys.,

z czego 396,7 tys. osób, tj. 57,5% stanowi³y osobozagro¿enia czynnikami zwi¹za-
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Tabela 1. Warunki pracy w 2009 roku.

Table 1. Working conditions in 2009.

�ród³o: GUS Departament Pracy. Warunki pracy w 2009 roku. Materia³ na konferencjê prasow¹.

Warszawa, 23 kwietnia 2010 r., s.1.

8 wskaŸnik osobozagro¿eñ to liczba osób zatrudnionych w warunkach zagro¿enia, liczonych tyle razy, na

ile czynników ryzyka osoby te by³y nara¿one w danym roku.



nymi ze œrodowiskiem pracy. Zagro¿enia zwi¹zane z uci¹¿liwoœci¹ pracy (np. wy-

muszona pozycja cia³a, niedostateczne oœwietlenie stanowiska pracy) dotyczy³y

207,8 tys. osób (tj. 30,1%), natomiast na szkodliwy wp³yw czynników mechanicz-

nych zwi¹zanych z maszynami szczególnie niebezpiecznymi nara¿onych by³o

w 2009 roku 85,6 tys. osób (tj. 12,4%). Analizuj¹c zagro¿enia bezpieczeñstwa zdro-

wotnego mierzone wskaŸnikiem „liczby zatrudnionych w warunkach zagro¿enia na

1.000 zatrudnionych w zbiorowoœci objêtej badaniem” mo¿na zauwa¿yæ, ¿e najwiê-

ksze zagro¿enie dla zdrowia w pracy w koñcu 2009 roku wystêpowa³o w górnic-

twie rud metali – 742,3 (w 2008 roku – 662,5), w produkcji metali – 346,9 (w 2008

r. – 275,2), produkcji wyrobów z drewna – 293,6 (w 2008 r. – 327,8). Uwzglêd-

niaj¹c kryterium p³ci, w 2009 roku najwiêksze nara¿enie kobiet wystêpowa³o

w produkcji wyrobów tytoniowych oraz produkcji wyrobów tekstylnych9.

W 2009 roku w warunkach zagro¿enia czynnikami zwi¹zanymi ze œrodowi-

skiem pracy swoje obowi¹zki zawodowe wykonywa³o 6% ogólnej liczby zatrudnio-

nych objêtych badaniem warunków pracy przez GUS (315,0 tys. osób). Podstawo-

wym fizycznym zagro¿eniem w œrodowisku pracy jest ha³as – zagro¿onych by³o
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Wykres 1. Zatrudnieni w warunkach zagro¿enia, liczeni jeden raz w grupie czynnika przewa-

¿aj¹cego na 1000 zatrudnionych, w zak³adach objêtych badaniem statystycznym warunków pracy

przez GUS w roku 2009 (na podstawie z³o¿onych sprawozdañ Z-10).

Graph 1. Employees in hazardous conditions, counted once in a group of prevailing factor per one

thousand employees, in companies surveyed on working conditions by the Central Statistical Offi-

ce of Poland in 2009 (based on submitted Z-10 reports).

�ród³o: GUS Departament Pracy. Warunki pracy w 2009 roku. Materia³ na konferencjê prasow¹.

Warszawa, 23 kwietnia 2010 r., s.2.

9 Warunki pracy w 2009 roku. GUS, Warszawa 2010.



206,6 tys. osób (52,1% osobozagro¿eñ zwi¹zanych ze œrodowiskiem pracy) i py³y

przemys³owe – 79,5 tys. osób (20,0% osobozagro¿eñ zwi¹zanych ze œrodowiskiem

pracy). Udzia³ poszczególnych zagro¿eñ zwi¹zanych ze œrodowiskiem pracy pre-

zentuje wykres 3. W roku 2009 zlikwidowano lub ograniczono 180,2 tys. osoboza-

gro¿eñ zwi¹zanych z czynnikami œrodowiska pracy, jednak w tym samym okresie

stwierdzono 88,9 tys. nowo powsta³ych lub nowo ujawnionych osobozagro¿eñ. Ba-

daniem w 2009 roku objêto równie¿ zagro¿enia na stanowiskach pracy zwi¹zanych

z obs³ug¹ maszyn szczególnie niebezpiecznych (np. pilarek tarczowych, frezarek,

pras). WskaŸnik osób liczonych jednokrotnie w grupie czynnika przewa¿aj¹cego,

wykonuj¹cych pracê w warunkach zagro¿enia na tych stanowiskach wynios³a w koñ-

cu 2009 roku – 70,5 tys. W tej grupie czynników w ci¹gu 2009 roku zlikwidowano

lub ograniczono 25,6 tys. osobozagro¿eñ, równoczeœnie zarejestrowano 13,1 tys.

osobozagro¿eñ nowo powsta³ych lub nowo ujawnionych10.

W prezentowanym badaniu statystycznym dotycz¹cym warunków pracy, obej-

muj¹cym rok 2009, GUS zebra³ ponadto informacje dotycz¹ce dzia³añ profilaktycz-
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�ród³o: GUS Departament Pracy. Warunki pracy w 2009 roku. Materia³ na konferencjê prasow¹.

Warszawa, 23 kwietnia 2010 r., s.3.

Wykres 2. Zatrudnieni w warunkach zagro¿enia, liczeni jeden raz w grupie czynnika przewa-

¿aj¹cego na 1000 zatrudnionych, w zak³adach objêtych badaniem statystycznym warunków pracy

przez GUS w roku 2009 wed³ug województw (na podstawie z³o¿onych sprawozdañ Z-10).

Graph 2. Employees in hazardous conditions, counted once in a group of prevailing factor per

1000 employees, in companies surveyed on working conditions by the Central Statistical Office

of Poland in 2009, by provinces (based on submitted Z-10 reports).

10 GUS Departament Pracy. Warunki pracy w 2009 roku. Materia³ na konferencjê prasow¹. Warszawa,

23 kwietnia 2010 r., s.5.



nych zwi¹zanych z ocen¹ ryzyka zdrowotnego (zawodowego). Dokonywanie oceny

ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy jest obowi¹zkiem pracodawcy, okreœlo-

nym w art. 226 pkt. 1 Kodeksu pracy oraz par. 39 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeœnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeñstwa i higieny pracy.11 Nakaz dokonywania oceny ryzyka zawarty jest

tak¿e w zalecanej normie PN-N-18002:2000 Systemy zarz¹dzania bezpieczeñstwem

i higien¹ pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. W przebadanych

zak³adach tak¹ ocenê przeprowadzono dla 1.226,3 tys. stanowisk pracy, na których

pracowa³o 1.972,1 tys. osób.

W grupie tej, poprzez zastosowanie œrodków technicznych, organizacyjnych

b¹dŸ ochrony indywidualnej wyeliminowano ryzyko zdrowotne na 553,0 tys. stano-

wisk, na których pracowa³o 903,7 tys. osób. Wiêkszoœæ tych stanowisk znajdowa³o

siê w przemyœle, handlu i budownictwie. 573,5 tys. osób otrzyma³o œrodki ochrony

indywidualnej, grupê 398,5 tys. objê³y zastosowane przez pracodawców profilaktycz-

ne zmiany organizacyjne, a dla 330,1 tys. osób zmniejszono ryzyko zawodowe
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�ród³o: GUS Departament Pracy. Warunki pracy w 2009 roku. Materia³ na konferencjê prasow¹.

Warszawa, 23 kwietnia 2010 r., s.5

Wykres 3. Procentowy udzia³ czynników zwi¹zanych ze œrodowiskiem pracy, w zak³adach objê-

tych badaniem statystycznym warunków pracy przez GUS w roku 2009 (na podstawie z³o¿onych

sprawozdañ Z-10).

Graph 3. Percentage share of factors related to work environment, in companies surveyed on wor-

king conditions by the Central Statistical Office of Poland in 2009 (based on submitted Z-10 re-

ports).

11 t. jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.1650.



wprowadzaj¹c na stanowiskach pracy odpowiednie œrodki techniczne. W wielu

przypadkach zastosowano wiêcej ni¿ jeden œrodek eliminuj¹cy ryzyko zawodowe

na stanowisku pracy. Najwiêcej ocen ryzyka zawodowego (zdrowotnego) na stano-

wiskach pracy przeprowadzono w województwach: mazowieckim, œl¹skim i wiel-

kopolskim. W wymienionych województwach najwy¿sza jest tez skala wyelimino-

wania lub ograniczenia tej kategorii ryzyka.

Badanie warunków pracy w 2009 r. wykonane przez GUS objê³o tak¿e informa-

cje dotycz¹ce uprawnieñ pracowniczych wynikaj¹cych z tytu³u œwiadczenia pracy

w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uci¹¿liwych. Z posi³ków profilaktycznych

korzysta³o prawie 580 tys. osób, w okresie letnim napoje wydawano ok. 970 tys. za-

trudnionym (61% to pracodawcy sektora publicznego). Ok. 520 tys. pracowników

otrzyma³o dodatki pieniê¿ne, a prawie 50 tys. osób korzysta³o ze skróconego czasu

pracy. Dodatkowe urlopy wykorzysta³o ponad 130 tys. zatrudnionych objêtych ba-

daniem. Ponad 20 tys. zatrudnionych skorzysta³o z innych uprawnieñ wynikaj¹cych

z pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Prawie 54%

wszystkich dodatkowych urlopów oraz 39% innych nabytych dodatkowo upraw-

nieñ przypada³o na sekcjê górnictwo i wydobywanie. Co czwarta osoba korzystaj¹ca

z dodatków pieniê¿nych pracowa³a w sekcji transport i gospodarka magazynowa,

a spoœród osób korzystaj¹cych ze skróconego czasu pracy 41% to pracownicy sekcji

ochrona zdrowia i pomoc spo³eczna12.

Zaburzenia zdrowia i choroby zawodowe

Health disorders and occupational illnesses

Wykonywanie pracy wp³ywa na stan zdrowia cz³owieka. Wp³yw negatywny ujaw-

nia siê wyst¹pieniem objawów chorobowych (zaburzeñ zdrowia) i daj¹cych siê rozpo-

znaæ i sklasyfikowaæ nozologicznie chorób. Zdecydowana wiêkszoœæ chorób mo¿e zo-

staæ zdefiniowana jako zaburzenie funkcji lub uszkodzenie struktury organizmu

powoduj¹ce dolegliwoœci lub z³e samopoczucie. Za chorobê zawodow¹ uwa¿a siê nato-

miast negatywn¹ zmianê w obszarze funkcjonowania somatycznego, psychicznego lub

spo³ecznego, spowodowan¹ dzia³aniem czynników szkodliwych dla zdrowia, wystê-

puj¹cych w œrodowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy13. Z formalnego pun-

ktu widzenia dan¹ chorobê traktuje siê jako zawodow¹, je¿eli jest ona ujêta w obo-

wi¹zuj¹cym wykazie chorób zawodowych, wydanym w odniesieniu do art. 237 §

1 pkt. 2 i 3 Kodeksu Pracy (za³¹cznik do Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia

30 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych; Dz.U. nr 105, poz. 869)14.
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12 GUS Departament Pracy. Warunki pracy w 2009 roku. Materia³ na konferencjê prasow¹. Warszawa,

23 kwietnia 2010 r., s.7.
13 N. Szeszenia-D¹browska, U. Wilczyñska. Choroby zawodowe w Polsce. IMP, £ódŸ 2010.
14 choroba zawodowa rolnika, w myœl artyku³u 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu

spo³ecznym rolników (Tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 z póŸn. zm.) to choroba, która powsta³a



Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, w roku 2008 stwierdzono

w Polsce 3.546 przypadków chorób zawodowych. Liczba nowo stwierdzonych cho-

rób zawodowych w porównaniu do 2007 roku wzros³a o 261 przypadków, tj.

o 7,9%. Roczny wspó³czynnik zachorowalnoœci wyniós³ 34,7 przypadków na

100 tys. zatrudnionych. Kszta³towanie siê poziomu tego wspó³czynnika w poszcze-

gólnych województwach zobrazowano na mapie 1. Najwy¿sze wspó³czynniki za-

chorowalnoœci zanotowano g³ównie w grupach: chorób zakaŸnych i paso¿ytniczych

(9,4), przewlek³ych chorobach narz¹du g³osu (7,9) oraz pylicach p³uc (6,8). Naj-

wiêksz¹ zapadalnoœci¹ odznacza³y siê choroby zakaŸne – 956 przypadków, tj. 27%

wszystkich chorób zawodowych. Dominowa³y tu: borelioza – 702 przypadków za-

chorowañ (73,4% wszystkich chorób zakaŸnych), WZW stanowi¹ce 149 przypad-

ków (15,6%) oraz gruŸlica pochodzenia zawodowego – 65 przypadków (6,8%).

Przewlek³e choroby narz¹du g³osu spowodowane nadmiernym wysi³kiem g³oso-

wym stanowi³y drug¹, pod wzglêdem liczby przypadków kategorie chorób zawodo-

wych. Rozpoznano 809 przypadków, co stanowi³o w 2008 roku 22,8% ogó³u zacho-

rowañ. W grupie tej dominowa³y niedow³ady strun g³osowych (530 przypadków)

oraz zmiany przerostowe strun g³osowych (217 przypadków). Na trzecim miejscu

znalaz³y siê pylice p³uc – 697 przypadków, które stanowi³y 19,6% wszystkich cho-

rób zawodowych. W grupie tej dominowa³y pylice górników kopalñ wêgla, (461

zachorowañ), pylica azbestowa (112 przypadków) i pylica krzemowa (102 rozpo-

znania). Co interesuj¹ce, w stosunku do lat wczeœniejszych hierarchia czêstoœci

zapadalnoœci uleg³a odwrócenia – w roku 2005 najwiêksz¹ zapadalnoœci¹ odzna-

cza³y siê bowiem przewlek³e choroby narz¹du g³osu – 681 przypadków, tj. 21,0%

wszystkich chorób zawodowych; drug¹ grup¹, pod wzglêdem poziomu zapadalno-

œci w 2005 r., by³y pylice p³uc (672 przypadki, tj. 20,7% ogó³u chorób zawodo-

wych), a na trzecim miejscu znalaz³y siê choroby zakaŸne lub paso¿ytnicze albo ich

nastêpstwa – 615 przypadków, co stanowi³o wówczas 18,9% wszystkich chorób za-

wodowych. Wracaj¹c do danych bie¿¹cych – kolejn¹ grupê wœród rozpoznanych w

2008 roku chorób zawodowych stanowi³ obustronny trwa³y ubytek s³uchu (typu œli-

makowego) – 240 przypadków (6,8% wszystkich chorób zawodowych)15.

Wymienione cztery grupy patologii stanowi³y ³¹cznie 76,2% wszystkich chorób

zawodowych zdiagnozowanych w 2008 roku. Na kolejnym miejscu ujêto prze-

wlek³e choroby obwodowego uk³adu nerwowego, które stanowi³y 4,5% ogólnej licz-

by chorób zawodowych – stwierdzono je u 160 osób. Choroby skóry (g³ównie aler-

gie kontaktowe) stwierdzono w 125 przypadkach (3,5%). Przewlek³e choroby

uk³adu ruchu stwierdzono w 120 przypadkach, tj. 3,4% wszystkich chorób. Odnoto-

wano 100 przypadków nowotworów, w tym 85 kwalifikowanych w grupie 17
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w zwi¹zku z prac¹ w gospodarstwie rolnym, je¿eli choroba ta objêta jest wykazem chorób zawodowych okre-

œlonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy.
15 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej. Ocena stanu BHP – dane statystyczne.

www.mpips.gov.pl/index.php?.gid=527



(tj. nowotwory z³oœliwe powsta³e w nastêpstwie dzia³ania czynników wystêpu-

j¹cych w œrodowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi) oraz 15 przypadków

w grupie 16 (spowodowanych promieniowaniem jonizuj¹cym). Wœród tych pier-

wszych jako czynnik etiologiczny najczêœciej wymieniano azbest i wielopierœcie-

niowe wêglowodory aromatyczne, a najliczniejszymi by³y rak p³uca i miêdzy-

b³oniaki op³ucnej. W nowotworach z³oœliwych spowodowanych nara¿eniem na

promieniowanie jonizuj¹ce odnotowano dwa umiejscowienia – p³uco i gruczo³ pier-

siowy. Œrodowiskiem pracy o potencjalnie najwy¿szym ryzyku bezpoœredniego na-

ra¿enia na promieniowanie jonizuj¹ce s¹ medyczne pracownie rtg. Na kolejnych

miejscach znalaz³y siê: astma oskrzelowa – 89 przypadków, zespó³ wibracyjny roz-

poznano u 84 osób, alergiczny nie¿yt nosa rozpoznano u 48 osób. W 2008 roku

stwierdzono ogó³em 26 przypadków ostrych i przewlek³ych zatruæ substancjami

chemicznymi lub ich nastêpstw (0,7% wszystkich chorób zawodowych). Zatruciom
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Mapa 1. Wspó³czynniki zapadalnoœci na choroby zawodowe w 2008 r. (liczba przypadków na ka-

¿de 100 tys. osób zatrudnionych w danym województwie). Map 1. Work-related disease incidence

rates in 2008 (number of cases per each 100 thousand employees in a given province)

�ród³o: GUS. Wypadki przy pracy w 2008 r. Warszawa, 2009, s.18.



ostrym uleg³o 6 osób. Wiêkszoœæ chorób zawodowych powsta³a w wyniku wielolet-

niej ekspozycji na czynniki szkodliwe i uci¹¿liwe.16

Podobny, wzrostowy trend obserwuje siê w zakresie rozpowszechnienia chorób

zawodowych wœród rolników (wykres 4). Z danych KRUS za 2008 rok wynika, ¿e

rozpoznano 130 przypadków chorób zawodowych, w tym na miejscu pierwszym

pod wzglêdem czêstoœci wystêpowania znalaz³a siê grupa chorób zakaŸnych – 88 osób

(z tego w przypadku 80 osób rozpoznano boreliozê), na drugim miejscu – astma

oskrzelowa (15 rozpoznañ), na trzecim – choroby skóry (11 przypadków). Jak po-

daje KRUS, do koñca grudnia 2009 roku zg³oszono 207 wniosków o jednorazowe

odszkodowanie z tytu³u rozpoznania choroby zawodowej, przyznaj¹c 174 osobom

œwiadczenia, co stanowi w stosunku do roku poprzedniego wzrost o ponad 30%17.

Okresowy lub trwa³y brak zdolnoœci do pracy stanowi podstawê ubiegania siê

przez choruj¹cego pracownika lub rolnika o przys³uguj¹ce mu okreœlone œwiadcze-

nia. S¹ nimi: zasi³ek chorobowy, œwiadczenie rehabilitacyjne, zasi³ek wyrównaw-

czy, odszkodowanie jednorazowe, renta z tytu³u niezdolnoœci do pracy, renta szko-
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Wykres 4. Liczba chorób zawodowych w rolnictwie w latach 1993-2008.

Graph 4. Number of work-related diseases in agriculture between 1993-2008.

�ród³o: www.krus.gov.pl

16 N. Szeszenia-D¹browska. Choroby zawodowe w Polsce w 2008 r. Instytut Medycyny Pracy, £ódŸ

2009, s.63.
17 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz dzia³ania prewencyjne KRUS w 2009 roku.

KRUS, Warszawa 2010.



leniowa, renta rodzinna, dodatek do renty rodzinnej, dodatek pielêgnacyjny,

pokrycie kosztów leczenia (w zakresie okreœlonym ustaw¹).

Szczegó³owe zasady orzekania o uszczerbku na zdrowiu oraz postêpowania

w sprawie wyp³aty odszkodowania ustala rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki

Spo³ecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó³owych zasad orzekania

o sta³ym lub d³ugotrwa³ym uszczerbku na zdrowiu, trybu postêpowania przy ustala-

niu tego uszczerbku oraz postêpowania o wyp³atê jednorazowego odszkodowania18.

Wed³ug danych Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w 2008 r. przyznano 1.028 rent

z tytu³u niezdolnoœci do pracy spowodowanej skutkami chorób zawodowych, tj. o 1,1%

mniej ni¿ w roku poprzednim (w 2007 r. – 1.157), w tym w 8 przypadkach przyzna-

no renty z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci do pracy i samodzielnej egzystencji

(w 2007 r. – 12), a w 49 przypadkach – renty z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci do

pracy (w 2007 r. – 72). Przeciêtna miesiêczna liczba rencistów pobieraj¹cych œwiad-

czenie z tytu³u niezdolnoœci do pracy w 2008 roku wynosi³a 1.153,8 tys. osób19.

Wypadki zawodowe

Work-related accidents

Wypadek to zdarzenie niepo¿¹dane (zak³ócenie), powoduj¹ce wyst¹pienie szko-

dy na osobie lub w mieniu, przy czym pojêcie to obejmuje wszystkie szkody bêd¹ce

nastêpstwem tego samego zdarzenia albo wynikaj¹ce z tej samej przyczyny. Zda-

rzenia wypadkowe s¹ zjawiskami nieuniknionymi, poniewa¿ nie mo¿na w sposób

trwa³y wyeliminowaæ lub w pe³ni kontrolowaæ czynników sprawczych. Wszystkie

rodzaje wypadków zawodowych przyporz¹dkowuje siê, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi

w tym zakresie w naszym kraju przepisami, do jednej z nastêpuj¹cych grup: wypa-

dek przy pracy; wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy; wypadek

przy innych czynnoœciach zawodowych, w tym wypadek przy pracy œwiadczonej na

innej podstawie ni¿ umowa o pracê (np. umowa zlecenie, umowa agencyjna, umowa

o dzie³o); wypadek w drodze do pracy i z pracy; wypadek przy pracy rolniczej.

W dalszej czêœci podjêto problematykê wy³¹cznie wypadków zawodowych przy

pracy.

Miêdzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) szacuje, ¿e co roku na œwiecie do-

chodzi do ok. 270 milionów wypadków przy pracy – 350.000 z nich to wypadki

œmiertelne (prawie 1.000 dziennie). Szacuje siê, ¿e w wyniku wypadków przy pracy

co roku ¿ycie traci ok. 22.000 osób przed 18 rokiem ¿ycia. Ogó³em w wyniku nie-

odpowiednich warunków pracy (tj. na skutek wypadków przy pracy i chorób zawo-

dowych), co roku umiera prawie 2 miliony pracowników (ok. 5 tys. dziennie)20.
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18 Dz.U. z 2002 r. Nr 234, poz. 1974.
19 GUS. Departament Statystyki. Renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy oraz renty rodzinne przyznane

w 2009 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Warszawa, 2010, s. 15, tab.3
20 www.ilo.org/



Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w naszym kraju regulacjami prawnymi, w zak³adach

pracy s¹ badane i rejestrowane tylko wypadki urazowe. Nie rejestruje siê natomiast,

poza nielicznymi wyj¹tkami, wydarzeñ wypadkowych, które nie powoduj¹ urazów

u pracowników, a skutkuj¹ jedynie szkodami materialnymi. Znacznie wiêksza

w porównaniu do wypadków urazowych liczba wydarzeñ wypadkowych bezurazo-

wych powoduje, ¿e analiza zdarzeñ wypadkowych bezurazowych mo¿e byæ nie-

zmiernie cennym Ÿród³em informacji o przyczynach i przebiegu wypadków przy

pracy, które mo¿na wykorzystaæ w prewencji. Aby taka analiza by³a mo¿liwa, nale-

¿y zgromadziæ jak najwiêcej informacji o takich wydarzeniach. Jak najbardziej za-

tem po¿¹dane jest wdra¿anie w przedsiêbiorstwach procedur ich rejestrowania oraz

podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu motywowanie pracowników do zg³aszania

takich wydarzeñ.

Wi¹¿¹ca dla pracodawców definicja pojêcia wypadek przy pracy zawarta zosta³a

w ustawie z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypad-

ków przy pracy i chorób zawodowych21. Artyku³ 3 ust. 1 tej ustawy stanowi, ¿e „za

wypadek przy pracy uwa¿a siê nag³e zdarzenie wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹,

powoduj¹ce uraz lub œmieræ, które nast¹pi³o w zwi¹zku z prac¹”. Aby mo¿na by³o

dane zdarzenie uznaæ za wypadek przy pracy wymienione elementy sytuacyjne, tzn.

nag³oœæ, przyczyna zewnêtrzna i zwi¹zek z prac¹ musz¹ wyst¹piæ jednoczeœnie.

Bior¹c pod uwagê kryterium skutków zdrowotnych oraz liczby poszkodowanych

wypadki s¹ kwalifikowane jako œmiertelne, ciê¿kie, lekkie oraz zbiorowe. Wypadek

œmiertelny to zdarzenie, w wyniku którego poszkodowany dozna³ obra¿eñ doprowa-

dzaj¹cych do œmierci na miejscu wypadku22. Za wypadek œmiertelny uznaje siê

równie¿ sytuacjê, kiedy œmieræ osoby poszkodowanej nast¹pi³a w okresie do 6 mie-

siêcy po wypadku – ale w zwi¹zku z nim. Wypadek ciê¿ki przy pracy to zdarzenie,

„w wyniku którego nast¹pi³o ciê¿kie uszkodzenie cia³a, takie jak: utrata wzroku,

s³uchu, mowy, zdolnoœci rozrodczej lub inne uszkodzenie cia³a albo rozstrój zdro-

wia, naruszaj¹ce podstawowe funkcje organizmu, a tak¿e choroba nieuleczalna lub

zagra¿aj¹ca ¿yciu, trwa³a choroba psychiczna, ca³kowita lub czêœciowa niezdolnoœæ

do pracy w zawodzie albo trwa³e, istotne zeszpecenie lub zniekszta³cenie cia³a”23.

Wypadek lekki to zdarzenie, którego nie mo¿na zakwalifikowaæ do w/w kategorii,

natomiast wypadek zbiorowy to sytuacja, kiedy wypadkowi, z tego samego powodu

przyczynowego, uleg³y co najmniej dwie osoby. Po wypadku zbiorowym postêpo-

wanie powypadkowe prowadzi siê dla ka¿dego poszkodowanego oddzielnie.
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21 Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 ze zm.
22 œmieræ nie jest pojêciem zdefiniowanym w ustawie z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu

spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 ze zm.), nale¿y

wiêc w tym zakresie odwo³aæ siê do przyjêtego jej okreœlenia jako trwa³ego i nieodwracalnego ustania funkcji

pnia mózgu.
23 art. 3 ust. 5 Ustawy z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków

przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 ze zm.).



Zgodnie z ustaw¹ z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej24,

na ministra w³aœciwego ds. pracy na³o¿ony zosta³ obowi¹zek dokonywania corocz-

nej oceny stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy. Przygotowywane przez Minister-

stwo Pracy i Polityki Spo³ecznej opracowanie jest przedk³adane Radzie Ministrów,

która je szczegó³owo analizuje, wype³niaj¹c w ten sposób zapis art. 3 ratyfikowanej

przez Polskê Europejskiej Karty Spo³ecznej. Poni¿ej zaprezentowano informacje

z aktualnie dostêpnej, przyjêtej przez Radê Ministrów w roku bie¿¹cym (tj. 2010),

Oceny stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy w 2008 roku. Jest to obecnie podstawo-

we i najbardziej aktualne Ÿród³o informacji, opracowane przez G³ówny Urz¹d Sta-

tystyczny, na temat sytuacji w zakresie bezpieczeñstwa zdrowotnego w œrodowisku

pracy w ujêciu ogólnokrajowym.

Wed³ug danych GUS w 2008 r. zg³oszono 104.402 osoby poszkodowane w wy-

padkach przy pracy (dla porównania – w roku 2007 r. – 99.171), co stanowi wzrost

liczby poszkodowanych o 5,3% w stosunku do roku poprzedniego (wykres 5) 25.

Wypadkom ciê¿kim uleg³y 902 osób (w 2007 r. – 1.002), tj. o 10% mniej ni¿ w ro-

ku poprzednim (wykres 6). Wypadki przy pracy spowodowa³y œmieræ 523 osób

(w 2007 r. – 479), tj. o 9,2% wiêcej ni¿ w 2007 r. (wykres 7). Liczba dni niezdolnoœci

do pracy w przeliczeniu na jednego poszkodowanego nieznacznie siê zwiêkszy³a

z 34,8 dni w 2007 do 35,0 w 2008 roku. Uleg³a tak¿e zwiêkszeniu ogólna liczba dni
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Wykres 5. Poszkodowani w wypadkach przy pracy (ogó³em) w latach 1985 – 2008.

Graph 5. Injured in work-related accidents (total) between 1985 – 2008.

�ród³o: GUS. Wypadki przy pracy w 2008 r. Warszawa, 2009.

24 t.jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 159, poz. 1548 ze zm.
25 nie licz¹c rolników indywidualnych oraz funkcjonariuszy s³u¿b mundurowych, dla których to grup za-

wodowych prowadzone s¹ statystyki odrêbnie.



niezdolnoœci do pracy z 3.433.185 w 2007 do 3.638.805 w 2008 roku. Najwiêksz¹

liczbê dni niezdolnoœci do pracy na jednego poszkodowanego (bez osób poszkodo-

wanych w wypadkach œmiertelnych) odnotowano w nastêpuj¹cych sektorach go-

spodarki (wg PKD): górnictwo, budownictwo, rolnictwo i leœnictwo, transport, go-

spodarka magazynowa i ³¹cznoœæ. Hierarchia ta od lat nie ulega zmianie.

Najwiêksz¹ liczbê osób, które uleg³y wypadkom przy pracy odnotowano w 2008

roku w nastêpuj¹cych sekcjach: przetwórstwo przemys³owe – 40,3% przypadków;

handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów oraz artyku³ów u¿ytku osobistego

i domowego – 11,4% zdarzeñ wypadkowych; budownictwo – 9,5%; ochrona zdrowia

i pomoc spo³eczna – 7,3%; edukacja – 4,1%; górnictwo – 3,0% (pozosta³e sekcje –

24,4%). Z analizy czynnoœci wykonywanych w chwili wypadku wynika, ¿e najwiêcej

wypadków mia³o miejsce podczas poruszania siê poszkodowanych (31,9% zdarzeñ),

a dalej – operowanie przedmiotami (18,3%), transport rêczny (14,9%), wykonywanie

prac narzêdziami rêcznymi (12,9%). Dominuj¹c¹ przyczyn¹ wypadków przy pracy

w 2008 roku, tak jak w latach wczeœniejszych, by³o nieprawid³owe zachowanie siê

pracownika (55,6% ogólnej liczby przyczyn), niew³aœciwa organizacja pracy oraz sta-

nowiska pracy (11,0%), niew³aœciwy stan czynnika materialnego (9,2%), a tak¿e

niew³aœciwe samowolne zachowanie siê pracownika (7,3%)26.

Artyku³ 2371 Kodeksu Pracy stanowi, ¿e pracownikowi, który uleg³ wypadkowi

przy pracy przys³uguj¹ z tego tytu³u œwiadczenia okreœlone w odrêbnych przepisach27.
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�ród³o: GUS. Wypadki przy pracy w 2008 r. Warszawa, 2009.

26 GUS. Wypadki przy pracy w 2008 roku. Warszawa, 2009, s. 14.
27 tj. wynikaj¹ce z Ustawy z dnia 30 paŸdziernika 2002 roku o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypad-

ków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z póŸn. zm.).



Przewidziane œwiadczenia przys³uguj¹ pracownikowi pod warunkiem, ¿e wy³¹czn¹

przyczyn¹ wypadku nie jest udowodnione naruszenie przepisów ochrony pracy,

ra¿¹ce niedbalstwo, stan nietrzeŸwoœci pracownika lub pozostawanie pod wp³ywem

œrodków psychoaktywnych o dzia³aniu narkotycznym28. Z tytu³u niezdolnoœci do

pracy spowodowanej skutkami wypadku przy pracy w roku 2008 przyznano renty

1.694 osobom (finansowane z FUS), tj. o 10,6% mniej ni¿ w roku 2007. W tej licz-

bie 71 osób to poszkodowani z orzeczeniem ca³kowitej niezdolnoœci do pracy i sa-

modzielnej egzystencji oraz 355 osób z orzeczeniem ca³kowitej niezdolnoœci do

pracy. Z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych wyp³acono w 2008 roku 77.227 jed-

norazowych odszkodowañ powypadkowych, na kwotê 289.124,8 tys. z³. Wœród

osób pobieraj¹cych renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy na skutek wypadku w miej-

scu pracy 63,5% stanowili mê¿czyŸni, a 36,5% kobiety (wg stanu na grudzieñ 2008

r.). Œredni wiek tej grupy œwiadczeniobiorców to odpowiednio 56,5 lat i 55,4 lata.

Wg najnowszych danych œredni koszt œwiadczeñ wyp³aconych z tytu³u wypadków

przy pracy b¹dŸ chorób zawodowych wyniós³ w roku 2009 ogó³em 2.982 z³, i by³

najwiêkszy w województwie Œl¹skim (3.989 z³), a najmniejszy w województwie

Warmiñsko-Mazurskim (2.795 z³)29.
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�ród³o: GUS. Wypadki przy pracy w 2008 r. Warszawa, 2009.

28 M. Na³êcz (red.). Prawo pracy 2010. Obowi¹zki pracodawcy wobec pracowników. C.H.Beck, War-

szawa 2010.
29 ZUS. Departament Statystyki. Renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy oraz renty rodzinne przyznane

w 2009 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Warszawa, 2010, s.7.



Podsumowanie

Conclusions

Stan zdrowia cz³owieka jest wypadkow¹ interakcyjnego i procesualnego od-

dzia³ywaniu wielu zmiennych. Mo¿na je pogrupowaæ w cztery kategorie, obejmu-

j¹ce czynniki: wrodzone (genetyczne), œrodowiskowe (biosfera i ¿ycie spo³eczne),

dostêpnoœci do œwiadczeñ opieki zdrowotnej oraz indywidualnego sposobu ¿ycia30.

Zawodowe czynniki ryzyka zdrowotnego lokuj¹ siê w tej ostatniej, najwa¿niejszej

kategorii wyznaczników poziomu zdrowia jednostek i grup. Zatem ocena stanu

i œledzenie zmian w zakresie bezpieczeñstwa zdrowotnego na stanowiskach pracy

oraz liczby osób korzystaj¹cych ze œwiadczeñ z tytu³u pracy w warunkach szkodli-

wych dla zdrowia i z tytu³u chorób czy wypadków przy pracy stanowi podstawê do

podejmowania dzia³añ prewencyjnych oraz prowadzenia odpowiedniej polityki

w dziedzinie poprawy nie tylko warunków pracy, ale przede wszystkim zdrowia

publicznego. Uzyskanie trwa³ej poprawy w tym zakresie jest jednak trudne – moni-

torowanie przez pracodawców aktualnych zagro¿eñ z tytu³u oddzia³ywañ szkodli-

wych czynników chemicznych, fizycznych czy biologicznych jest kosztowne.

Mimo tego na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e roœnie liczba pracodawców œwiado-

mych znaczenia warunków pracy dla konkurencyjnoœci firmy i strat, jakie nios¹ ze

sob¹ zagro¿enia w pracy. Aktualne o¿ywienie gospodarcze powoduje, ¿e krajowi

pracodawcy coraz wyraŸniej zaczynaj¹ zauwa¿aæ potrzebê inwestowania w bezpie-

czeñstwo pracy i ochronê zdrowia pracowników.

Dzia³ania pracodawców wspierane s¹ przez organy pañstwa. Ministrowie w³aœ-

ciwi dla okreœlonych sektorów gospodarki narodowej inicjuj¹ prowadzenie prac

naukowo-badawczych i wdro¿eniowych zmierzaj¹cych do likwidacji lub ogranicza-

nia ryzyka zdrowotnego i zagro¿eñ powoduj¹cych wypadki i choroby zawodowe,

a tak¿e prowadz¹ prace legislacyjne, w wyniku których wydanych zosta³o wiele

rozporz¹dzeñ dostosowuj¹cych przepisy bhp do obecnego stanu techniki, technolo-

gii i wymagañ wynikaj¹cych z postanowieñ dyrektyw UE. Zmniejszeniu liczby wy-

padków przy pracy i utrzymaniu aktualnego trendu w zakresie spadku chorób zawo-

dowych (co obrazuj¹ m.in. statystyki GUS) powinna miêdzy innymi s³u¿yæ realizacja

II etapu programu wieloletniego pod nazw¹ „Dostosowywanie warunków pracy

w Polsce do standardów Unii Europejskiej” oraz realizacja programu wieloletniego

„Poprawa bezpieczeñstwa i warunków pracy” (I etapem realizacji by³ okres lat

2008-2010, II etap obejmuje okres 2011-2013) ustanowionego uchwa³¹ Nr 117/2007

Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007r. G³ównym wykonawc¹ i koordynatorem tego

programu bêdzie Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badaw-

czy (CIOP-PIB). Celem programu jest opracowanie innowacyjnych rozwi¹zañ
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organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich

oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarz¹dzania, których wyko-

rzystanie przyczyni siê do znacz¹cego ograniczenia liczby osób zatrudnionych

w warunkach nara¿enia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uci¹¿liwe oraz

zwi¹zanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikaj¹cych z te-

go strat ekonomicznych i spo³ecznych. W ci¹gu 5 lat od zakoñczenia realizacji tego

programu winno nast¹piæ m.in. obni¿enie o 30 proc. liczby zatrudnionych w warun-

kach, w których nara¿eni s¹ na dzia³anie czynników niebezpiecznych, szkodliwych

i uci¹¿liwych; zmniejszenie co najmniej o 25 proc. obci¹¿eñ FUS bezpoœrednimi

wydatkami z funduszu ubezpieczenia wypadkowego, które w 2009 r. stanowi³y

3,4 proc. (4,95 mld z³) wydatków na œwiadczenia pieniê¿ne FUS; zmniejszenie co

najmniej o 1 proc. rocznie ca³kowitych spo³ecznych kosztów wypadków przy pracy,

w tym œmiertelnych i ciê¿kich oraz chorób zawodowych, których koszty w 2009 r.

oszacowano na 35 mld z³.

W podsumowaniu nale¿y podkreœliæ fakt, ¿e organy nadzoru nad warunkami

pracy prowadz¹ nie tylko intensywne kontrole w zak³adach pracy, ale równie¿ upo-

wszechniaj¹ dzia³ania prewencyjne i promuj¹ce bhp oraz systemowe zarz¹dzanie

bezpieczeñstwem zdrowotnym w œrodowisku pracy. W celu zaktywizowania praco-

dawców do dzia³añ na rzecz poprawy warunków pracy CIOP-PIB w porozumieniu

z MPiPS od wielu lat realizuje ideê Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, w ramach

której podejmowane s¹ liczne dzia³ania edukacyjne i upowszechniaj¹ce dobre pra-

ktyki. Warto te¿ zwróciæ uwagê na program edukacyjno-prewencyjny realizowany

przez PIP, polegaj¹cy na wyró¿nianiu pracodawców szczególnie dbaj¹cych o wa-

runki bhp w swoim zak³adzie pracy. Przedsiêwziêcie to realizowane jest przez okrê-

gowe inspektoraty pracy – inspektorzy bowiem maj¹ najlepszy, bezpoœredni kontakt

z pracodawcami i znaj¹ praktyczny wymiar lokalnych problemów. Wskazaæ nale¿y

równie¿ na dzia³ania podejmowane w ramach europejskich kampanii informacyj-

nych przez Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeñstwa i Zdro-

wia w Pracy (www.osha.europa.eu/). Wszystkie te dzia³ania realnie powinny spo-

wodowaæ podniesienie œwiadomoœci w dziedzinie bezpieczeñstwa zdrowotnego

w œrodowisku pracy, a tym samym doprowadziæ do zmniejszenia czêstoœci wystê-

powania wœród zatrudnionych pogorszeñ stanu zdrowia i innych zdarzeñ niepo¿¹da-

nych, zwi¹zanych z wykonywaniem czynnoœci zawodowych.
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Zawodowe czynniki ryzyka zdrowotnego

Streszczenie

Zarówno œrodowisko, jak i sposób wykonywania pracy mog¹ niekorzystnie oddzia³ywaæ na

zdrowie. W opracowaniu podjêto zatem kwestiê zawodowych czynników ryzyka zdrowotnego.

Dokonuj¹c analizy warunków œrodowiskowych pracy, ryzyka wystêpowania chorób zawodowych

oraz wypadków przy pracy, wskazano na aktualny poziom zagro¿eñ dla zdrowia pracuj¹cych oraz

wyró¿niono zasadnicze dzia³ania podejmowane w celu ograniczania ryzyk dla zdrowia w miejscu

wykonywania pracy.

Occupational factors of health risk

Summary

Occupational environment as well as the way of working may have negative impact on health.

Therefore, the paper raises the question of occupational factors of health risk. Analizing environ-

mental conditions at a workplace, the risk of occupational illnesses and work-related accidents,

the research indicates current level of health hazards at work. It also recognizes essential activities

taken to limit health risks at a workplace.
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Edukacja obronna spo³eczeñstwa polskiego

w II Rzeczypospolitej

Defence education of Polish society in the Second Repub-

lic of Poland

Edukacja obronna to ogó³ procesów oœwiatowo-wychowawczych, realizowanych

g³ównie przez rodzinê, szko³ê, wojsko, koœcio³y, œrodki masowego komunikowania,

organizacje spo³eczne i stowarzyszenia, zak³ady pracy oraz specjalnie powo³ane in-

stytucje, ukierunkowanych na kszta³towanie systemu wartoœci i upowszechnianie

wiadomoœci wa¿nych dla bezpieczeñstwa kraju1.

Od chwili powstania ludzkoœci mamy do czynienia z ró¿nymi formami przygo-

towania spo³eczeñstw do walki. Jako jeden z pierwszych o potrzebie przygotowania

spo³eczeñstwa do wojny pisa³ ju¿ Arystoteles w siódmej ksiêdze Polityki, stwier-

dzaj¹c, i¿ obywatele „musz¹ umieæ pracowaæ i walczyæ”2.

Na przestrzeni dziejów œwiata ró¿ne by³y formy przygotowana do walki. Do naj-

bardziej znanych nale¿¹ systemy spo³eczeñstwa spartañskiego, rzymskiego czy

œredniowiecznego przygotowania rycerskiego. W Polsce o pocz¹tkach edukacji ob-

ronnej jako systemu procesów oœwiatowo wychowawczych, którego jednym

z g³ównych celów jest kszta³towanie po¿¹danego stanu œwiadomoœci obronnej, nie

tylko wybranej grupy spo³ecznej czy wiekowej, lecz ca³ego spo³eczeñstwa, mo¿e-

my mówiæ dopiero po zakoñczeniu I wojny œwiatowej i odzyskaniu niepodleg³oœci

w 1918 roku.

Doœwiadczenia wynikaj¹ce z I wojny œwiatowej, ocena po³o¿enia geopolitycz-

nego, sytuacji miêdzynarodowej oraz wewnêtrznej Polski, spowodowa³y opracowa-

nie na pocz¹tku lat dwudziestych koncepcji przygotowañ do wojny okreœlanej

has³em „Naród pod broni¹”.

Wyrazem realizacji has³a „Naród pod broni¹” mia³o staæ siê przysposobienie

wojskowe jak najszerszych rzesz spo³eczeñstwa, którego celem mia³o byæ wyrobie-

nie czynnego patriotyzmu, rozwijanie hartu woli, obowi¹zkowoœci i karnoœci, po-
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mna¿anie si³ fizycznych i hartu cia³a, nauczanie podstawowych sprawnoœci wojsko-

wych, budzenie zami³owania do s³u¿by wojskowej. Przysposobienie wojskowej

(pw) mia³o byæ istotnym prze¿yciem w dziedzinie obywatelskiej, mia³o byæ szko³¹

charakteru i czynu patriotycznego, mia³o byæ odprê¿eniem po zajêciach szkolnych

i zawodowych, a dla m³odzie¿y miejskiej – odbywane przewa¿nie w terenie – mia³o

byæ przeciwwag¹ warunków ¿ycia w mieœcie.

Na pocz¹tku lat dwudziestych w Polsce zamierzano wprowadziæ obowi¹zek

szkolenia pw ca³ej m³odzie¿y przedpoborowej, szybko jednak od tego pomys³u

odst¹piono, g³ównie ze wzglêdu na trudnoœci finansowe i organizacyjne m³odego

pañstwa.

O wyborze modelu przysposobienia wojskowego m³odzie¿y, obok trudnoœci fi-

nansowych i organizacyjnych zadecydowa³y pogl¹dy Józefa Pi³sudskiego, który

opowiedzia³ siê za dobrowolnoœci¹ pw. Mia³o to doprowadziæ do osi¹gniêcia dwóch

podstawowych celów. Po pierwsze do odci¹¿enia armii w zakresie wstêpnego szko-

lenia rekruta oraz i po drugie – do wysokiego poziomu moralnego szkolonych.

Program pw w Polsce, którego podstawowym zadaniem by³o kszta³cenie ¿o³nie-

rza-obywatela, obejmowa³o trzy zasadnicze, wzajemnie przenikaj¹ce siê, kierunki

dzia³ania: wychowanie obywatelskie, przygotowanie fizyczne oraz wyszkolenie

wojskowe – uzupe³nia³o je przysposobienie fachowe (zawodowe). Ta w³aœnie kolej-

noœæ odzwierciedla³a rzeczywiste oczekiwania si³ zbrojnych w stosunku do przy-

sposobienia wojskowego3.

Pierwsz¹ komórka zajmuj¹c¹ siê przysposobieniem wojskowym w Minister-

stwie Spraw Wojskowych (MSWojsk.) by³ referat stowarzyszeñ wojskowo-wy-

chowawczych przy Oddziale II Sztabu Generalnego. W lipcu 1921 roku wraz

z now¹ organizacj¹ MSWojsk. powo³ano Wydzia³ Przysposobienia Rezerw przy

Oddziale III Sztabu Generalnego MSWojsk., który odpowiada³ miêdzy innymi za

wspó³pracê ze stowarzyszeniami paramilitarnymi, udzielanie im pomocy material-

nej, instruktorskiej oraz za opracowywanie programów i metod ich realizacji. Na

jego czele sta³ pp³k Adam Koc. Ponadto przy Sztabie Generalnym funkcjonowa³

Wydzia³ Wychowania Fizycznego, którego kierownikiem by³ p³k dr W³adys³aw

Osmólski. W 1922 roku wydzia³ ten wszed³ w sk³ad Oddzia³u III Sztabu Generalne-

go MSWojsk. Ponadto w Dowództwach Okrêgów Korpusów oraz w Powiatowych

Komendach Uzupe³nieñ dzia³ali oficerowie – instruktorzy odpowiedzialni za przy-

sposobienie wojskowe m³odzie¿y szkolnej. Do ich obowi¹zków nale¿a³o prowadze-

nie wspó³pracy ze wszystkimi stowarzyszeniami i organizacjami upowa¿nionymi

przez MSWojsk. do prowadzenia przysposobienia wojskowego. Oficerowie ci nie

rozporz¹dzaj¹c œrodkami finansowymi i materia³owymi niewiele mogli zrobiæ. Poza

tym znaczna iloœæ tych stanowisk nie by³a obsadzona.
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W latach 1921-1926 edukacja i przysposobienie obronne spo³eczeñstwa obejmo-

wa³o nastêpuj¹ce dzia³y:

– przygotowanie przez wojsko rezerw osobowych oraz ich doszkalanie pod

k¹tem potrzeb przysz³ej wojny, w tym zw³aszcza zorganizowanie systemu

szkolenia kadr oficerskich;

– zainteresowanie wojska przysposobieniem wojskowym przedpoborowych

poprzez w³¹czenie do tego szko³y œredniej i przekazanie realizacji pozo-

sta³ych zadañ wytypowanym stowarzyszeniom i organizacjom pro obron-

nym;

– obarczenie przez rz¹d i wojsko stowarzyszeñ i organizacji proobronnych

ca³kowit¹ odpowiedzialnoœci¹ za prowadzenie edukacji obronnej w pozo-

sta³ych grupach spo³eczeñstwa4.

Wa¿nym etapem w rozwoju przysposobienia wojskowego by³o powo³anie De-

kretem Rady Ministrów z 25 kwietnia 1925 roku Rady Naczelnej Wychowania Fi-

zycznego i Przysposobienia Wojskowego przy Ministerstwie Wyznañ Religijnych

i Oœwiecenia Publicznego (MWRiOP), pe³ni¹c¹ rolê organu doradczego i opinio-

dawczego. Powsta³y tak¿e wojewódzkie i powiatowe rady wychowania fizycznego

i przysposobienia wojskowego, których zadaniem by³o propagowanie idei wycho-

wania wojskowego i sportu oraz pobudzanie do prac w tym kierunku ogó³u

spo³eczeñstwa, a tak¿e uzyskiwanie funduszy, terenów æwiczeñ, obiektów sporto-

wych itp. 5.

Pomimo pocz¹tkowego rozwoju dzia³alnoœæ w zakresie przysposobienia woj-

skowego w Polsce uleg³a zahamowaniu ze wzglêdu na rywalizacjê ró¿nych partii

politycznych w tym zakresie oraz braku jednoznacznego stanowiska w³adz pañ-

stwowych dotycz¹cych kierunku rozwoju w tej dziedzinie.

Problem przysposobienia wojskowego zosta³ rozwi¹zany dopiero po zamachu ma-

jowym. Nowy rz¹d ju¿ 28 stycznia 1927 roku powo³a³ Pañstwowy Urz¹d Wychowania

Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW), który mia³ kierowaæ wszelki-

mi pracami zwi¹zanymi z powszechnym wychowaniem fizycznym i przysposobieniem

wojskowym. Powo³ano wojewódzkie, powiatowe i miejskie komitety wychowania fi-

zycznego i przysposobienia wojskowego jako organy wspó³pracy spo³eczeñstwa i orga-

nów pañstwowych w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego.

Po roku 1927 nastêpuje dynamiczny rozwój wszelkich form zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹

wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego6.

Pierwszy projekt ustawy o obowi¹zkowym wychowaniu fizycznym i przysposo-

bieniu wojskowym zosta³ opracowany w Sztabie Generalnym Naczelnego Dowódz-
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twa Wojska Polskiego w paŸdzierniku 1920 r. Zajêcia z pw mia³y byæ prowadzone

przez wszystkie rodzaje szkó³, od powszechnej rozpoczynaj¹c.

Projekt ustawy zapocz¹tkowa³ wieloletni spór dotycz¹cy przede wszystkim roli

wojska w realizacji pw w szko³ach. Wojsko opowiada³o siê za zasad¹ obowi¹zku

pw dla m³odzie¿y mêskiej po ukoñczeniu przez ni¹ 16 lat. W³adze cywilne by³y

przeciwne zdominowaniu pw m³odzie¿y przez wojsko.

W 1922 roku przygotowano nowy projekt ustawy „O obowi¹zkowym wychowa-

niu fizycznym i powszechnym przysposobieniu do obrony Rzeczypospolitej”. We

wrzeœniu 1925 roku projekt ustawy zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów i skiero-

wany do Sejmu. Ustawy nie uchwalono nie tylko w 1926 roku, ale i w ca³ym okre-

sie dwudziestolecia miêdzywojennego z powodów wczeœniej przedstawionych.

W projekcie ustawy proponowano wprowadzenie we wszystkich typach szkó³

obowi¹zkowych zajêæ z wychowania fizycznego, zarówno dziewcz¹t jak i ch³op-

ców. Obowi¹zkowe pw dla m³odzie¿y mêskiej mia³o byæ wprowadzone od szóstej

klasy szko³y œredniej i szkó³ równorzêdnych oraz obejmowaæ tak¿e szkolnictwo

wy¿sze. Dla m³odzie¿y ¿eñskiej uczêszczaj¹cej do szkó³ ¿eñskich przewidywano

wybiórcze formy pw, z zakresu szkolenia sanitarnego, ratownictwa i opieki nad

¿o³nierzem. Zak³adano, i¿ m³odzie¿ pozaszkolna objêta bêdzie t¹ form¹ wychowa-

nia fizycznego i pw w stowarzyszeniach i zwi¹zkach pro obronnych, ale na zasadzie

ochotniczej.

Mimo braku uregulowañ ustawowych w sprawie pw, Ministerstwo Spraw Woj-

skowych podejmowa³o próby dokonania tego aktami ni¿szego rzêdu. Po d³ugich ne-

gocjacjach z Ministerstwem Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego wydano

1.12.1922 r. rozporz¹dzenie „w sprawie organizacji przysposobienia wojskowego

m³odzie¿y mêskiej szkó³ œrednich i zawodowych oraz kolejne w sprawie przysposo-

bienia wojskowego m³odzie¿y szkolnej”.

W styczniu 1923 r. ukaza³ siê „Tymczasowy program przysposobienia wojskowe-

go w szko³ach œrednich, zawodowych i seminariach nauczycielskich”. Stworzono

podstawy prawne pod tworzenie ochotniczych hufców pw. Mog³y one powstaæ

w ka¿dej szkole œredniej ogólnokszta³c¹cej, seminariach nauczycielskich oraz

szko³ach zawodowych typu œredniego, w której akces zg³osi³o minimum 50 ucz-

niów. W pracach hufca mog³a braæ udzia³, na zasadzie uczestnictwa ochotniczego,

m³odzie¿ mêska maj¹ca ukoñczone 16 lat i po przedstawieniu odpowiedniego za-

œwiadczenia lekarskiego.

Zajêcia by³y prowadzone w ramach hufców szkolnych oraz jako przedmiot

„przysposobienie rezerw”, a od 1923 r. – „przysposobienie wojskowe”7.

Wydana 13 grudnia 1927 r. „Instrukcja wyszkolenia oddzia³ów przysposobienia

wojskowego” definiowa³a cele, treœci i zakres prowadzonej dzia³alnoœci, a tak¿e

okreœla³a rzeczowe uwarunkowania edukacji obronnej. Dzieli³o siê ono na przyspo-
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sobienie wojskowe: m³odzie¿y szkolnej, m³odzie¿y akademickiej, m³odzie¿y poza-

szkolnej, rezerwistów, kobiet.

Sprecyzowane zosta³y nastêpuj¹ce dzia³y prowadzonej dzia³alnoœci:

– wychowanie obywatelskie – zmierzaj¹ce do podniesienia na wy¿szy poziom

uœwiadomienia narodowego i pañstwowego. Jedn¹ z form wychowania by³

zorganizowany udzia³ w obchodach œwi¹t pañstwowych, koœcielnych i woj-

skowych. Wychowanie obywatelskie dawa³o szkolonym wiedzê ogóln¹ o Pol-

sce. Prowadzone by³y w formie pogadanek, wzorowanych na programach

szkolenia ¿o³nierzy;

– wychowanie wojskowe – ukierunkowane na wyrobienie tê¿yzny fizycznej,

rozwój moralnoœci, karnoœæ, pos³uszeñstwo rozkazom i inne cechy moralne,

mia³o zacieœniæ wiêŸ z wojskiem. Realizowane by³o poprzez sam tok s³u¿by,

ró¿nego rodzaju wyk³ady z organizacji armii oraz wspólne uczestnictwo

w œwiêtach narodowych i œwiêtach jednostek;

– wychowanie fizyczne – mia³o na celu wyrabianie przede wszystkim sprawno-

œci fizycznej m³odzie¿y oraz zami³owanie do sportu. Realizowane by³o w toku

zajêæ szkolnych, w takich formach, jak: gry, zabawy i zawody sportowe;

– wyszkolenie wojskowe – d¹¿ono w nim do przyswojenia praktycznych

umiejêtnoœci ¿o³nierza. By³o ono skoordynowane z programem szkolenia

wojska w zakresie wychowania fizycznego, wyszkolenia strzeleckiego i bo-

jowego. Obejmowa³o naukê: o broni, gazach, s³u¿bie wartowniczej, mu-

sztrze, terenoznawstwie, walce na bagnety i szermierce. Podstawow¹ form¹

szkolenia by³y æwiczenia praktyczne, przy ograniczeniu do minimum

wyk³adów i innych form s³ownych. Du¿¹ rangê nadawano æwiczeniom noc-

nym oraz nauce zachowania siê wobec lotnictwa przeciwnika, a tak¿e orien-

tacji w terenie oraz utrzymywaniu ³¹cznoœci8.

Zakres pw zale¿a³ od wieku, poziomu wykszta³cenia ogólnego oraz stosunku

m³odzie¿y do s³u¿by wojskowej. Pw dzieli³o siê na9: pw m³odzie¿y szkolnej, pw

m³odzie¿y akademickiej, pw m³odzie¿y pozaszkolnej – przedpoborowej, rezerwi-

stów, kobiet i innych kategorii.

Pw m³odzie¿y szkolnej dzieli³o siê na: pw m³odzie¿y szkó³ œrednich i semina-

riów nauczycielskich, szkó³ zawodowych i innych z prawami szkó³ œrednich, pw

m³odzie¿y szkó³ ni¿szych zawodowych i rzemieœlniczych (nie posiadaj¹cych praw

szkó³ œrednich).

M³odzie¿ szkolna zgrupowana by³a w hufcach szkolnych. Opiekunem hufca by³

nauczyciel wyznaczony przez w³adze szkolne w porozumieniu z w³adzami wojsko-

wymi. Komendantem hufca by³ oficer lub podoficer instruktor albo instruktor kon-
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traktowy wyznaczony przez w³adze wojskowe w porozumieniu z w³adzami szkol-

nymi. Wchodzi³ on w sk³ad Rady Pedagogicznej na prawach równorzêdnych

z innymi nauczycielami.

Celem pw m³odzie¿y szkó³ œrednich by³o przygotowanie jej do s³u¿by wojsko-

wej jako przysz³ych kandydatów na oficerów rezerwy i zawodowych. Szkolenie

w hufcach obejmowa³o wychowanie i wyszkolenie wojskowe a za wychowanie fi-

zyczne niezbêdne w szkoleniu wojskowym odpowiada³a szko³a.

Szkolenie w hufcach szkolnych obejmowa³o swym zakresem wyszkolenie pod-

stawowe szeregowego z cenzusem piechoty.

Szkolenie m³odzie¿y szkó³ ni¿szych przygotowywa³o do s³u¿by w charakterze

kandydata na podoficera ewentualnie oficera czasu wojny.

Na zajêcia z przysposobienia wojskowego, bez zajêæ z wychowania fizycznego,

przeznaczono 100 godzin rocznie, to jest po 2 godziny tygodniowo w ramach zajêæ

szkolnych oraz raz w miesi¹cu jedno æwiczenie – 4 godziny w czasie wolnym od

zajêæ szkolnych10.

Warunkiem zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym i uzyskanie I stopnia pw

by³o uczestnictwo w przynajmniej 85 % æwiczeñ bojowych i 75 % pozosta³ych za-

jêæ (potwierdzonych w dokumentacji), znajomoœæ czytania i pisania oraz wykazanie

siê podstawowymi wiadomoœciami z wiedzy obywatelskiej o Polsce.

W czasie drugiego roku szkolenia, obejmuj¹cego rok szkolny i obóz wojskowy,

mo¿liwe by³o zdobycie II stopnia pw. Warunkiem by³o posiadanie I stopnia pw,

i zdanie egzaminu przed komisja obwodow¹. Powiatowe komisje egzaminacyjne

przeprowadza³y egzaminy w miejscu postoju macierzystego pu³ku, sesje wyjazdo-

we odbywa³y siê w miejscowoœciach, w których znajdowa³y siê jednostki przyspo-

sobienia wojskowego. Komisja egzaminacyjna sk³ada³a siê z oficera zawodowego,

wyznaczonego przez dowódcê pu³ku, sprawuj¹cego w³adzê wojskow¹ na danym te-

renie, obwodowego komendanta pw, powiatowego komendanta pw, instruktorów

pw. W komisjach egzaminacyjnych obozów letnich zasiadali: oficer sztabowy, wy-

znaczony przez dowódcê w³aœciwego dla danego terenu okrêgu korpusu, dowódca

grupy obozów, dowódca obozu, m³odszy oficer obozu lub instruktorzy. Oceniano

musztrê, wyszkolenie strzeleckie, wychowanie fizyczne, rzut granatem, walkê na

bagnety, s³u¿bê pioniersk¹, s³u¿bê ³¹cznoœci, gazoznawstwo, znajomoœæ broni

i sprzêtu, znajomoœæ regulaminu s³u¿by oraz terenoznawstwo11.

Wyszkolenie w zakresie I stopnia pw (klasa 6) przewidywa³o nastêpuj¹cy po-

dzia³ czasu na poszczególne dzia³y12: wyszkolenie bojowe ³¹cznie z musztr¹ i tere-
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noznawstwem – 40%, wyszkolenie strzeleckie – 31 %, walka granatami – 8 %, wal-

ka na bagnety – 4 %, wyszkolenie w gazoznawstwie – 3 %, nauka o broni i sprzêcie

– 6 %, nauka s³u¿by – 8 %.

Podczas szkolenia na II stopieñ pw, uczestnicy utrwalali i doskonalili umiejêtno-

œci zdobyte podczas szkolenia na I stopieñ pw oraz rozszerzali je podczas zajêæ

w terenie, na szczeblu dru¿yny. Ponadto w ramach szkolenia prowadzono marsze

z niewielkim obci¹¿eniem na odleg³oœæ do 30 km.

Wyszkolenie w zakresie II stopnia pw (klasa 7) obejmowa³o13: wyszkolenie bo-

jowe ³¹cznie z musztr¹ i terenoznawstwem – 34 %, wyszkolenie strzeleckie – 30%,

walka granatami – 8 %, walka na bagnety – 4 %, s³u¿ba ³¹cznoœci – 4%, s³u¿ba pio-

nierska – 3 %, wyszkolenie w gazownictwie – 3%, nauka o broni i sprzêcie – 8%,

nauka s³u¿by – 6%.

Obozy letnie hufców szkolnych ma³y na celu uzupe³niæ praktyczne wyszkolenie

w zakresie dru¿yny.

W po³owie lat trzydziestych hufce szkolne pw podzielono na trzy stopnie:

I. uczniowie klas trzecich gimnazjów (i równorzêdnych),

II. uczniowie klas czwartych gimnazjów (i równorzêdnych),

III.uczniowie klas pierwszych i drugich liceum (i równorzêdnych).

W 1937 roku wprowadzono nowe programy pw dla hufców III stopnia.

Zwi¹zane by³o to z tworzeniem oddzia³ów Obrony Narodowej i koniecznoœci¹ zin-

tensyfikowania szkolenia starszych przedpoborowych.

Programy pw m³odzie¿y szkó³ ni¿szych zawodowych i rzemieœlniczych (nie po-

siadaj¹cych uprawnieñ szkó³ œrednich) ró¿ni³y siê w niewielkim stopniu od progra-

mów pw m³odzie¿y szkó³ œrednich i seminariów nauczycielskich, szkó³ zawodo-

wych i innych z uprawnieniami szkó³ œrednich. Ró¿nice wynika³y przede

wszystkim z celów jakimi by³o dla hufców szkó³ œrednich – przygotowanie szkolo-

nych do s³u¿by wojskowej jako przysz³ych kandydatów na oficerów rezerwy i za-

wodowych a m³odzie¿y szkó³ ni¿szych jako kandydatów na podoficerów ewentual-

nie oficerów czasu wojny.

W szko³ach œrednich wychowanie fizyczne prowadzono w ramach zajêæ obo-

wi¹zkowych; w szko³ach ni¿szych i zawodowych wychowanie fizyczne by³o wa¿-

nym elementem szkolenia wojskowego. W czasie zajêæ pw prowadzono æwiczenia

sportowe, rozgrywano zawody i turnieje.

Podczas zgrupowañ oddzia³ów pw prowadzono kilkudniowe æwiczenia wojsko-

we, czêsto z udzia³em jednostek Wojska Polskiego. Najlepsi mogli liczyæ na wyró¿-

nienia i nagrody oraz pochwa³y w rozkazach dowódców.

Pod koniec ka¿dego roku szkoleniowego oceniano poziom wyszkolenia ka¿dego

uczestnika hufców szkolnych pw oraz wydawano zaœwiadczenia o uzyskaniu okre-

œlonych stopni przysposobienia wojskowego.
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Ka¿dy uczestnik zajêæ z pw otrzymywa³ „Ksi¹¿eczkê wychowania fizycznego

i przysposobienia wojskowego”, która odzwierciedla³a przebieg szkolenia i jego po-

ziom. Do ksi¹¿eczki wpisywano dane personalne, przynale¿noœæ do obwodu pw

i Powiatowej Komendy Uzupe³nieñ (P.K.U), pe³nionych funkcjach, odbytych szko-

leniach i kursach, æwiczeniach i marszach ponad 25 i 30 km, obozach, strzelani-

nach, zawodach sportowych. Ponadto ksi¹¿eczka zawiera³a informacje o stanie

zdrowia szkolonego, posiadanie uprawnieñ do prowadzenia pojazdów mechanicz-

nych, umiejêtnoœci jazdy konnej, jazdy na nartach, szermierki, p³ywania, wios³owa-

nia, fotografowania i radiotelegrafowania.

Osobom, które uzyska³y I stopieñ pw oraz mia³y opiniê zdyscyplinowanych

i osi¹ga³y dobre wyniki w szkoleniu, przys³ugiwa³o pierwszeñstwo podczas naboru

do szkó³ podoficerskich. Zezwalano im na przepustki ju¿ w okresie rekruckim, byli

zwalniani z ciê¿kich prac, a w toku s³u¿by udzielano im urlopów okolicznoœcio-

wych w celu wziêcia udzia³u w œwiêtach pw w macierzystym rejonie przysposobie-

nia wojskowego.

¯o³nierzom posiadaj¹cym II stopieñ pw skracano s³u¿bê wojskow¹ o trzy mie-

si¹ce.

Wa¿nym elementem szkolenia w ramach pw by³y obozy letnie. Organizowano je

w celu podniesienia sprawnoœci fizycznej uczestników, wyszkolenia instruktorów

i ich pomocników organizuj¹cych wychowanie fizyczne i pw.

W 1928 roku zorganizowano 21 grup obozowych, sk³adaj¹cych siê z 55 obozów

PW i 23 obozów wychowana fizycznego. Wziê³o w nim udzia³ 8 tysiêcy m³odzie¿y

szkolnej, cz³onków stowarzyszeñ i organizacji oraz nauczycieli.

W latach trzydziestych obozy pw s³u¿y³y nie tylko szkoleniu, ale tak¿e wypo-

czynkowi m³odzie¿y. Lokowano je w górach, nad morzem, w lasach i nad jeziora-

mi, co podnosi³o atrakcyjnoœæ udzia³u w szkoleniu i umo¿liwi³o wypoczynek. Czas

trwania obozów wynosi³ piêæ tygodni, rozpoczyna³y siê one najczêœciej w pierwszej

po³owie lipca, po zakoñczeniu roku szkolnego14.

Od momentu pojawienia siê pw w szko³ach trwa³a dyskusja nad wprowadze-

niem tych zajêæ jako obowi¹zkowych. Do wybuchu wojny decyzja o wprowadzeniu

zajêæ z pw zale¿a³a od poszczególnych szkó³, gdy¿ zajêcia z pw traktowano jako

zajêcia ponadprogramowe. Pomimo to liczba uczniów uczestnicz¹cych w tych zajê-

ciach by³a znacz¹ca. W 1928 roku w zajêciach bra³o udzia³ oko³o 60 tysiêcy ucz-

niów a w latach trzydziestych – ponad 200 tysiêcy15.

Po wprowadzeniu pw do szkó³ powszechnych i œrednich nastêpnym etapem ob-

jêcia edukacj¹ obronn¹ ca³ej m³odzie¿y przedpoborowej w Polsce by³o realizowanie

tego szkolenia wœród m³odzie¿y akademickiej.
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Pierwszy projekt objêcia pw m³odzie¿y akademickiej i reaktywowania Legii

Akademickiej16 na Politechnice Warszawskiej, opracowa³ w 1929 roku PUWFiPW.

Z powodu braku chêtnych projekt ten zosta³ w sierpniu 1932 roku zakoñczony17.

Ponown¹ próbê wprowadzenia pw na wy¿szych uczelniach w Polsce podjêto

pod koniec 1937 r. MSWojsk. wyda³o 22 grudnia 1937 r. zarz¹dzenie w sprawie or-

ganizacji przysposobienia wojskowego na wy¿szych uczelniach, co oznacza³o ko-

lejn¹ próbê reaktywowania tego szkolenia.

W styczniu 1938 r. MSWojsk. dokona³o podzia³u organizacyjnego i wyznaczy³o

kierowników organizacji Legii Akademickiej we wszystkich miastach akademic-

kich. Utworzono etatowe komendy Legii Akademickiej, które podporz¹dkowano

Okrêgowym Urzêdom Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.

Na stanowiska kierowników organizacji Legii Akademickiej powo³ano: w Kra-

kowie pp³k Eugeniusza Leœniaka, we Lwowie pp³k Andrzeja Lebicha, w Wilnie p³k

Kazimierza Bogumi³a Janickiego, w Poznaniu p³k Stanis³awa Grodzickiego, w Lub-

linie pp³k Stanis³awa Klementowskiego. By³y to stanowiska nieetatowe. W Warsza-

wie kierownikiem organizacji zosta³ Komendant G³ówny Legii Akademickiej pp³k

Tadeusz Tomaszewski.

Na czele komend Legii Akademickiej postawiono: w Krakowie mjr Jana Fryde-

ryka Chodorowskiego, we Lwowie mjr Jana Krysa, w Wilnie mjr Stanis³awa Chu-

dyba, w Poznaniu mjr Franciszka Tabaczyñskiego i w Lublinie mjr Jana Lasotê.

W Warszawie na pocz¹tku 1939 r. komendantem zosta³ wyznaczony mjr Czes³aw

Naruszewski18.

15 stycznia 1938 r. minister spraw wojskowych zatwierdzi³ przygotowane przez

PUWFiPW Tymczasowe wytyczne organizacji i regulaminu Legii Akademickiej19.

Ponadto MSWojsk. i MWRiOP przygotowa³y programy szkolenia z zakresu przy-

sposobienia wojskowego na wy¿szych uczelniach.

Legie Akademickie powsta³y we wszystkich polskich miastach akademickich.

Dowodzone by³y przez oficera sztabowego s³u¿by sta³ej, wyznaczonego przez

MSWojsk. i podleg³e s³u¿bowo dowódcy danego Okrêgu Korpusu, zaœ merytorycz-

nie i organizacyjnie – komendantowi Legii Akademickiej. PUWFiPW sprawowa³

nadzór administracyjny i gospodarczy.

11 lutego 1938 r. powo³ana zosta³a Naczelna Komenda Legii Akademickich,

któr¹ kierowa³ pp³k dypl. Tadeusz Tomaszewski. Naczelna Komenda podlega³a

MSWojsk. poprzez PUWFiPW. Niezwykle wa¿nym dla szkolenia i rozwoju Legii

Akademickiej by³ fakt i¿ na uczelniach, w których powo³ano Legiê Akademick¹,
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pracowa³o i studiowa³o oko³o 1,5 tys. oficerów rezerwy i 3 tys. podchor¹¿ych

rezerwy20.

Celem pw realizowanym w uczelniach wy¿szych by³o: przygotowanie wojsko-

we m³odzie¿y akademickiej pod wzglêdem psychicznym, moralnym i fizycznym;

wyrobienie poczucia indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialnoœci za sprawy obro-

ny i potêgi militarnej pañstwa, oraz karna i ofiarna praca nad podniesieniem jego

potêgi; przygotowanie ludzi we wszystkich zawodach cywilnych zdolnych do sku-

tecznej i czynnej wspó³pracy z wojskiem; utrzymywanie w sprawnoœci ogólnej

i pog³êbianie wiedzy wojskowej m³odszych dowódców – rezerwistów oraz przygo-

towanie do zadañ wojennych wszystkich tych którzy w wojsku nie s³u¿yli wzglêd-

nie od s³u¿by w nim zostali zwolnieni.

Cele te zamierzano zrealizowaæ poprzez: w³aœciwe przysposobienie wojskowe,

realizowane w Legiach Akademickich; uzupe³nienie studiów elementami wiedzy

wojskowej, które ma³o byæ realizowane po opracowaniu nowych programów na-

uczania poszczególnych przedmiotów przez MWRiOP oraz senaty szkó³ akademic-

kich na podstawie wniosków specjalnej komisji powo³anej przez Ministra Spraw

Wojskowych i Ministra WRiOP poza ramami Legii Akademickiej; przysposobienie

przemys³owo-gospodarcze (wiedza z zakresu ekonomiki obronnej i roli zaplecza

dla frontu)21.

Pocz¹tkowo przysposobieniem wojskowym objêto studentów czterech pier-

wszych semestrów oraz wy³oniono potrzebn¹ liczbê oficerów rezerwy dla starszych

lat studiów, powo³ywanych na stanowiska dowódców, instruktorów i referentów

Legii Akademickiej. Prowadzono je w trzech grupach: przysposobienie wojskowe

naturalne, obejmuj¹ce wszystkich tych, którzy nie odbyli czynnej s³u¿by wojsko-

wej, a komisja poborowa uzna³a ich za zdolnych do przysposobienia wojskowego

oraz szeregowców rezerwy i tzw. pospolitego ruszenia; przysposobienie wojskowe

wy¿szego stopnia obejmuj¹ce podchor¹¿ych i podoficerów rezerwy; z tej grupy wy-

bierano dowódców, referentów i instruktorów; przysposobienie do wojskowej

s³u¿by pomocniczej obejmuj¹ce studentki oraz tych studentów, którzy ze wzglêdów

zdrowotnych lub uzyskania kategorii zdrowia „E" nie zostali zakwalifikowani do

grupy pierwszej. Grupê tê zamierzano uzupe³niaæ w razie potrzeby studentami

zakwalifikowanymi do dwóch poprzednich. Przewidywano szkolenie tych studen-

tów na przodowników wojskowej s³u¿by pomocniczej.

Studenci pierwszego roku podlegaj¹cy przysposobieniu wojskowemu w I gru-

pie, dzieleni byli na dwudziestoosobowe dru¿yny. Pluton sk³ada³ siê z trzech dru-

¿yn, (choæ w zale¿noœci od iloœci studentów, mog³o byæ ich od dwóch do piêciu).

Dowódcami dru¿yn i plutonów mianowano oficerów rezerwy, spoœród osób podle-

gaj¹cych przysposobieniu wojskowemu wy¿szego rzêdu. Je¿eli by³o to mo¿liwe,
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wyznaczano studentów z tej uczelni i roku, co pozostali szkoleni. Na tych samych

zasadach dowódcom przydzielano zastêpców.

Kompania sk³ada³a siê z dwóch do piêciu plutonów, jednak zasadniczo tworzo-

no pododdzia³y z trzech plutonów. Ich dowódcami mianowano zazwyczaj oficerów

s³u¿by sta³ej lub wyj¹tkowo oficerów rezerwy ze starszych lat studiów.

Sztab dowódcy kompanii sk³ada³ siê z: zastêpcy dowódcy (oficer rezerwy), sze-

fa kompanii (oficer rezerwy), referenta mundurowego (oficer rezerwy), referenta

broni (podchor¹¿y rezerwy), referenta sprzêtu (podoficer rezerwy), referenta ewi-

dencji personalnej (podoficer wydzia³u i kursu) i referenta rachunkowego.

Z oficerów, podchor¹¿ych i podoficerów rezerwy studiuj¹cych na pierwszym

roku, których nie wykorzystano do obsadzenia funkcji dowódczych w grupie przy-

sposobienia wojskowego, tworzono odrêbne dru¿yny, plutony i kompanie. Nato-

miast w uczelniach, w których z uwagi na ma³y stan liczebny studentów nie uda³o

siê stworzyæ kompanii, formowano z poszczególnych roczników i grup samodziel-

ne plutony. Studentów drugiego roku studiów organizowano w odrêbne dru¿yny,

plutony i kompanie na takich samych zasadach.

W uczelniach wielowydzia³owych, je¿eli na wydziale organizowano wiêcej ni¿

dwie kompanie, tworzy³y one wraz z samodzielnymi plutonami danego wydzia³u

batalion. Dowodzi³ nim oficer s³u¿by sta³ej, który mia³ do dyspozycji sztab sk³a-

daj¹cy siê z zastêpcy dowódcy, adiutanta, referenta wyszkolenia, referenta wycho-

wania fizycznego, referenta pogotowia przeciwgazowego.

Dowódca batalionu ponosi³ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za dyscyplinê, przestrzeganie

obowi¹zuj¹cych przepisów i regulaminów oraz realizacjê æwiczeñ i zajêæ. Podlega³

on komendantowi Legii Akademickiej danej uczelni. W jego imieniu wykonywa³

wszystkie zadania organizacyjne i szkoleniowe. Pe³ni¹cemu tê funkcjê przys³ugi-

wa³y, w stosunku do pozosta³ych oficerów s³u¿by sta³ej tego batalionu, uprawnienia

dowódcy batalionu wojska sta³ego. Oprócz tego poœredniczy³ on w za³atwianiu

wszystkich spraw pomiêdzy komendantem Legii Akademickiej a podleg³ymi sobie

pododdzia³ami. Wszystkie pododdzia³y wchodzi³y w sk³ad Legii Akademickiej, na

której czele sta³ wyznaczony przez ministra spraw wojskowych, komendant.

W przypadku pe³nienia przez tego oficera innej funkcji w wojsku sta³ym dowódca

okrêgu korpusu na danym terenie wyznacza³ go na funkcjê dodatkow¹ poza pe³nie-

niem dotychczasowych obowi¹zków s³u¿bowych. W tej sytuacji podlega³ on pod

wzglêdem s³u¿bowym i dyscyplinarnym wy³¹cznie swemu prze³o¿onemu w woj-

sku. Natomiast komendantowi Legii Akademickiej podlega³ w takim przypadku tyl-

ko w zakresie pracy w Legii.

Wszystkie bataliony, kompanie i samodzielne plutony danej uczelni, tworzy³y

Legiê Akademick¹ danej uczelni np. „Legia Akademicka Politechniki Warszaw-

skiej”.

Komendant Legii Akademickiej uczelni, podobnie jak dowódcy batalionów,

dysponowa³ odpowiednim aparatem wykonawczym. Jego sztab sk³ada³ siê z: zastêpcy

133

Edukacja obronna spo³eczeñstwa polskiego w II Rzeczypospolitej



komendanta, szefa sztabu, adiutanta i referentów: wyszkolenia wojskowego, wy-

chowania fizycznego, pogotowia przeciwgazowego, pracy spo³ecznej, mundurowe-

go, sprzêtu, broni, ewidencji personalnej i rachunków. Tworzyli go oficerowie reze-

rwy wybierani ze wszystkich wydzia³ów, ale tylko z 1 i 2 roku studiów. Nie

anga¿owano natomiast na te stanowiska roczników starszych.

Legia Akademicka wszystkich uczelni z danego miasta tworzy³a Legiê Akade-

mick¹ danej miejscowoœci np. „Warszawska Legia Akademicka”.

Dowódców i zastêpców dowódców dru¿yn, plutonów, kompanii i batalionów

oraz funkcyjnych i referentów mianowa³ Komendant Legii Akademickiej danej

miejscowoœci, po uprzednim uzgodnieniu kandydatów z Kierownikiem Organizacy-

jnym Legii Akademickiej22.

Dzia³alnoœæ Legii Akademickiej polegaæ mia³a na æwiczeniach wojskowych pro-

wadzonych w warunkach koszarowych, wyk³adach w salach uniwersyteckich oraz

wychowaniu fizycznym na boiskach i innych obiektach sportowych. G³ównym za-

daniem by³o przygotowanie obronne polskiej inteligencji. Mia³o to byæ przygoto-

wanie podstawowe, jak i podtrzymywanie sprawnoœci rezerwistów.

Kadrê instruktorsk¹ szkolono na centralnym obozie letnim w Lidzbarku We-

lskim. Ka¿da z legii mia³a organizowaæ i prowadziæ trzytygodniowe obozy szkole-

niowe. Ponadto na potrzeby Legii Akademickiej utworzono przy Centrum Wyszko-

lenia Piechoty w Rembertowie kurs informacyjny dla oficerów rezerwy, cz³onków

Legii Akademickiej. Pierwszy z nich zakoñczy³ siê 22 stycznia 1938 r.23

Cz³onkom Legii Akademickiej bêd¹cym podoficerami, podchor¹¿ymi i oficera-

mi rezerwy w czasie pe³nienia s³u¿by w Legii Akademickiej przys³ugiwa³y tytu³y

przywi¹zane do ich stopni w wojsku; szeregowcom rezerwy i pospolitego ruszenia

oraz tym, którzy nie s³u¿yli w wojsku przys³ugiwa³ tytu³ „szeregowiec Legii Aka-

demickiej”.

Podstawowym obowi¹zkiem cz³onka Legii Akademickiej by³a dyscyplina, zro-

zumienie i zapa³ w pracy nad przygotowaniem siê do zaszczytnej i wa¿nej roli do-

wódcy lub przodownika w s³u¿bie pomocniczej na wypadek wojny. Obowi¹zywa³y

ich regulaminy i przepisy wojskowe. Na ich podstawie dowódcy dru¿yn, plutonów

i kompanii dowodzili swoimi pododdzia³ami oraz byli odpowiedzialni za dyscypli-

nê w ich szeregach, a tak¿e gospodarkê powierzonym sprzêtem i materia³ami.

Charakter formacji podkreœlono przez ustanowienie dla niej umundurowania

wzorowanego œciœle na wojskowym, odpowiadaj¹cego umundurowaniu dywizyj-

nych kursów podchor¹¿ych rezerwy piechoty. Funkcyjni rezerwiœci u¿ywali mun-

durów swojej broni. Natomiast elementem wyró¿niaj¹cym cz³onków Legii Akade-

mickiej by³y noszone na naramiennikach inicja³y LA oraz tarcza z god³em uczelni
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i ewentualnymi emblematami wydzia³u na lewych rêkawach górnych czêœci umun-

durowania na wysokoœci trzeciego guzika. Funkcyjni mieli jeszcze sznury ozdobne.

Cz³onkowie Legii Akademickiej otrzymywali na czas s³u¿by umundurowanie

i przechowywali je u siebie. Byli zobowi¹zani do jego nale¿ytego u¿ytkowania

i konserwacji, odpowiadali za jego stan dyscyplinarnie i materialnie.

Cz³onkowie Legii Akademickiej mogli nale¿eæ do wszystkich legalnych i praw-

nie istniej¹cych zwi¹zków i stowarzyszeñ, do których mogli nale¿eæ studenci, nie

mogli tam jednak wystêpowaæ jako cz³onkowie Legii Akademickiej. Na terenie Le-

gii Akademickiej obowi¹zywa³ bezwzglêdny zakaz dzia³alnoœci politycznej.

Dzia³alnoœæ Legii Akademickiej, utworzonej w ostatnich latach Drugiej Rze-

czypospolitej, mia³a du¿e znaczenie dla przygotowania wojskowego studentów

i bezpoœrednio wp³ywa³a na poziom wyszkolenia rezerwowej kadry oficerskiej i po-

doficerskiej. Najwa¿niejsze by³o jednak to, ¿e kszta³towa³a pozytywny stosunek in-

teligencji do obronnoœci pañstwa.

W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego edukacj¹ obronn¹ w Polsce objêto

tak¿e kobiety. Polskie kobiety, które bra³y udzia³ w I wojnie œwiatowej oraz w wal-

kach o odzyskanie niepodleg³oœci i granic niepodleg³ej Polski w latach 1918-1921,

po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, rozpoczê³y starania o objêcie edukacj¹ obronn¹

kobiet. Mia³a tym siê zajmowaæ Ochotnicza Legia Kobiet, któr¹ jednak z braku œro-

dków finansowych wojska oraz modelu si³ zbrojnych rozwi¹zano w 1922 roku.

Odt¹d przygotowaniem obronnym kobiet zajmowa³y siê organizacje spo³eczne,

sportowe i paramilitarne. Utworzono rezerwy kobiece na wypadek wojny skupiaj¹c je

w Komitecie Spo³ecznym Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju (KSPKdOK).

By³y to stowarzyszenia ró¿nych organizacji m.in. Organizacji Przysposobienia

Kobiet do Obrony Kraju (OPKdoOK), Zwi¹zku Strzeleckiego (ZS), Polskiego

Bia³ego Krzy¿a (PBK), Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego (ZHP), Stowarzyszenie

„Rodzina Wojskowa”, Rodzina Rezerwistów i inne. Odegra³y one znacz¹c¹ rolê

w edukacji obronnej kobiet w Polsce24.

KSPKdOK stawia³ sobie za cel przeszkolenie wojskowe kobiet i ich przygoto-

wanie do obrony kraju oraz popularyzowanie wœród nich problematyki obronnej.

Pomimo rozwi¹zania Ochotniczej Legii Kobiet, œrodowiska kobiece czyni³y sta-

rania nad uruchomieniem szkolenia kobiet do pomocniczej s³u¿by kobiet. Wynikiem

tych starañ by³o utworzenie decyzj¹ szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na

pocz¹tku 1922 r. w Wydziale Przysposobienia Rezerw, Referatu Przysposobienia

Rezerw Kobiecych. Przysposobienie wojskowe kobiet mia³o jednak charakter incy-

dentalny, sprowadzaj¹cy siê do szkolenia w szko³ach wojskowych i na kursach

ma³ej liczby kobiet, by³ych cz³onkiñ Ochotniczej Legii Kobiet. Niepowodzeniem
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zakoñczy³a siê inicjatywa upowszechnienia edukacji wojskowej kobiet. Jedynie

Zwi¹zek Strzelecki utworzy³ jesieni¹ 1922 r. Samodzielny Referat Pracy Kobiet

przy swym Zarz¹dzie G³ównym25.

KSPKdOK opracowa³ „Zasadnicze wytyczne przysposobienia rezerw kobie-

cych”, zatwierdzone przez Sztab Generalny Wojska Polskiego w grudniu 1923 r.

Wytyczne przewidywa³y szkolenie kobiet i m³odzie¿y ¿eñskiej do pe³nienia pomoc-

niczej s³u¿by oœwiatowej, kancelaryjnej, gospodarczej, ³¹cznoœci i ratownictwa.

Sejm w uchwalonej w maju 1924 r. Ustawie „O powszechnym obowi¹zku s³u¿by

wojskowej” nie uwzglêdni³, pomimo postulatów MSWojsk., pomocniczej s³u¿by

kobiet. Ponadto, w³adze wojskowe jesieni¹ 1924 r. zlikwidowa³y referat kobiecy

w Sztabie Generalnym. Nie zra¿ony niepowodzeniem Komitet za zgod¹ ministra

WRiOP zorganizowa³ w starszych klasach szkó³ œrednich, a tak¿e w szko³ach

wy¿szych, ochotnicze hufce Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju, które objê³y

szkoleniem oko³o 3 tys. kobiet26.

Szkolenie wojskowe kobiet prowadzi³y w tym okresie tak¿e Zwi¹zek Strzelecki

(ZS) i Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (ZHP). ZS w przygotowaniu obronnym ko-

biet koncentrowa³ siê na edukacji obronnej, prowadzeniu kursów z obrony przeciw-

gazowej i przygotowaniu ich do pomocniczej s³u¿by wojskowej. W 1926 r. w ra-

mach ZS istnia³y 73 oddzia³y kobiece i tyle samo dru¿yn i sekcji przy oddzia³ach

mêskich prowadz¹cych pewne formy przysposobienia wojskowego wœród kobiet.

W ZHP utworzono przy Kwaterze G³ównej wydzia³ zajmuj¹cy siê przysposobie-

niem wojskowym kobiet, jednak¿e skupia³ siê on, przede wszystkim na prowadze-

niu akcji propagandowo-informacyjnej.

Po powstaniu w 1927 roku PUWFiPW, na polecenie Marsza³ka Józefa Pi³sud-

skiego powo³ano w PUWFiPW Referat Wychowania Fizycznego i Przysposobienia

Wojskowego Kobiet, który w 1935 roku zosta³ przekszta³cony w Wydzia³ Wycho-

wania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Na szczeblu urzêdów

okrêgowych tworzono referaty wf i pw kobiet.

W marcu 1928 r. KSPKdOK powo³a³ Organizacjê Przysposobienia Kobiet do

Obrony Kraju (OPKdOK), jednoczeœnie KSPKdOK zmieni³ nazwê na Zwi¹zek Sto-

warzyszeñ dla Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju, koncentruj¹c siê na pracy

wychowawczo-wyszkoleniowej i koordynuj¹cej, zaœ OPKdOK zaj¹³ siê bezpoœred-

ni¹ dzia³alnoœci¹ zwi¹zan¹ z przygotowaniem obronnym kobiet. W³adze wojskowe

zapewni³y tej organizacji poparcie i pomoc. W 1928 roku OPKdOK uzyska³o upo-

wa¿nienie MWRiOP do prowadzenia kobiecych hufców szkolnych pw w szko³ach

¿eñskich i koedukacyjnych27.

OPKdOK w swojej dzia³alnoœci za najwa¿niejsze zadanie przyjê³a uœwiadomie-

nie ideowe kobiet. Organizacyjnie praca ta by³a prowadzona w: dru¿ynach wycho-
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wania fizycznego, obejmuj¹cych m³odzie¿ ¿eñsk¹ szkó³ powszechnych do 15 lat

oraz starsz¹, rekrutuj¹c¹ siê ze œrodowisk robotniczych, rzemieœlniczych i wiejskich

hufcach szkolnych i akademickich dla m³odzie¿y szkó³ œrednich i wy¿szych; od-

dzia³ach przysposobienia wojskowego kobiet dla m³odzie¿y pozaszkolnej; obozach

szkoleniowych.

Zajêcia prowadzono w dwóch dzia³ach: przysposobienia wojskowego (ogólne-

go), przysposobienia fachowego (instruktorskiego)28.

W 1928 roku OPKdOK uzyska³o upowa¿nienie MWRiOP do prowadzenia ko-

biecych hufców szkolnych pw w szko³ach ¿eñskich i koedukacyjnych.

Cele pw kobiet okreœlano nastêpuj¹co:

– krzewienie i rozwijanie ducha obywatelskiego, przygotowanie moralne ko-

biet do wspó³udzia³u w obronie pañstwa przez zaprawienie ich do dzia³alno-

œci spo³ecznej oraz szerzenie znajomoœci obowi¹zków ci¹¿¹cych na obywate-

lu w zakresie obrony kraju w czasie pokoju i w czasie wojny,

– podniesienie poziomu sprawnoœci fizycznej kobiet,

– wybranie kandydatek zdolnych do objêcia funkcji pomocniczych w wojsku

i ich przygotowanie fachowe, przede wszystkim w s³u¿bach: sanitarnej,

oœwiatowej, administracyjnej, ³¹cznoœci;

– przystosowanie w czasie pokoju organizacji spo³ecznych, pracuj¹cych

w powy¿szych dzia³ach, do zadañ przypadaj¹cych im w czasie wojny.

Cele te pw kobiet realizowa³o przez wychowanie, wyszkolenie, praktykê w pra-

cy spo³ecznej w zakresie osi¹gniêtego wyszkolenia. Wychowanie mo¿na by³o pro-

wadziæ metod¹ wojskow¹ jako przysposobienie ogólno wojskowe w jednostkach

przysposobienia wojskowego kobiet i metod¹ harcersk¹, jako sprawnoœæ harcerska

przysposobienia do obrony kraju w dru¿ynach harcerskich. Przysposobienie woj-

skowe spe³nia³o w stosunku do kobiet, za pomoc¹ swego programu, te same zada-

nie wychowawcze jak s³u¿ba w wojsku dla kobiet. Po przejœciu etapu wychowania

cz³onkinie przechodzi³y wyszkolenie fachowe. Nastêpnie by³y zobowi¹zane do od-

bycia, w zakresie swojej specjalnoœci, praktyki co najmniej 2-letniej, minimum po

2 godziny tygodniowo na terenie wojska lub stowarzyszeñ spo³ecznej. Nastêpnie

musia³y byæ zarejestrowane w rezerwie danej s³u¿by29.

OPKdOK du¿¹ wagê przywi¹zywa³a do szkolenia kadry instruktorskiej dla

przysposobienia wojskowego kobiet. Zwiêkszono liczbê obozów przysposobienia

wojskowego. W 1927 r. KSPKdOK zorganizowa³ obozy w Koœcierzynie – 236

uczestniczek, Trêbowli – 214 i Grzêdzicach – 216; razem 666 uczestniczek. Pro-

gram szkolenia obejmowa³: przysposobienie wojskowe ogólne z zakresu I stopnia,

wyk³ady o strukturze i organizacji armii oraz zajêcia teoretyczne i praktyczne z woj-

skowej s³u¿by wewnêtrznej, higieny, wyszkolenia strzeleckiego i ratownictwa. Na
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obozie w Koœcierzynie 60 kursantek ukoñczy³o kurs II stopnia przysposobienia

wojskowego. W nastêpnym roku obozy letnie dla kobiet odby³y siê w Koœcierzy-

nie, W¹growcu oraz innych miejscowoœciach i by³y organizowane nie tylko

przez OPKdOK, ale i inne stowarzyszenia zajmuj¹ce siê upowszechnianiem tej

problematyki wœród kobiet30.

30 grudnia 1931 r. minister WRiOP zatwierdzi³ szczegó³owy plan wyszkolenia

hufców szkolnych. Cz³onkinie OPKdOK przygotowywano do zast¹pienia mê¿czyzn

podczas wojny w wojskowej s³u¿bie ¿ywnoœciowej, gospodarczej, materia³owej,

administracyjnej, oœwiacie, s³u¿bie ³¹cznoœci i pomocy sanitarnej. Du¿y nacisk

po³o¿ono na pracê wychowawcz¹ i kontakt z rodzicami. Przez pierwsze dwa lata

trwa³o szkolenie ogólno wojskowe zakoñczone miesiêcznym obozem. W hufcach po-

zaszkolnych szkolenie rozpoczynano kursem wychowania obywatelskiego. Trzeci rok

poœwiêcony by³ na szkolenie kobiet w jednej specjalnoœci wybranej przez ka¿d¹

z nich. Od 1932 r. trzyletni kurs koñczy³o od 1200 do 1500 osób rocznie.

Od 1933 r. OPKdOK utworzy³ Dru¿yny Pracy Spo³ecznej (DPS). Przeszkolone

cz³onkinie zaczê³y przekazywaæ wiedzê specjalistyczn¹ z zakresu biernej obrony

przeciwlotniczej, obrony przeciwgazowej i zasad udzielania pomocy wojsku pod-

czas wojny. Organizowano opiekê nad dzieæmi, œwietlice, nauczanie analfabetów,

„gwiazdki” i „œwiêcone” dla m³odzie¿y, chorych, starców itp., oraz rozmaite zbiórki

na cele charytatywne. W 1938 r. funkcjonowa³o 61 dru¿yn skupiaj¹cych 1000

osób31.

W paŸdzierniku 1935 r. wydano nowy regulamin dla DPS. Za najwa¿niejsze za-

dania uznano: prowadzenie praktyk po przebytym przeszkoleniu na gruncie

spo³ecznym lub wojskowym, prowadzenie pracy samokszta³ceniowej i samowycho-

wawczej oraz pracy spo³ecznej. Ta form¹ przeszkolenia objêto m³odzie¿ ¿eñsk¹

szkó³ powszechnych. Szczególnie wa¿nym zadaniem tej organizacji by³o szkolenie

kadr instruktorek, które podejmowa³y pracê w ko³ach i na obozach.

Od 1937 r. wzros³o zainteresowanie prowadzeniem przysposobienia wojskowe-

go kobiet wiejskich. Uznano, ¿e wobec planów powo³ania do armii na wypadek

wojny mê¿czyzn w wieku 18-40 lat, przygotowanie kobiet na wsi do pracy w czasie

wojny „jest spraw¹ wielkiej wagi pañstwowej”32.

Struktura OPKdOK mia³a charakter terytorialny. Podstawow¹ jednostk¹ organi-

zacyjn¹ by³y ko³a lokalne (ok. 100 w 1938 roku), podzielone na sekcje i skupiaj¹ce

jednostki szkoleniowe, tj. hufce, odzia³y, kursy itp. z danej miejscowoœci.

Wa¿nym etapem w edukacji obronnej kobiet w Polsce by³o uchwalenie przez

Sejm 9 kwietnia 1938 roku ustawy o powszechnym obowi¹zku wojskowym, która

w artyku³ach 8 oraz 102, 103, 104 i 105 uchwala³a prawo kobiet do pomocniczej

s³u¿by wojskowej, „obrony przeciwlotniczo-gazowej, wartowniczej, ³¹cznoœci,
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technicznej, przeciwpo¿arowej, wojskowej s³u¿by zdrowia, transportowej, biurowej

oraz innej potrzebnej dla celów obrony”33.

Organizacje kobiece d¹¿y³y do utworzenia jednolitej organizacji, maj¹cej status

stowarzyszenia wy¿szej u¿ytecznoœci. Wychodzi³y temu naprzeciw dzia³ania PUW-

FiPW, który 27 kwietnia 1938 roku wyda³ OPKdOK zarz¹dzenie polecaj¹ce prze-

kszta³cenie organizacji w „jednolit¹, sprê¿yst¹ ca³kowicie dyspozycyjn¹ dla w³adz

wojskowych”.

11 lutego 1939 roku na mocy rozporz¹dzenia Rady Ministrów utworzono Przy-

sposobienie Wojskowe Kobiet – stowarzyszenie wy¿szej u¿ytecznoœci publicznej34.

W marcu tego¿ roku odby³ siê w Warszawie Nadzwyczajny Walny Zjazd

Przysposobienia Wojskowego Kobiet, w czasie którego delegatki szesnastu organi-

zacji kobiecych uchwali³y powo³anie Pogotowia Spo³ecznego przysposobienia

Wojskowego Kobiet. W szeregach PWK szkolono ochotniczki w dziedzinach przy-

datnych obronnoœci, prowadzono obozy letnie. Do lipca 1939 roku w ruchu PWK

uczestniczy³o 57 organizacji skupiaj¹cych ok. 700 tys. cz³onkiñ. Zarejestrowanych

cz³onkiñ PWK by³o ok. 47 tysiêcy35.

W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego dzia³a³o w Polsce kilkadziesi¹t or-

ganizacji, które dzielono na:

– zwi¹zki kombatanckie wchodz¹ce w sk³ad Federacji Polskich Zwi¹zków Ob-

roñców Ojczyzny;

– organizacje przysposobienia wojskowego;

– towarzystwa wychowania fizycznego i spo³ecznego.

Do pierwszej grupy organizacji nale¿a³a Federacja Polskich Zwi¹zków

Obroñców Ojczyzny zosta³a powo³ana w 1928 roku do prowadzenia szkolenia woj-

skowego, wychowania obywatelskiego i fizycznego. Skupia³a zwi¹zki rezerwistów

i kombatantów. Wa¿niejsze z nich to:36 Zwi¹zek Legionistów Polskich; Zwi¹zek

P.O.W; Zwi¹zek Legionistów Pu³awskich; Zwi¹zek ¯o³nierzy I Polskiego Korpusu

Wschodniego; Zwi¹zek Inwalidów Wojennych; Legia Inwalidów; Zwi¹zek b. Ochotni-

ków Armii Polskiej; Zwi¹zek Ociemnia³ych ¯o³nierzy; Zwi¹zek Sybiraków; Legion

Œl¹ski; Zwi¹zek Oficerów w s.s.; Zwi¹zek b. Uczestników Stra¿y Kolejowej; Sto-

warzyszenie Weteranów Armii Polskiej we Francji; Zwi¹zek Osadników; Zwi¹zek

Murmañczyków; Zwi¹zek Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863;

Zwi¹zek Oficerów Internowanych; Zwi¹zek b. Cz³onków Stra¿y Obywatelskiej;

Zwi¹zek b. Kurierów I Brygady Legionów Polskich; Zwi¹zek b. Powstañców

Œl¹skich; Zwi¹zek Obroñców Lwowa; Zwi¹zek Weteranów Powstañ Narodowych;

Centralny Zwi¹zek Marynarzy Rezerwy; Zwi¹zek Powstañców i Wojaków OK

VIII; Zwi¹zek b. Wojskowych Polskich w Belgii; Zwi¹zek Legionistek Polskich;
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Zwi¹zek b. Dru¿yniaczek; Stowarzyszenie Peowiaczek; Stowarzyszenie Strzelczyñ

1912-1914; Zwi¹zek ¯ydów Uczestników Walk o Niepodleg³oœæ Polski.

Do drugiej grupy organizacji przysposobienia wojskowego nale¿a³y: hufce szko-

lne przysposobienia wojskowego, hufce pozaszkolne przysposobienia wojskowego

Zwi¹zku Strzeleckiego, przysposobienie wojskowe specjalne: lotnicze, wodne, kon-

ne, kolejowe, radiotechniczne, geograficzne, elektrotechniczne, kobiet, pocztowe,

leœne oraz narciarskie.

Do grupy towarzystw wychowania fizycznego i spo³ecznego nale¿a³y: Towarzy-

stwo Gimnastyczne „Sokó³”; Stowarzyszenie Katolickiej M³odzie¿y Mêskiej; Sto-

warzyszenie Katolickiej M³odzie¿y ¯eñskiej; Katolicki Zwi¹zek M³odzie¿y

Mêskiej; Katolicki Zwi¹zek M³odzie¿y ¯eñskiej; Zwi¹zek Pracy Obywatelskiej Ko-

biet; Organizacja M³odzie¿y Pracuj¹cej; Zwi¹zek M³odych Pionierów; Zwi¹zek

M³odzie¿y Ludowej; Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej „Wici”; Legion M³odych;

Y.M.C.A.; Rodzina Wojskowa; Stowarzyszenie S³u¿by Obywatelskiej; Polski Bia³y

Krzy¿; Polski Czerwony Krzy¿; Zwi¹zek M³odzie¿y Przemys³owej i Rêkodzielni-

czej; Robotniczy Instytut Oœwiatowy im. ¯eromskiego; Centralne Towarzystwo

Ogrodów jordanowskich; Stra¿ Przednia.

Do towarzystw wychowania fizycznego i spo³ecznego nale¿a³y: Zwi¹zek

Polskich Zwi¹zków Sportowych; Zwi¹zek Dziennikarzy Sportowych; Centralny

Akademicki Zwi¹zek Sportowy; Centralny Zwi¹zek Lekkoatletyki; Centralny

Zwi¹zek Pi³ki No¿nej; Centralny Zwi¹zek Pi³ki Rêcznej; Centralny Zwi¹zek Bokse-

rski; Centralny Zwi¹zek Atletyczny; Centralny Zwi¹zek Tenisowy; Polski Zwi¹zek

Szermierczy; Polski Zwi¹zek Hokeja na Lodzie; Polski Zwi¹zek Hokeja na Trawie;

Zwi¹zek Towarzystw Kolarskich; Polski Zwi¹zek JeŸdziecki; Polski Zwi¹zek

£y¿wiarski; Polski Zwi¹zek Motocyklowy; Polski Zwi¹zek Narciarski; Centralny

Zwi¹zek P³ywacki; Centralny Zwi¹zek Towarzystw Wioœlarskich; Polski Zwi¹zek

¯eglarski; Polski Zwi¹zek Kajakowy; Polski Zwi¹zek £uczników; Polski Zwi¹zek

Tenisa Sto³owego; Polski Zwi¹zek Sportów G³uchoniemych; Polski Zwi¹zek Strze-

lectwa Sportowego; Zwi¹zek Robotniczych Stowarzyszeñ Sportowych; Kobiecy

Klub Strzelecki; Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej; Aeroklub Rzeczypo-

spolitej Polskiej; Centralny Zwi¹zek WKS; Klub Kobiecy „Sprawnoœæ”.

Wszystkie z wymienionych kilkudziesiêciu organizacji zajmowa³y siê przede

wszystkim wychowaniem obywatelskim oraz w zale¿noœci od typu organizacji

przysposobieniem wojskowym lub wychowaniem fizycznym. Ostatecznym celem

ka¿dej organizacji by³o wychowanie swych cz³onków na œwiadomych obywateli

pañstwa polskiego, kszta³towanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Nie mo¿-

na by³o w tej dziedzinie odrêbnie traktowaæ zagadnieñ wychowania fizycznego

i przysposobienia wojskowego czy wychowania patriotycznego. Wszystkie one

mia³y s³u¿yæ potrzebom obrony pañstwa i wychowania obywatelskiego.

Jednym z g³ównych celów organizacji przysposobienia wojskowego by³a walka

z analfabetyzmem. Analfabeci przyjmowani do organizacji mieli obowi¹zek ukoñ-
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czenia kursu samokszta³ceniowego z tego zakresu. Ka¿da organizacja zak³ada³a

(w miarê mo¿liwoœci finansowych) œwietlice, kluby, organizowano sta³e i ruchome

biblioteki, kluby dobrego czytania ksi¹¿ki. Wa¿nym elementem kszta³towania po-

staw by³a dzia³alnoœæ chórów, orkiestr i teatrów amatorskich. Du¿¹ wagê przy-

wi¹zywano do obchodów œwi¹t pañstwowych, koœcielnych, wojskowych i organiza-

cyjnych. W czasie tych obchodów obowi¹zkowa by³a obecnoœæ wszystkich

cz³onków organizacji w pe³nym umundurowaniu. Organizowano obozy szkolenio-

we, sportowe i wypoczynkowe oraz kolonie dla dzieci. Atrakcyjn¹ form¹ wychowa-

nia i kszta³towania postaw patriotycznych i obywatelskich dla m³odzie¿y by³y wy-

cieczki krajoznawcze. Wa¿n¹ forma wychowania by³y tzw. czyny obywatelskie

indywidualne i zbiorowe, podczas których najczêœciej pracowano na rzecz spo³ecz-

noœci lokalnej.

Najwiêksza organizacj¹, zajmuj¹cego siê edukacj¹ obronn¹ polskiego spo³eczeñ-

stwa, w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego by³ Zwi¹zek Strzelecki.

Zwi¹zek Strzelecki odegra³ ogromn¹ rolê w ¿yciu spo³ecznym II Rzeczypospoli-

tej. By³a to najwiêksza organizacja spo³eczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ wycho-

wawcz¹ i przysposobienie wojskowe w Polsce. Pocz¹tki dzia³alnoœci Zwi¹zku

Strzeleckiego zwanego te¿ „Strzelcem” siêgaj¹ pocz¹tku XX wieku, kiedy to w 1910

roku za³o¿ono we Lwowie Zwi¹zek Strzelecki, a w Krakowie Towarzystwo Strze-

lec. Obie te organizacje legalnie prowadzi³y przysposobienie wojskowe m³odzie¿y

polskiej. Szkolenie w Zwi¹zku Strzeleckim opiera³o siê na programie wykszta³cenia

i wychowania ¿o³nierza, podoficera i oficera armii polskiej, która mia³a powstaæ do

walki przeciwko Rosji. Komendantem G³ównym Zwi¹zku Strzeleckiego zosta³ Jó-

zef Pi³sudski. W krótkim czasie dzia³alnoœæ „Strzelca” rozszerzy³a siê poza Lwów

i Kraków na teren wszystkich zaborów oraz wszêdzie tam gdzie by³y skupiska pol-

skiej emigracji.

Zwi¹zki strzeleckie i dru¿yny strzeleckie w sierpniu 1914 roku sta³y siê g³ów-

nym trzonem powstaj¹cych Legionów Polskich. Po odzyskaniu niepodleg³oœci

Zwi¹zek Strzelecki (ZS) zosta³ reaktywowany i 27 listopada 1919 roku.

W 1919 roku ZS stan¹³ wobec nowych zadañ, sta³ siê ruchem wychowania oby-

watelskiego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego; ruchem

d¹¿¹cym do wytworzenia si³y moralnej i materialnej, gwarantuj¹cej niepodleg³y

byt. Dziedzictwem zaœ myœli i idei strzeleckiej z czasów zaborów sta³y siê: odro-

dzenie fizyczne narodu i ugruntowanie niepodleg³oœci oraz organizacja na rzecz ob-

rony pañstwa.

Du¿e znaczenie mia³ dla stowarzyszenia mia³ rok 1922 r. w którym ustalono

charakter ZS jako jedynej organizacji wychowuj¹cej obywatela ¿o³nierza przez wy-

chowanie obywatelskie, fizyczne i przysposobienie wojskowe.

Zadaniem przysposobienia wojskowego mia³o byæ wychowanie i szkolenie

œwiadomych swych obowi¹zków obywateli, gotowych i zdolnych w ka¿dej chwili

do wykonywania obowi¹zków ¿o³nierskich. Cel ten ZS mia³ realizowaæ przez:
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kszta³towanie w obywatelach ducha karnoœci wojskowej, poczucia honoru i patrio-

tyzmu; wyrabianie w nich zmys³u strategicznego; kszta³cenia w podstawowych za-

sadach wiedzy i sztuki wojennej.37

W latach 1922-1925 Zwi¹zek Strzelecki nawi¹za³ wspó³pracê ze Zwi¹zkiem

Harcerstwa Polskiego, Przysposobieniem Wojskowym Kobiet, Zwi¹zkiem Powsta-

ñców Œl¹skich, Zwi¹zkiem Osadników, Federacj¹ Zwi¹zków Obroñców Ojczyzny,

Zwi¹zkiem M³odzie¿y Wiejskiej „Siew” tworz¹c wspólnie pion organizacji

„spo³eczno-pañstwowych”.

Od drugiej po³owy lat dwudziestych Zwi¹zek Strzelecki zaczyna dynamicznie

siê rozwijaæ. W 1929 roku liczy³ 120 000 cz³onków, w 1934 roku 310 000, a w 1937

ponad pó³ miliona cz³onków skupionych w 4495 oddzia³ach (wed³ug danych Komen-

dy G³ównej ZS 70% jego cz³onków stanowi³a m³odzie¿ wiejska, 13-15% m³odzie¿

robotnicza). Do celów organizacyjnych obszar kraj zosta³ podzielony na dziesiêæ

okrêgów (odpowiadaj¹cych podzia³owi terytorialnemu Dowództw Okrêgów Korpu-

sów) i osiem podokrêgów miejskich 38.

Zwi¹zek Strzelecki by³ organizacj¹ przysposobienia wojskowego. Jako spadko-

bierca tradycji dawnego „Strzelca” za cel stawia³ sobie pracê nad utrwaleniem nie-

podleg³oœci i pomna¿anie potêgi pañstwa polskiego w duchu nieœmiertelnych wska-

zañ ideowych Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Wychodz¹c z tych za³o¿eñ Zwi¹zek

Strzelecki za g³ówne zadanie przyj¹³ wychowanie cz³onków na dobrych obywateli-

¿o³nierzy. Ka¿dy obywatel ¿o³nierzem, ka¿dy ¿o³nierz obywatelem to g³ówne has³o

Zwi¹zku Strzeleckiego w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego.

Praca nad przysposobieniem m³odzie¿y do s³u¿by obrony narodu i nad przygo-

towaniem narodu do ewentualnej wojny obejmowa³a trzy œciœle zwi¹zane dzia³y:

wychowanie obywatelskie; wychowanie fizyczne; wyszkolenie wojskowe.

Zak³adano, ¿e nie s¹ to trzy odrêbne i niezale¿ne od siebie przedmioty nauki

(w znaczeniu szkolnym), ale elementy jednego systemu wychowania obywatelsko-

¿o³nierskiego. Jeden duch mia³ przenikaæ wszystkie dzia³y pracy wychowawczo –

wyszkoleniowej, aby w rezultacie powsta³ jednolity typ psychiczny Polaka odpo-

wiadaj¹cy potrzebom pañstwa. Zasada jednolitoœci programów w dziedzinie wy-

chowania obywatelskiego obowi¹zywa³a tak¿e w szkole, wojsku i organizacjach

spo³ecznych, które prowadzi³y przysposobienie wojskowe.

Do 1927 r. szkolenie strzeleckie cz³onków ZS odbywa³o siê w trzech grupach:

przedpoborowych, którzy w wojsku nie s³u¿yli i w ogóle nie æwiczyli; przedpobo-

rowi, którzy w wojsku s³u¿yli, ale bêd¹ jeszcze stawali do poboru; cz³onków, którzy

odbyli s³u¿bê wojskow¹.
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Od powstania w 1927 roku PUWFiPW, przysposobienie wojskowe ZS odby-

wa³o siê w nastêpuj¹cych grupach: junaków przysposobienia wojskowego; strzel-

ców z ukoñczonym przysposobieniem wojskowym i rezerwistów; orl¹t i junaków

bez przysposobienia wojskowego.

Szkolenie pierwszej grupy trwa³o dwa lata. Dzieli³o siê na szko³ê m³odszych

(I stopieñ przysposobienia wojskowego) i szko³ê starszych (II stopieñ). Szkolenie

obejmowa³o wychowanie obywatelskie, wychowanie fizyczne, musztrê, strzelanie,

æwiczenia w terenie, s³u¿bê oraz teoretyczn¹ wiedzê wojskow¹. Na zakoñczenie

drugiego roku szkolenia junacy odbywali dwutygodniowe obozy w okrêgach lub

kursy przy obwodach przysposobienia wojskowego. Po zakoñczeniu szkolenia od-

bywa³ siê egzamin, na podstawie którego junak otrzymywa³ œwiadectwo II stopnia

przysposobienia wojskowego. Dawa³o ono prawo do: ulg w s³u¿bie wojskowej,

otrzymania urlopu czasowego w wojsku i skrócenia czasu obowi¹zkowej s³u¿by

czynnej. W latach 1935/1936 w kursach I i II stopnia uczestniczy³o 250 tys. cz³on-

ków ZS.

Przysposobieniem wojskowym w ZS zostali objêci równie¿ orlêta. Szkolenie

orl¹t obejmowa³o: ³ucznictwo, strzelanie z broni ma³okalibrowej, musztrê i s³u¿bê

wartownicz¹, æwiczenia i gry terenowe, podstawowe wiadomoœci z terenoznaw-

stwa, obozowanie oraz elementy wiadomoœci z higieny i ratownictwa. W zakresie

³ucznictwa i strzelectwa orlêta musia³y wykonaæ ³uk i strza³y, zapoznaæ siê z bu-

dow¹ kbks, wiatrówk¹ i zasadami zachowania siê na strzelnicy oraz zdobyæ odzna-

kê ³ucznicz¹ i Odznakê Strzeleck¹. Musztra i s³u¿ba wartownicza obejmowa³y:

umiejêtnoœæ stawania na zbiórkê, musztrê zwart¹, znajomoœæ obowi¹zków i znacze-

nia s³u¿by wartowniczej i ochronnej. Na gry i æwiczenia sk³ada³y siê g³ównie gry

polowe o typie harcerskim: podchody, pods³uchy, przekradanie siê, wywiady tere-

nowe, gry obserwacyjne i wojenne. £¹cznoœæ i sygnalizacja odnosi³y siê g³ównie do

s³u¿by goñca i patrolowania oraz zdobycia umiejêtnoœci pos³ugiwania siê sygnali-

zacj¹: dŸwiêkow¹, rêczn¹, œwietln¹, s³uchow¹, znakami polowymi i drogowymi.

W zakresie terenoznawstwa wymagano od orl¹t znajomoœci oceniania i pomiarów

odleg³oœci, okreœlania stron œwiata, znaków topograficznych, czytania map oraz ry-

sowania szkiców sytuacyjnych. Wiadomoœci z higieny i ratownictwa odnosi³y siê

przede wszystkim do higieny osobistej, umiejêtnoœci udzielania pomocy w nag³ych

wypadkach oraz ratownictwa ogólnego i obrony przeciwlotniczo-gazowej39.

W szeregach Zwi¹zku Strzeleckiego kobiety dzia³a³y od pocz¹tku powstania tej

organizacji. Do 1934 roku oddzia³y ¿eñskie by³y podporz¹dkowane mêskim w³adzom

i pracowa³y w oparciu o programy i instrukcje przeznaczone dla mê¿czyzn.

4 listopada 1934 zosta³ zatwierdzony „Projekt instrukcji i programu pracy ko-

biet”, w którym okreœlono podleg³oœæ ¿eñskich oddzia³ów w zakresie przysposobie-
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nia wojskowego Komitetowi Spo³ecznemu Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju

i Zrzeszeniu Stowarzyszeñ dla Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju; w innych

sprawach w³adzami prze³o¿onymi pozosta³ Zarz¹d i Komenda G³ówna ZS.

Oceniaj¹c z perspektywy ponad 70 lat dzia³alnoœæ Zwi¹zku Strzeleckiego mo¿na

powiedzieæ, ¿e by³a to najwiêksza Polska organizacja m³odzie¿owa, przez której

szeregi przesz³o oko³o 1,2 – 1,3 miliona m³odych Polaków. Osi¹gnê³a du¿e sukcesy

w zwalczaniu analfabetyzmu, podnoszeniu wiedzy ogólnej i wojskowej m³odzie¿y,

poziomu kultury spo³eczeñstwa oraz wychowania obywatelskiego polskiego

spo³eczeñstwa.

Wa¿nym elementem edukacji obronnej by³o wychowanie obywatelskie i pa-

triotyczne które zaczyna³o siê w rodzinie. Wychowanie m³odzie¿y na dobrych

obywateli nie by³o prywatn¹ spraw¹ rodziny. Organizacje przysposobienia wojsko-

wego oraz szko³y mia³y obowi¹zek kontaktowaæ siê z rodzinami swoich cz³onków

i uczniów oraz mog³y wymagaæ od nich wspó³dzia³ania w akcji wychowania oby-

watelskiego m³odzie¿y. W szczególnoœci chodzi³o o to, aby rodzina wytwarza³a at-

mosferê wychowania patriotycznego sprzyjaj¹c¹ pracy wychowawczej organizacji

przysposobienia wojskowego i wojska.

S³u¿ba wojskowa uzupe³nia edukacjê obronn¹ m³odzie¿y polskiej któr¹ prowa-

dzi³a rodzina, szko³y i ró¿nego rodzaju organizacje, utrwala³a ducha ¿o³nierskiego,

w m³odym pokoleniu wyrabia typ pe³nowartoœciowego obywatela ¿o³nierza œwia-

domego celów walki.

System edukacji obronnej w Polsce, w okresie II Rzeczypospolitej obejmowa³

ca³e spo³eczeñstwo, poza przygotowaniem do walki zbrojnej ukszta³towa³ nowocze-

sny patriotyzm, sta³ siê elementem wychowania narodowego i pañstwowego. Pomi-

mo ubóstwa polskiego spo³eczeñstwa i rozbicia politycznego osi¹gniêto wysoki po-

ziom przygotowania spo³eczeñstwa na wypadek wojny.

Ze wzglêdu na charakter i objêtoœæ publikacji autor w nastêpnych opracowa-

niach poruszy problematykê edukacji obronnej polskiego spo³eczeñstwa w II Rze-

czypospolitej, realizowanego przez Wojsko Polskie oraz Pañstwowy Urz¹d Wycho-

wania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.

�ród³a archiwalne:

Centralne Archiwum Wojskowe (CAW) w Warszawie.

Akta Generalnego Inspektora Si³ Zbrojnych (GISZ)

Akta Pañstwowego Urzêdu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Woj-

skowego (PUWFiPW).

Akta Wojskowego Instytutu Naukowo-Oœwiatowego (WINO).

Akty prawne:

Dzienniki Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1938-1939.
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Streszczenie

W Polsce o pocz¹tkach edukacji obronnej jako systemu procesów oœwiatowo wychowaw-

czych, którego jednym z g³ównych celów jest kszta³towanie po¿¹danego stanu œwiadomoœci ob-

ronnej, nie tylko wybranej grupy spo³ecznej czy wiekowej, lecz ca³ego spo³eczeñstwa, mo¿emy

mówiæ dopiero po zakoñczeniu I wojny œwiatowej i odzyskaniu niepodleg³oœci w 1918 roku.

W opracowaniu przedstawiono ewolucjê polskiej edukacji obronnej do edukacji dla bezpie-

czeñstwa w latach 1918-2008. Przedstawiono ró¿ne etapy jej rozwoju, formy organizacyjne i pro-

gramowe.

Defence education of Polish society in the Second Republic of Po-

land

Summary

In Poland, the beginnings of defence education as a system of pedagogical and educational

processes, whose one of the main objectives is to form the required state of defence awareness,

not only for a selected social or age group, but the whole society, can be spoken of only after the

end of World War I and regaining independence in 1918.

The paper presents the evolution of Polish defence education towards education for safety be-

tween 1918 – 2008. It presents various stages in its development, organization and curriculum

forms.
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Miêdzynarodowa pozycja inwestycyjna sektora

us³ug krajów Grupy Wyszehradzkiej

po wst¹pieniu do Unii Europejskiej

The international investment position of service sector

in the Vysegrad Group countries after the accession

into the European Union

Wstêp

Introduction

W ostatnich latach wzrós³ (do 60%) udzia³ dzia³alnoœci us³ugowej w œwiato-

wych zasobach inwestycyjnych. W obrotach gospodarczych sektora us³ugowego

wysokorozwiniêtych gospodarek zauwa¿a siê rosn¹c¹ rolê inwestycji zagranicz-

nych.1 Miêdzynarodowe przep³ywy czynników wytwórczych i handel zagraniczny

w coraz wiêkszym stopniu dotycz¹ sektora us³ug równie¿ w gospodarkach transfor-

muj¹cych siê i rozwijaj¹cych siê. Przyst¹pienie do Unii Europejskiej pañstw Europy

Œrodkowej i Wschodniej oraz przyjêcie acquis communautaire wp³ynê³o na popra-

wê wewnêtrznych warunków biznesowych i atrakcyjnoœci inwestycyjnej rynków

wschodnioeuropejskich. Przewaga konkurencyjna nowych pañstw UE wynika³a

g³ównie z niskich podatków, przeciêtnych p³ac oraz znacznej pomocy publicznej

skierowanej do przedsiêbiorstw z bud¿etu UE. Ponadto wejœcie do UE wi¹za³o siê

ze wzrostem kosztów prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej m.in. w wyniku przy-

jêcia wielu nowych regulacji, w zakresie ochrony œrodowiska naturalnego, standar-

dów techniczno-sanitarnych, warunków pracy, systemów podatkowych, ubezpie-

czeniowych, prawa bankowego i innych.2

Wzrost udzia³u us³ug w miêdzynarodowych obrotach kapita³owych na œwiecie

dotyczy³ szczególnie us³ug finansowych i zwi¹zanych z rynkiem nieruchomoœci.

W sekcji telekomunikacyjnej wyst¹pi³o wiele znacz¹cych przejêæ transgranicznych,
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które zwiêkszy³y wartoœæ miêdzynarodowych przep³ywów kapita³owych. W sek-

cjach us³ug bankowych i ubezpieczeniowych miêdzynarodowe przep³ywy inwes-

tycyjne wzrasta³y ze wzglêdu na konsolidacjê i ekspansjê przedsiêbiorstw. Wiêk-

szoœæ realizowanych na œwiecie przep³ywów z tytu³u bezpoœrednich inwestycji

zagranicznych (BIZ) odbywa³o siê w Unii Europejskiej.3

Pod koniec lat 90-tych w pañstwach œrodkowoeuropejskich takich, jak Czechy,

Polska, S³owacja i Wêgry us³ugi sta³y siê dominuj¹cym sektorem nap³ywu i lokali-

zacji inwestycji zagranicznych. Dla przyk³adu w sektorze bankowym w wiêkszoœci

nowych pañstw UE banki zagraniczne przejê³y kontrolê nad krajowym kapita³em.

W 2001r. w Czechach 90%, na Wêgrzech 89%, S³owacji 86%, a w Polsce 69% ka-

pita³u bankowego nale¿a³o do zagranicznych banków. W pañstwach Œrodkowej

i Wschodniej Europy nap³ywaj¹ce inwestycje stopniowo przesuwa³y siê z produkcji

do us³ug oraz z sekcji us³ug, które sprywatyzowano we wczesnym okresie transfor-

macji na pocz¹tku lat 90-tych, do sfery biznesu. Po prywatyzacji wiêkszoœci

maj¹tku pañstwowego wa¿n¹ cech¹ pañstw œrodkowoeuropejskich sta³ siê znacz¹cy

udzia³ bezpoœrednich inwestycji zagranicznych w us³ugach infrastrukturalnych,

bankowoœci, telekomunikacji, elektrycznoœci i wodoci¹gach.4

Dynamiczny wzrost przep³ywu kapita³u w sektorze us³ug wynika³ w ostatnich

latach z oddzia³ywania wielu czynników. Za przyczyn¹ postêpu technicznego,

a zw³aszcza rewolucyjnych zmian w dziedzinie przetwarzania i przenoszenia infor-

macji, zwiêkszy³y siê mo¿liwoœci œwiadczenia us³ug na odleg³oœæ, tj. bez koniecz-

noœci bezpoœredniego kontaktu miêdzy us³ugodawc¹ a us³ugobiorc¹. Komputeryza-

cja i ³¹cznoœæ satelitarna obni¿y³y koszty przekazywania informacji zwiêkszaj¹c

jednoczeœnie techniczne mo¿liwoœci rozszerzenia dzia³alnoœci us³ugowej za grani-

c¹. Coraz wiêcej transnarodowych korporacji korzysta³o z umów nieanga¿uj¹cych

trwa³ego kapita³u inwestycyjnego, takich jak: franchising, outsourcing, offshoring,

kontrakty mened¿erskie czy partnerskie zamiast bezpoœredniego inwestowania.5

Wa¿nym czynnikiem rozwoju w krajach wysokorozwiniêtych sta³y siê prywaty-

zacja i demonopolizacja wielu bran¿ tradycyjnie chronionych przed obcym kapi-

ta³em, w tym telekomunikacji, transportu lotniczego, energetyki, us³ug finansowych

i innych. Z kolei w krajach transformuj¹cych siê w latach 90-tych zwiêkszony

nap³yw kapita³u zagranicznego spowodowa³a prywatyzacja sektora pañstwowego.

Rozwój bezpoœrednich inwestycji zagranicznych w us³ugach wynika³ z ogólnej ten-

dencji wzrostu udzia³u us³ug w tworzeniu dochodu narodowego, który przeciêtnie

wynosi³ 72% w wysokorozwiniêtych gospodarkach.6
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Wzrostowi miêdzynarodowych przep³ywów us³ug sprzyja³a równie¿ liberalizacja

regulacji prawnych zwi¹zanych z nap³ywem bezpoœrednich inwestycji zagranicznych

do gospodarek, której towarzyszy³y procesy prywatyzacji sektorów us³ugowych i in-

tegracji gospodarczej. Wiêkszoœæ us³ug mia³a nadal charakter nietowarowy, tj. ist-

nia³a koniecznoœæ wytworzenia w czasie i miejscu nabycia przez us³ugobiorcê, st¹d

te¿ podstawow¹ form¹ œwiadczenia wiêkszoœci us³ug na rynkach zagranicznych po-

zostawa³y nadal inwestycje bezpoœrednie.

W artykule podjêto analizê znaczenia miêdzynarodowych przep³ywów kapita³o-

wych zwi¹zanych z bezpoœrednimi inwestycjami zagranicznymi w sektorze us³ug

w grupie pañstw wyszehradzkich po wst¹pieniu do Unii Europejskiej.7 Badano

zmiany wartoœci przep³ywów kapita³owych z tytu³u bezpoœrednich inwestycji za-

granicznych, podejmowanych w celu osi¹gniêcia d³ugotrwa³ych korzyœci przez in-

westora bezpoœredniego, w sektorze us³ug rynkowych, czyli us³ug wytwarzanych na

sprzeda¿.8 Analiza nie obejmuje us³ug publicznych sektora pañstwowego w gospo-

darkach œrodkowoeuropejskich. Zgromadzone dane wed³ug jednolitego systemu

klasyfikacji statystycznej OECD pozwoli³y na ocenê przep³ywów kapita³owych

w czterech pañstwach w latach 2004-2007, z w³¹czeniem S³owacji, dla której ostat-

nie dane dotycz¹ okresu 2004-2006. Stan zobowi¹zañ i nale¿noœci oraz pozycja in-

westycyjna zosta³a przedstawiona dla trzech pañstw, z wy³¹czeniem Wêgier, ze

wzglêdu na brak pe³nej statystyki w analizowanym okresie.

Celem artyku³u jest identyfikacja zmian, jakie zasz³y w wartoœciach i kierun-

kach inwestycji zagranicznych realizowanych przez inwestorów zagranicznych

w sektorze us³ug analizowanych gospodarek i inwestycji bezpoœrednich podejmo-

wanych przez inwestorów – rezydentów badanych pañstw – za granic¹. W artykule

porównano miêdzynarodow¹ pozycjê inwestycyjn¹ sektora us³ug w wybranych kra-

jach œrodkowoeuropejskich. Badano tendencje w miêdzynarodowych obrotach ka-

pita³owych inwestycji bezpoœrednich, ró¿nice oraz podobieñstwa w zakresie aktyw-

noœci inwestycyjnej na miêdzynarodowym rynku us³ug w wybranych krajach

œrodkowoeuropejskich.

Uwagi metodologiczne

Methodological remarks

Teoria kszta³towania siê pozycji inwestycyjnej na rynkach zagranicznych

J. H. Dunninga wyjaœnia lokalizacjê zagranicznych inwestycji bezpoœrednich zró¿-

nicowaniem poziomu rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów.9 Wskazuje
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7 Przyjêta klasyfikacja sektorów gospodarki jest zgodna ze standardow¹ miêdzynarodow¹ klasyfikacj¹

dzia³alnoœci gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych – ISIC IC3 and NACE.
8 OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. Fourth Edition 2008, OECD, 2008, s.14.
9 Dunning J.H., Narula R., Foreign Direct Investment and Governments: Catalysts for Economic Restru-

cturing, Taylor & Francis, UK 1995.



na wspó³zale¿noœæ miêdzy pozycj¹ inwestycyjn¹ na rynkach zagranicznych (wiel-

koœæ netto tych inwestycji na jednego mieszkañca) a poziomem rozwoju gospodar-

czego, mierzonego wielkoœci¹ dochodu narodowego per capita. Wyró¿nia cztery

grupy krajów, które odpowiadaj¹ czterem stadiom rozwoju i jednoczeœnie czterem

fazom kszta³towania siê pozycji inwestycyjnej na rynkach zagranicznych. Pierwsz¹

grupê tworz¹ kraje o bardzo niskim poziomie dochodu per capita. Cechuje je zero-

wa lub ujemna wielkoœæ netto zagranicznych inwestycji bezpoœrednich. S¹ to kraje,

które nie dokonuj¹ inwestycji za granic¹, nie s¹ te¿ dostatecznie atrakcyjnym terenem

inwestycyjnym dla zagranicznych inwestorów. Kraje, w których dochód kszta³tuje siê

na œrednim poziomie, charakteryzuj¹ siê rosn¹cym poziomem inwestycji zagranicz-

nych, same inwestuj¹ za granic¹ jedynie w ograniczonym zakresie. Dwie pozosta³e

grupy krajów maj¹ jeszcze wy¿sze dochody i inwestuj¹ coraz wiêcej poza granica-

mi kraju. Pod tym wzglêdem wyró¿niaj¹ siê kraje o najwy¿szym poziomie rozwoju

gospodarczego, które wyraŸnie wiêcej inwestuj¹ za granic¹ ni¿ obcy inwestorzy

u nich. W krajach zaliczanych do czwartej grupy mo¿na mówiæ o coraz wiêkszym

znaczeniu zagranicznych inwestycji bezpoœrednich g³ównie w dziedzinach o wyso-

kim poziomie technologicznym.10

W miêdzynarodowym transferze kapita³ów wyró¿nia siê przep³ywy w formie:

inwestycji bezpoœrednich (BIZ) i portfelowych. Bezpoœrednie inwestycje zagranicz-

ne to miêdzynarodowy transfer kapita³u w celu utworzenia w innym kraju podmiotu

gospodarczego i sprawowania nad nim kontroli. BIZ s¹ jednym z najbardziej dyna-

micznych elementów wspó³czesnej gospodarki œwiatowej, uznawanym za jeden

z najwa¿niejszych przejawów procesu globalizacji i podstawowy czynnik interna-

cjonalizacji procesów gospodarczych. Wielkoœæ sprzeda¿y na rynkach krajowych

i miêdzynarodowych zagranicznych filii, poprzez które dokonuje siê g³ównie trans-

feru miêdzynarodowego kapita³u osi¹gnê³a poziom porównywalny ze œwiatowym

eksportem dóbr i us³ug.

Przep³ywy dostarczaj¹ informacji o ruchu kapita³u w danym okresie, natomiast

pozycje wskazuj¹ na skumulowan¹ wartoœæ inwestycji w danym punkcie w czasie.

Wyniki uzyskane w oparciu o przep³ywy i pozycje BIZ mog¹ byæ ro¿ne.11 Wielkoœæ

inwestycji wychodz¹cych informuje o udziale w zagranicznych rynkach krajowych

inwestorów bezpoœrednich. Miêdzynarodowa pozycja inwestycyjna jest zestawieniem

stanów zagranicznych aktywów i pasywów na koniec danego okresu sprawozdawcze-

go. Saldo miêdzynarodowej pozycji inwestycyjnej informuje, czy dany kraj jest wie-

rzycielem, czy d³u¿nikiem netto.

Miêdzynarodowe przep³ywy kapita³owe z tytu³u inwestycji bezpoœrednich anali-

zowano porównuj¹c wielkoœæ nap³ywu BIZ do kraju w postaci kapita³ów w³asnych

zagranicznych inwestorów bezpoœrednich, reinwestowanych w kraju zysków, kre-
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ski, Zeszyty BRE Bank-CASE, 2002/62.
11 Zagraniczne inwestycje bezpoœrednie w Polsce w 2008 roku, Raport NBP, Warszawa 2010, s.36.



dytów inwestorów zagranicznych oraz wielkoœæ odp³ywu kapita³u z kraju z tytu³u

BIZ za granic¹ w postaci odp³ywu kapita³ów w³asnych krajowych inwestorów bez-

poœrednich, reinwestowanych za granic¹ zysków oraz kredytów krajowych inwesto-

rów zagranicznych. Kapita³ inwestycji bezpoœredniej za granic¹ obejmuje kapita³

zak³adowy (akcyjny lub udzia³owy) – wnoszony w postaci pieniê¿nej lub jako aport

rzeczowy, dop³aty do kapita³u, reinwestowane zyski oraz inne zmiany nale¿noœci

i zobowi¹zañ zwi¹zanych z zad³u¿eniem miêdzy przedsiêbiorstwami powi¹zanymi

kapita³owo (g³ównie kredyty inwestorów, tzw. intercompany loans) oraz kredyty

handlowe.

W artykule analizowano miêdzynarodow¹ pozycjê inwestycyjn¹ w sektorze us³ug

rynkowych wybranych krajów porównuj¹c stan nale¿noœci ogó³em z tytu³u krajo-

wych inwestycji bezpoœrednich za granic¹ i zobowi¹zañ z tytu³u zagranicznych in-

westycji bezpoœrednich w kraju, bez uwzglêdnienia podzia³u na rodzaje instrumentów

finansowych. Zobowi¹zania i nale¿noœci z tytu³u zagranicznych inwestycji bezpo-

œrednich obejmuj¹ przypadaj¹c¹ na inwestorów zagranicznych i krajowych bilan-

sow¹ wartoœæ netto przedsiêbiorstw bezpoœredniego inwestowania, tj. wartoœæ kapi-

ta³u w³asnego. Stanowi on efektywnie wniesiony kapita³ podstawowy (akcyjny lub

udzia³owy) oraz kapita³ zapasowy, rezerwowy, a tak¿e niepodzielone zyski pomnie-

jszone o straty. Drugim sk³adnikiem s¹ kredyty i po¿yczki zaci¹gniête przez przed-

siêbiorstwa bezpoœredniego inwestowania od ich wspólników zagranicznych po-

mniejszone o stan nale¿noœci z tytu³u kredytów i po¿yczek udzielonych

zagranicznym inwestorom bezpoœrednim przez krajowe spó³ki, (tzw. intercompany

loans) oraz kredyty handlowe.12

Do danych o inwestycjach bezpoœrednich w³¹cza siê równie¿ operacje finanso-

we dokonane przez podmioty specjalnego przeznaczenia, tj. kapita³ w tranzycie

oraz o przep³ywie kapita³u z tytu³u nabycia/zbycia nieruchomoœci za granica.13

Ponadto odp³yw kapita³u w postaci inwestycji bezpoœrednich zwiêkszaj¹ (lub

zmniejszaj¹, jeœli s¹ ujemne) reinwestowane zyski. Mianem reinwestowanego zysku

okreœla siê przypadaj¹c¹ na krajowego inwestora bezpoœredniego t¹ czêœæ zysku,

która pozostaje w przedsiêbiorstwie bezpoœredniego inwestowania. Reinwestowane

zyski wyliczane s¹ na bazie netto, co oznacza, ¿e s¹ one pomniejszane o straty bi-

lansowe roku sprawozdawczego. Oprócz takich sk³adników kapita³u, jak konwersja
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12 Ibid., s.37.
13 Podmioty specjalnego przeznaczenia s¹ to podmioty gospodarcze, które prowadz¹ dzia³alnoœæ finan-

sow¹ na rzecz pozosta³ych przedsiêbiorstw z grupy kapita³owej. Bardzo czêsto nie maj¹ ¿adnego zatrudnienia,

ani nie prowadz¹ ¿adnej dzia³alnoœci na terenie kraju, w którym siê znajduj¹. Podmioty te wykorzystywane s¹

do transferowania kapita³u pomiêdzy podmiotami w ramach grupy kapita³owej, st¹d te¿ czêsto transakcje do-

konywane przez tego typu podmioty nazywane s¹ kapita³em w tranzycie. Podmioty specjalnego przeznacze-

nia i zwi¹zane z nimi zjawisko kapita³u w tranzycie s¹ znane od wielu lat i wystêpuj¹ w wielu krajach. Na

du¿¹ skalê w Europie wystêpuj¹ one w Holandii i Luksemburgu. Wystêpowanie kapita³u w tranzycie prowa-

dzi do zawy¿enia wartoœci zarówno zagranicznych inwestycji bezpoœrednich nap³ywaj¹cych do kraju, jak

i odp³ywaj¹cych za granice, nie wp³ywa jednak na wartoœæ miêdzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto. Ka-

pita³ w tranzycie nie ma tak¿e wp³ywu na procesy gospodarcze, w tym na inwestycje w badanej gospodarce.



dywidend oraz kredytów i po¿yczek na udzia³ w przep³ywach kapita³owych uwzglêd-

nia siê konwersjê innych zobowi¹zañ na udzia³ oraz zakup i sprzeda¿ przez nierezy-

dentów nieruchomoœci.14

Miêdzynarodowe przep³ywy kapita³u w sektorze us³ug

w latach 2004-2007

The international capital flows in services in 2004-2007

Analiza przep³ywów bezpoœrednich inwestycji zagranicznych w sektorze us³ug

wskazuje, ¿e w analizowanych krajach roczna wartoœæ przep³ywów stanowi³a od kil-

ku do kilkudziesiêciu procent wartoœci wytworzonego w gospodarce produktu.

Udzia³ nap³ywaj¹cego do sektora us³ug zagranicznego kapita³u w ka¿dym z anali-

zowanych pañstw by³ wy¿szy w 2007r. w porównaniu do 2004r. Tendencja wzrostu

charakteryzowa³a te¿ odp³yw kapita³u krajowego analizowanych pañstw inwesto-

wanego w sektorze us³ug za granic¹. W pierwszych dwóch latach badanego okresu

liderem w krajowej lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpoœrednich by³y Czechy.

Udzia³ nap³ywu zagranicznych kapita³ów do kraju stanowi³ w 2004r. 1,7% PKB

i 5,0% PKB w 2005r. W kolejnych dwóch latach udzia³ nap³ywaj¹cego do krajowe-

go sektora us³ug zagranicznego kapita³u z tytu³u inwestycji bezpoœrednich znacznie

wzrós³ na Wêgrzech, osi¹gaj¹c w badanym okresie najwy¿sze wartoœci wœród analizo-

wanych pañstw, tj. 10,2% PKB w 2006r. i 22,0% PKB w 2007r. Podobnie kszta³towa³y

siê wartoœci wêgierskiego kapita³u inwestowanego za granic¹ (wykres 1).

W krajach Grupy Wyszehradzkiej sektor us³ug zajmowa³ dominuj¹c¹ pozycjê

w przep³ywach kapita³owych z tytu³u inwestycji bezpoœrednich. Przeciêtnie w ba-

danej grupie pañstw nap³yw zagranicznych kapita³ów do sektora us³ug stanowi³

ponad 63,8% wartoœci ca³kowitego kapita³u nap³ywaj¹cego do krajów wyszehradz-

kich. Wartoœci wy¿sze od œredniej odnotowa³y Wêgry 73,0% i Czechy 69,6%, z ko-

lei ni¿sze Polska 60,9% i S³owacja 33,6%. W latach 2004-2005 najwy¿szy udzia³

us³ug w nap³ywaj¹cych inwestycjach zagranicznych mia³y Czechy uzyskuj¹c

w 2005r. poziom 89%, z kolei Wêgry przekroczy³y poziom 90% w 2006r. Najwy¿-

szy przeciêtny udzia³ inwestycji w us³ugach za granic¹ odnotowa³a w ca³ym okresie

S³owacja 82,7%, a najni¿szy Czechy 43,6%. Szczegó³owe dane wskazuj¹, i¿ prze-

ciêtny udzia³ wêgierskich inwestycji zagranicznych w sektorze us³ug osi¹gn¹³ w la-

tach 2006-2007 rekordowo wysoki udzia³ w wartoœci inwestycji za granic¹ ponad

95,0%. Przeciêtna wartoœæ netto przep³ywów w us³ugach mia³a najwy¿szy udzia³

w Czechach 74,6% wobec œredniej dla grupy analizowanych pañstw wynosz¹cej

53,6%. Najwy¿szy odnotowany w badanym okresie udzia³ przep³ywów finanso-

wych netto wynosi³ w Czechach w 2005r. prawie 92% wartoœci przep³ywów netto

ogó³em z tytu³u bezpoœrednich inwestycji zagranicznych (wykres 2).
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W latach 2004-2007 œrednia roczna wartoœæ nap³ywu kapita³u do sektora us³ug

w pañstwach analizowanej grupy wynosi³a 8.797,4 mln USD. Najwy¿sz¹ wartoœæ

uzyska³y Wêgry 16.660,4 mln USD. Nieco wy¿sz¹ wartoœæ od œredniej odnotowa³a

Polska 9.929,3 mln USD, do Czech nap³ywa³ kapita³ o wartoœci po³owy œredniej dla

grupy, z kolei najni¿sz¹ przeciêtn¹ wartoœæ nap³ywaj¹cego kapita³u do sektora us³ug

mia³a S³owacja 1.089,5 mln USD. Od 2006r. wartoœæ nap³ywaj¹cego kapita³u za-

granicznego znacznie wzros³a na Wêgrzech i w Polsce, w 2007r. odpowiednia war-

toœæ na Wêgrzech wynios³a 41.599,5 mln USD, a w Polsce 13.068,8 mln USD. Za-

uwa¿a siê, i¿ Wêgry na tle pozosta³ych pañstw wyró¿nia³y siê wysokoœci¹

inwestycji krajowych zrealizowanych w sektorze us³ug za granic¹, które œrednio

w analizowanym okresie stanowi³y a¿ 90% wartoœci nap³ywaj¹cego do kraju kapita³u.

W Polsce w odpowiedni udzia³ wynosi³ ok. 30%, na S³owacji 20%, a w Czechach

15%. Na tle pozosta³ych pañstw Wêgry sta³y siê pañstwem nie tylko przyjmuj¹cym in-

westycje zagraniczne w sektorze us³ug, ale w równym stopniu realizuj¹cym inwes-

tycje za granic¹. Ich wartoœæ znacznie przewy¿sza³a wartoœæ zrealizowanych inwes-

tycji w pozosta³ych krajach.

W badanym okresie w sektorze us³ug analizowanych pañstw saldo miêdzynaro-

dowych przep³ywów kapita³owych by³o ujemne (wykres 3). Oznacza to, ¿e wartoœæ

ulokowanego w krajach œrodkowoeuropejskich kapita³u nale¿¹cego do podmiotów
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Wykres 1. Udzia³ przep³ywów kapita³owych w sektorze us³ug w PKB krajów Grupy Wyszehradz-

kiej w latach 2004-2007 (%)

Chart 1. The share of international capital flows in services in PKB of the Visegrad Group coun-

tries in 2004-2007 (in %)

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Foreign Direct Investment Statistics, OECD.Stat

2009.



zagranicznych by³a wiêksza od wartoœci kapita³u nale¿¹cego do podmiotów krajo-

wych przemieszczaj¹cego siê za granicê. Nie by³a to nowa sytuacja dla tych pañstw,

cech¹ analizowanego okresu by³ wzrost wartoœci przep³ywów kapita³u ogó³em,

w tym wyraŸna tendencja do zwiêkszenia odp³ywu kapita³u krajowego za granicê.

W analizowanym okresie przeciêtna roczna wartoœæ kapita³u zagraniczne-

go nap³ywaj¹cego do sektora us³ug w przeliczeniu na mieszkañca wynosi³a ok. 700

USD. Znacznie wy¿sz¹ wartoœæ odpowiedniego wskaŸnika od mia³y Wêgry, gdzie

œrednio na mieszkañca przypada³a wartoœæ 1.654,0 USD, w 2007r. odpowiednia

wartoœæ wynios³a 4.132,6 USD i by³a najwy¿sz¹ wartoœci¹ w badanej grupie pañstw

w ca³ym analizowanym okresie (wykres 4). W Czechach wartoœæ by³a ni¿sza od

œredniej 545,3 USD, w Polsce 260,2 USD a na S³owacji 202,3 USD. Z kolei

wzglêdna wartoœæ kapita³u inwestowanego za granic¹ by³a najwy¿sza na Wêgrzech

1.510,4 USD wobec œredniej dla grupy wynosz¹cej 441,1 USD. Najs³abiej wed³ug

wzglêdnej miary wypada³y Czechy. Analiza wartoœci przep³ywów kapita³owych

wskazuje, i¿ najs³absz¹ pozycjê inwestycyjn¹ w grupie pañstw wyszehradzkich zaj-

mowa³a S³owacja. Porównanie absolutnych i wzglêdnych miar miêdzynarodowego

przep³ywu kapita³u wskazuje na najwiêkszy w grupie ruch kapita³u zagranicznego

w gospodarce wêgierskiej. Przyk³ad S³owacji i Wêgier pozwala s¹dziæ, i¿ wartoœæ

inwestycji jest w niewielkim stopniu zale¿na od wielkoœci gospodarki. Z kolei war-

toœæ przep³ywów kapita³owych przeliczona wed³ug liczby mieszkañców zmieni³a

pozycjê inwestycyjn¹ Polski mierzon¹ wzglêdn¹ wartoœci¹ przep³ywu kapita³u

w badanym okresie.
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�ród³o: jak na wykresie 1.



W latach 2004-2007 najwiêkszy miêdzynarodowy ruch kapita³u w sektorze

us³ug krajów Grupy Wyszehradzkiej dotyczy³ obs³ugi nieruchomoœci i firm oraz po-

œrednictwa finansowego. Przeciêtnie w analizowanej grupie udzia³ zagranicznego

kapita³u inwestowanego w obs³ugê nieruchomoœci i firm stanowi³ ok. 40% kapita³u

inwestycyjnego nap³ywaj¹cego z zagranicy do sektora us³ug. Na drugim miejscu

znajdowa³o siê poœrednictwo finansowe, ok. 30%. Inwestycje zagraniczne realizo-

wane przez inwestorów z analizowanych krajów w 80% lokowane by³y w poœredni-

ctwie finansowym oraz obs³udze nieruchomoœci i firm. £¹czny udzia³ zagranicz-

nych inwestycji biznesowych stanowi³ kolejno: na Wêgrzech 82,4%, S³owacji

69,3%, w Polsce 63,5% i Czechach 62,2%. Podobnie wysoki by³ udzia³ krajowych

inwestycji biznesowych za granic¹ (wykres 5).

Reasumuj¹c, inwestycje zagraniczne w sektorze us³ug stanowi³y dominuj¹c¹ war-

toœæ w bezpoœrednich inwestycjach zagranicznych analizowanych krajów. Œrednio

ponad 60% ogó³u przep³ywów odbywa³o siê w sektorze us³ug. W badanym okresie

wzrasta³ udzia³ przep³ywów z tytu³u bezpoœrednich inwestycji zagranicznych w anali-

zowanym sektorze, tendencja wzrostowa dotyczy³a zarówno nap³ywaj¹cych inwesty-

cji zagranicznych, jak i inwestycji realizowanych za granic¹. W ca³ym badanym okre-

sie saldo przep³ywów kapita³owych by³o ujemne. Ponad 70% nap³ywaj¹cych do

krajów inwestycji zagranicznych zrealizowano w sekcji us³ug biznesowych zwi¹za-

nych z obs³ug¹ nieruchomoœci i firm oraz z poœrednictwem finansowym.
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Wykres 3. Przep³ywy kapita³owe w sektorze us³ug krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach

2004-2007 (w mln USD)

Chart 3. Capital flows in services in the Visegrad Group countries in 2004-2007 (in million USD)

�ród³o: jak na wykresie 1.
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Wykres 4. Wartoœæ przep³ywów kapita³owych krajów Grupy Wyszehradzkiej w przeliczeniu na

mieszkañca w latach 2004-2007 (w USD)

Chart 4. The value of capital flows in services in the Visegrad Group countries per capita in

2004-2007 (in USD)

�ród³o: jak na wykresie 1.
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Zobowi¹zania i nale¿noœci z tytu³u zagranicznych inwestycji

bezpoœrednich w sektorze us³ug w Czechach, Polsce i S³owacji

Foreign direct investments liabilities and assets in services in Czech

Republic, Poland and Slovakia

Przeciêtna wartoœæ bezpoœrednich inwestycji zagranicznych mierzona udzia³em zobo-

wi¹zañ i nale¿noœci oraz ich ró¿nicy w dochodzie narodowym wskazuje, i¿ w badanym

okresie relatywnie najmniej inwestycji zrealizowano w Polsce, a najwiêcej w Czechach.

W Polsce przeciêtny udzia³ ca³kowitych zobowi¹zañ z tytu³u inwestycji zrealizowanych

w sektorze us³ug stanowi³ 12,4% dochodu narodowego w latach 2004-2007, ta sama

wartoœæ w Czechach wynosi³a odpowiednio 17,7%. W analizowanych krajach pozycja

netto bezpoœrednich inwestycji zagranicznych by³a ujemna, a przeciêtny udzia³ nale¿noœci

z tytu³u inwestycji za granic¹ w dochodzie narodowym by³ najwy¿szy w Czechach, prze-

ciêtnie w latach 2004-2007 wynosi³ 1,5%, w Polsce 0,4%.

W badanych latach stale wzrasta³ udzia³ inwestycji zagranicznych w sektorze

us³ug. Tempo wzrostu by³o najwy¿sze w Polsce, udzia³ nale¿noœci z tytu³u inwesty-

cji zagranicznych w dochodzie narodowym wzrós³ w 2007r. o 71,4% w stosunku do

2004r., zobowi¹zañ o 68,6%, w tym samym czasie odpowiednie wartoœci w Cze-

chach zmieni³y siê o 6,7% i 52,9%. Z kolei w S³owacji w 2006r. odpowiednie war-

toœci wzros³y o 24,2% i 9,3% w stosunku do 2004r. W 2007r. skumulowana wartoœæ

zagranicznego kapita³u w Czechach stanowi³a 22,2% PKB, w Polsce 16,6% PKB.

W 2006r. odpowiednia wartoœæ w S³owacji wynios³a 14,0% (wykres 6).
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W badanym okresie przeciêtny udzia³ skumulowanej wartoœci kapita³u zainwes-

towanego w sektorze us³ug w analizowanych krajach stanowi³ 50,6% ca³kowitej

wartoœci zainwestowanego kapita³u zagranicznego we wszystkich sektorach gospo-

darczych. Odpowiedni udzia³ w kapitale zainwestowanym za granic¹ wynosi³
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55,7%. Kapita³ inwestycyjny Czech i S³owacji ulokowany za granic¹ w 80% trafia³

do sektora us³ug. W Polsce odpowiednia wartoœæ by³a zdecydowanie ni¿sza, z kolei

inwestycje zagraniczne w sektorze us³ug w Polsce stanowi³y najwy¿szy udzia³,

przeciêtnie w analizowanym okresie 57,7% ogó³u zrealizowanych inwestycji,

a w 2007r. odpowiednia wartoœæ wynosi³a 63,3% (wykres 7).

Przeciêtna wartoœæ zmiany zasobu inwestycji zagranicznych w sektorze us³ug

wyra¿ona w jednostkach pieniê¿nych by³a najwy¿sza w Polsce wynosz¹c w latach

2004-2007 rocznie 69.426,7 mln USD, w Czechach 39.262,8 mln USD i w latach

2004-2006 w S³owacji 11.293,1 mln USD. Tempo zmiany wartoœci zasobu inwesty-

cji zagranicznych by³o rosn¹ce. Najszybciej wzrasta³a wartoœæ zobowi¹zañ i nale¿-

noœci z tytu³u inwestycji zagranicznych w Polsce, w 2007r. odpowiednie wielkoœci

wynios³y 212,3% i 214,9% w stosunku do 2004r., w Czechach 192,3% i 134,1%,

z kolei w S³owacji tempo wzrostu w 2006r. wynios³o 134,2% i 152,5% w stosunku

do 2004r. Zasób inwestycji zagranicznych zrealizowanych w sektorze us³ug w Pol-

sce w 2007r. przekroczy³ wartoœæ 103.139, 8 mln USD, a w Czechach 54.896,2 mln

USD. Z kolei zasób inwestycji zrealizowanych przez analizowane pañstwa za gra-

nic¹ by³ najwy¿szy w Czechach, przewy¿szaj¹c zasób polskich inwestycji w zagra-

nicznym sektorze us³ug o 20% i s³owackich o 216%. Jednak¿e, ich zasób by³ bar-

dzo niski i saldo inwestycji zagranicznych by³o ujemne (wykres 8).

Kolejny wskaŸnik stopnia zainwestowania zagranicznego sektora us³ug, tj. war-

toœæ zasobu kapita³u zagranicznego w kraju przeliczona na liczbê mieszkañców, po-

dobnie jak miernik udzia³u zasobu inwestycji w PKB, odwraca ranking krajów dla

których prowadzona jest analiza wskazuj¹c, i¿ najwy¿sza wartoœæ inwestycji zagra-
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nicznych w sektorze us³ug przypada na mieszkañca Czech, gdzie wartoœæ zobo-

wi¹zañ z tytu³u inwestycji zagranicznych w sektorze us³ug w latach 2004-2007 wy-

nios³a przeciêtnie 3.830,5 USD per capita, odpowiednia wartoœæ w Polsce wynios³a

1.819,6 USD per capita, z kolei w S³owacji w latach 2004-2006 wynios³a 2.097,1

USD per capita. Podobnie kszta³towa³ siê ranking nale¿noœci z tytu³u inwestycji za-

granicznych w sektorze us³ug, a odpowiednie wielkoœci zasobu kapita³u krajowego

zainwestowanego za granic¹ wynios³y œrednio: 316,6 USD per capita w Czechach,

126,4 USD per capita w S³owacji i 65,5 USD per capita w Polsce. Choæ tempo

wzrostu zasobu inwestycji zagranicznych by³o najwy¿sze w Polsce, to ich wartoœæ

przypadaj¹ca na mieszkañca by³a najni¿sza. Wartoœæ zasobów inwestycyjnych

w Czechach w 2007r. osi¹gnê³a 5.336,4 USD per capita i by³a o 97,3% wy¿sza od

odpowiedniej wartoœci w Polsce (wykres 9).

W latach 2004-2007 najwy¿szym zasobem inwestycji zagranicznych charakte-

ryzowa³a siê sekcja poœrednictwa finansowego, gdzie przeciêtnie dla badanego

okresu ulokowano 36,3% zainwestowanego kapita³u zagranicznego w kraju i 42,7%

kapita³u krajowego za granic¹. Na drugim miejscu znalaz³a siê sekcja handel i na-

prawy, gdzie odpowiednie udzia³y wynosi³y 26,4% i 29,8%, z kolei trzecia zna-

cz¹ca sekcja lokacji inwestycji zagranicznych tj. obs³uga nieruchomoœci i firm prze-

ciêtnie stanowi³a udzia³ w wysokoœci 20,2% zobowi¹zañ i 17,2% nale¿noœci.

W analizowanym okresie najwy¿szy udzia³ inwestycji w zakresie poœrednictwa fi-

nansowego oraz handlu i napraw wyst¹pi³ w S³owacji i Polsce, odpowiednie

udzia³y zobowi¹zañ wynios³y przeciêtnie 41,8% i 33,7% w poœrednictwie finanso-
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�ród³o: jak na wykresie 1. Uwagi: jak na wykresie 5.



wym i 28,8% i 30,2% w handlu i naprawach, z kolei udzia³y nale¿noœci wynios³y

odpowiednio 43,4% i 41,8% oraz 40,6% i 25,0%. Struktura inwestycji w sektorze

us³ug w Czechach wskazywa³a na najwy¿szy udzia³ poœrednictwa finansowego

33,4% zobowi¹zañ i 42,7% nale¿noœci, a na drugim miejscu obs³ugi nieruchomoœci

i firm odpowiednio 26,1% i 24,0% (wykres 10).

Reasumuj¹c, w badanym okresie ca³kowita wartoœæ zasobów inwestycyjnych

ulokowanych w sektorze us³ug w trzech krajach Grupy Wyszehradzkiej wskazy-

wa³a na najwy¿szy poziom inwestycji w Polsce. Jednak¿e wzglêdne miary zmie-

nia³y pozycjê Polski i plasowa³y j¹ na trzecim miejscu wœród badanych pañstw.

Wzglêdny stopieñ zainwestowania mierzony wartoœci¹ inwestycji przypadaj¹c¹ na

mieszkañca i jej udzia³em w PKB by³ najwy¿szy w Czechach. Struktura inwestycji

zagranicznych by³a podobna w Polsce i S³owacji, gdzie dominuj¹c¹ rolê odgrywa³y

inwestycje w poœrednictwie finansowym oraz w handlu i naprawach. Z kolei w Cze-

chach by³y to inwestycje zwi¹zane z obs³ug¹ biznesu.

Miêdzynarodowa pozycja inwestycyjna sektora us³ug

International investment position of services

Miêdzynarodowa pozycja inwestycyjna okreœla udzia³ w miêdzynarodowych

przep³ywach kapita³u inwestycyjnego na podstawie skumulowanych wartoœci in-

westycji zrealizowanych w kraju i za granic¹ oraz zmian pozycji na podstawie rocz-

nych przep³ywów kapita³owych. Stopieñ zagranicznego zainwestowania sektora

mierzony wzglêdnymi miarami uwzglêdniaj¹cymi nie tylko skumulowan¹ wartoœæ

przep³ywów, ale tak¿e ich udzia³ w podstawowych wielkoœciach gospodarki pozwa-

la oceniaæ procesy internacjonalizacji i transnacjonalizacji badanego sektora.

W miêdzynarodowych przep³ywach kapita³owych w œrodkowoeuropejskich go-

spodarkach najwiêkszy udzia³ mia³ sektor us³ug. W badanych krajach ponad po³owa

inwestycji zagranicznych by³a lokalizowana w sektorze us³ug. Wœród badanych

pañstw zdecydowanym liderem inwestycyjnym by³y Wêgry, które w dwa lata po

wejœciu do Unii Europejskiej zwiêkszy³y wartoœæ rocznych przep³ywów inwestycyj-

nych o kilkaset procent. Podobnie najwy¿sza wœród analizowanych pañstw by³a

przeciêtna roczna wartoœæ przep³ywów kapita³owych na Wêgrzech kszta³tuj¹c siê

na poziomie 1.654,0 USD per capita, prawie dwukrotnie przewy¿szaj¹c odpowied-

ni¹ wartoœæ w Czechach i ponad piêciokrotnie w Polsce i S³owacji. Ta sama sytua-

cja mia³a miejsce w przypadku rocznej wartoœci odp³ywu kapita³u inwestycyjnego

z Wêgier za granicê, której wartoœæ jeszcze bardziej przewy¿sza³a wartoœci w pozo-

sta³ych analizowanych krajach (tabela 1).

Pozycja inwestycyjna zale¿y od wielkoœci inwestycji zrealizowanych za granic¹.

Najwy¿szy wskaŸnik pozycji inwestycyjnej okreœlony przeciêtn¹ roczn¹ wartoœci¹

przep³ywów w sektorze us³ug uzyska³y w analizowanym okresie Wêgry 0,60, w wy-

niku wysokiej wartoœci zainwestowania krajowego kapita³u za granic¹. Najni¿szy
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wskaŸnik pozycji inwestycyjnej mia³y Czechy, które w ostatnich latach by³y g³ów-

nie biorcami inwestycji. Wspó³czynnik korelacji obliczony dla wartoœci PKB

i przep³ywów netto inwestycji w sektorze us³ug przyjmuje wartoœci zbli¿one do jed-

noœci, co œwiadczy o wystêpowaniu zale¿noœci miêdzy wysokoœci¹ PKB, a zagra-

niczn¹ pozycj¹ inwestycyjn¹ sektora us³ug. Pod¹¿aj¹c za tez¹ J.H. Dunninga mo¿na

uznaæ, i¿ znalaz³a ona uzasadnienie w badanych wielkoœciach dotycz¹cych sektora

us³ug, szczególnie wa¿nego w rozwoju nowoczesnych gospodarek.

Kolejnym potwierdzeniem przytoczonej tezy by³y wyniki analizy pozycji inwes-

tycyjnej uwzglêdniaj¹cej skumulowan¹ wartoœæ inwestycji i skumulowane saldo

pozycji inwestycyjnej netto. W tym przypadku wartoœæ wspó³czynnika korelacji

by³a jeszcze bli¿sza jednoœci, co zwiêksza pewnoœæ wystêpowania zale¿noœci miê-

dzy stopniem rozwoju gospodarczego mierzonym PKB per capita a zagraniczn¹

aktywnoœci¹ inwestycyjn¹ pañstw w sektorze us³ug (tabela 2).

W latach 2004-2007 najwy¿sz¹ wartoœæ zobowi¹zañ i nale¿noœci z tytu³u zagra-

nicznych inwestycji mia³y Czechy. Relacja nale¿noœci do zobowi¹zañ wypad³a ko-

rzystniej w Czechach ni¿ w Polsce i na S³owacji. WskaŸnik pozycji inwestycyjnej

mierzonej skumulowan¹ wartoœci¹ inwestycji zagranicznych w Czechach wynosi³

0,08 i by³a to najwy¿sza wartoœæ wœród trzech badanych krajów. Z kolei najni¿szy

wspó³czynnik pozycji inwestycyjnej mia³a Polska, która mia³a te¿ najni¿sz¹ wartoœæ

PKB per capita oraz najni¿szy udzia³ zobowi¹zañ i nale¿noœci. Przyk³ad polskiej

gospodarki stanowi kolejne potwierdzenie tezy J.H. Dunninga.
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Tabela 1. Przeciêtne roczne wartoœci miêdzynarodowych przep³ywów inwestycyjnych w sektorze

us³ug krajów wyszehradzkich w latach 2004-2007

Table 1. The average yearly value of international investment flows in services in the Visegrad

Group countries in 2004-2007

WskaŸnik Czechy Polska S³owacja Wêgry

USD per capita

Produkt Krajowy Brutto 21.405,5 14.450,7 17.266,2 17.468,1

Nap³yw zagranicznych kapita³ów do kraju 545,3 260,2 202,3 1.654,0

Odp³yw krajowych kapita³ów za granicê 32,6 77,5 45,0 1.510,4

Przep³ywy netto 512,7 182,7 157,3 143,6

% PKB

Nap³yw zagranicznych kapita³ów do kraju 2,6 1,8 1,2 9,0

Odp³yw krajowych kapita³ów za granicê 0,1 0,5 0,3 8,2

Przep³ywy netto 2,4 1,2 1,0 0,9

WskaŸnik pozycji inwestycyjnej

Odp³yw krajowych kapita³ów za granicê/Nap³yw

zagranicznych kapita³ów do kraju

0,10 0,47 0,22 0,60

Wspó³czynnik korelacji PKB/Przep³ywy netto 0,85 0,83 0,86 1,0

�ród³o: jak na wykresie 1. Uwagi: jak na wykresie 5.



Tabela 2. Przeciêtne wskaŸniki miêdzynarodowej pozycji inwestycyjnej w sektorze us³ug Czech,

Polski i S³owacji w latach 2004-2007

Table 2. The average measures of international investment position in services in Czech Republic,

Poland and Slovakia in 2004-2007

WskaŸnik Czechy Polska S³owacja

USD per capita

Produkt Krajowy Brutto 21.405,5 14.450,7 17.266,2

Zobowi¹zania z tytu³u zagranicznych inwestycji 3.830,5 1.819,6 2.097,1

Nale¿noœci z tytu³u zagranicznych inwestycji 316,6 65,5 126,4

Pozycja inwestycyjna netto 3.513,9 1.754,1 1.970,7

% PKB

Zobowi¹zania z tytu³u zagranicznych inwestycji 17,7 12,4 12,9

Nale¿noœci z tytu³u zagranicznych inwestycji 1,5 0,4 0,8

Pozycja inwestycyjna netto 16,2 11,9 12,1

WskaŸnik pozycji inwestycyjnej

Nale¿noœci/Zobowi¹zania z tytu³u zagranicznych

inwestycji

0,08 0,04 0,06

Wspó³czynnik korelacji PKB/Pozycja inwestycyjna netto 1,0 0,99 0,95

�ród³o: jak na wykresie 1. Uwagi: jak na wykresie 5.

Reasumuj¹c, zró¿nicowanie poziomu gospodarczego krajów œrodkowoeuropej-

skich by³o jednym z czynników wp³ywaj¹cych na zasób bezpoœrednich inwestycji

zagranicznych w sektorze us³ug oraz zajmowan¹ pozycjê inwestycyjn¹ na us³ugo-

wych rynkach zagranicznych. Badane kraje mia³y ujemn¹ wielkoœæ netto zagranicz-

nych inwestycji bezpoœrednich, dokonywa³y jednak inwestycji za granic¹, choæ ich

wartoœæ by³a relatywnie niska. Kolejn¹ cech¹ w analizowanej grupie pañstw by³

rosn¹cy poziom inwestycji zagranicznych w kraju i coraz wy¿sze inwestycje poza

granicami kraju. Wed³ug klasyfikacji J.H. Dunninga mo¿na uznaæ, i¿ w zakresie

us³ug analizowane kraje mieœci³y siê miêdzy drug¹ a trzeci¹ zdefiniowan¹ pozycj¹

inwestycyjn¹ kraju pozostaj¹c na œcie¿ce wzrostu gospodarczego.

Wnioski

Conclusions

Nap³yw zagranicznych inwestycji bezpoœrednich do kraju zwiêksza³ kapita³

produkcyjny gospodarki i wp³ywa³ na jej funkcjonowanie. Tworzenie sprzy-

jaj¹cych warunków dla inwestorów zagranicznych sta³o siê podstawowym zada-

niem w krajach transformuj¹cych i rozwijaj¹cych siê w procesie podnoszenia mo-

¿liwoœci produkcyjnych i miêdzynarodowej konkurencyjnoœci. Podstawowym

podejœciem reprezentowanym w polityce proinwestycyjnej by³o zintegrowane po-

dejœcie w rozwoju kapita³u, technologii i przedsiêbiorczoœci. Inwestycje w sekto-
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rze us³ug np. biznesowych, stanowi³y podstawê rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej

we wszystkich sektorach w gospodarce, staj¹c siê bodŸcem do poprawy konku-

rencyjnoœci ca³ej gospodarki.

Po wst¹pieniu do Unii Europejskiej wzrasta³a wartoœæ rocznych przep³ywów

bezpoœrednich inwestycji zagranicznych w sektorze us³ug w krajach Grupy Wysze-

hradzkiej. Wzrasta³a zarówno wartoœæ nap³ywaj¹cych do badanych krajów inwesty-

cji zagranicznych, jak i wartoœæ inwestycji zrealizowanych za granic¹.

Inwestycje zagraniczne w sektorze us³ug stanowi³y wiêksz¹ czêœæ bezpoœrednich

inwestycji zagranicznych pañstw Grupy Wyszehradzkiej, przeciêtnie w analizowa-

nej grupie pañstw ponad 60% przep³ywów inwestycyjnych odbywa³o siê w sektorze

us³ug. Sektor us³ug by³ zatem znacz¹cym miejscem lokalizacji inwestycji zagrani-

cznych w badanych gospodarkach. Nap³ywa³ potencja³ inwestycyjny w sferze us³u-

gowej dziêki czemu wzrasta³ stopieñ unowoczeœnienia i umiêdzynarodowienia go-

spodarek œrodkowoeuropejskich.

Saldo przep³ywów kapita³owych by³o ujemne w ca³ym badanym okresie. Kraje

wyszehradzkie przyjmowa³y rocznie wiêcej kapita³u z zagranicy ni¿ wynosi³ roczny

odp³yw kapita³u krajowego. Kraje œrodkowoeuropejskie nie posiada³y wystarcza-

j¹cej iloœci kapita³u, aby partycypowaæ w œwiatowych inwestycjach w sektorze

us³ug i koncentrowa³y swoj¹ uwagê raczej na polityce przyci¹gania jak najwiêkszej

iloœci kapita³u w formie bezpoœrednich inwestycji zagranicznych.

W latach 2004-2007 przep³ywy kapita³owe w sektorze us³ug z roku na rok by³y

coraz wy¿sze. Rosn¹ca tendencja miêdzynarodowego ruchu kapita³u wskazuje na

wzrost znaczenia inwestycji zagranicznych i postêpuj¹c¹ transnacjonalizacjê sekto-

ra us³ug w krajach œrodkowoeuropejskich po wejœciu do UE.

W latach 2004-2007 wartoœæ nap³ywaj¹cego do sektora us³ug zagranicznego

kapita³u inwestycyjnego w 70% lokalizowana by³a w sferze us³ug biznesowych

zwi¹zanych z obs³ug¹ nieruchomoœci i firm oraz poœrednictwem finansowym.

Skumulowana wartoœæ kapita³u zagranicznego zainwestowanego w sektorze

us³ug w badanej grupie krajów stanowi³a przeciêtnie 14% wartoœci dochodu naro-

dowego i 50% skumulowanej wartoœci kapita³u zagranicznego zainwestowanego

we wszystkich sektorach gospodarki. Inwestycje zagraniczne odgrywa³y znacz¹c¹

rolê w szybkim rozwoju sektora us³ug w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Zagraniczny kapita³ inwestycyjny w sektorze us³ug mia³ najwiêkszy udzia³

w Polsce, ponad 60% ogó³u zrealizowanych inwestycji zagranicznych w Polsce do-

tyczy³o sektora us³ug. Us³ugi mia³y te¿ du¿y udzia³ w lokalizacji kapita³u krajowe-

go Czech i S³owacji ulokowanego za granic¹, który w 80% trafi³ do sektora us³ug.

Najwy¿sz¹ skumulowan¹ wartoœæ osi¹gnê³y zasoby inwestycji bezpoœrednich

w sektorze us³ug w Polsce, odpowiednia wartoœæ w Czechach i S³owacji by³a ni¿sza

o 46,0% i 82% od wartoœci inwestycji zagranicznych ulokowanych w sektorze

us³ug w Polsce. Z kolei wartoœæ czeskich inwestycji dokonanych w zagranicznym

sektorze us³ug by³ wy¿szy ni¿ polskich i s³owackich inwestycji za granic¹.
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Wzglêdne miary skumulowanych wielkoœci zagranicznych zasobów inwestycyj-

nych w sektorze us³ug umiejscowi³y Polskê na ostatniej pozycji w rankingu pañstw

wyszehradzkich, wskazuj¹c na relatywnie niski stopieñ zainwestowania w przeli-

czeniu na mieszkañca i PKB, zarówno pod wzglêdem skumulowanej wartoœci bez-

poœrednich inwestycji w kraju, jak i za granic¹.

Relatywnie najwy¿szy stopieñ zainwestowania zagranicznego mierzony skumu-

lowan¹ wartoœci¹ zagranicznych inwestycji w sektorze us³ug wyst¹pi³ kolejno

w trzech sekcjach: poœrednictwo finansowe, handel i naprawy oraz obs³uga nieru-

chomoœci. W analizowanych latach nieco inaczej kszta³towa³ siê ruch inwestycyjny

mierzony wartoœci¹ rocznych przep³ywów kapita³u inwestycyjnego, który by³ inten-

sywniejszy w zakresie obs³ugi nieruchomoœci oraz poœrednictwa finansowego, czyli

w us³ugach zwi¹zanych z obs³ug¹ biznesu. Us³ugi biznesowe, jako dominuj¹cy

w badanym okresie kierunek przep³ywu inwestycji dotyczy³ zarówno inwestycji za-

granicznych realizowanych w badanych krajach, jak i krajowych realizowanych za

granic¹.

Znacz¹cy udzia³ inwestycji zagranicznych w sektorze us³ug przyczynia³ siê do

rozwoju nowoczesnych gospodarek us³ugowych pañstw Europy Œrodkowej. Obok

transferu kapita³u nastêpowa³ tak¿e transfer technologii, wiedzy, metod zarz¹dzania

oraz marketingu. Trafna wydaje siê teza J.H. Dunninga, ¿e bezpoœrednie inwestycje

zagraniczne s¹ specyficzn¹ transakcj¹ wi¹¿¹c¹ trzy p³aszczyzny: kapita³ finansowy,

doœwiadczenie zarz¹dzania i wiedzê techniczn¹ oraz przedsiêbiorczoœæ. Reasumuj¹c

nale¿y stwierdziæ, ¿e bezpoœrednie inwestycje zagraniczne traktowane s¹ jako jedne

z najbardziej korzystnych i bezpiecznych form miêdzynarodowych przep³ywów kapi-

ta³u oraz finansowania procesów restrukturyzacyjnych i rozwojowych, poniewa¿

gwarantuj¹ bezpoœredni dostêp zarówno do zagranicznych rynków zbytu, jak i do no-

woczesnych technik i technologii w sferze produkcji i zarz¹dzania.
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Miêdzynarodowa pozycja inwestycyjna sektora us³ug krajów

Grupy Wyszehradzkiej po wst¹pieniu do Unii Europejskiej

Streszczenie

W artykule poddano ocenie pozycjê inwestycyjn¹ krajów œrodkowoeuropejskich w wybranym

sektorze gospodarki w latach 2004-2007. Przeprowadzone badanie dotyczy sektora us³ug rynko-

wych. Analizowano podstawowe wielkoœci przep³ywu i zasobu inwestycji bezpoœrednich w sek-

torze, ich udzia³y w zagranicznych inwestycjach ogó³em i dochodzie krajowym. Porównywano

absolutne i wzglêdne mierniki wartoœci przep³ywów i pozycji inwestycyjnej oraz kierunki lokali-

zacji kapita³u zagranicznego wed³ug rodzaju us³ug. Po przyst¹pieniu krajów œrodkowoeuropej-

skich do Unii Europejskiej wzros³y przep³ywy bezpoœrednich inwestycji zagranicznych i wartoœæ

zasobów inwestycyjnych w analizowanym sektorze. W badanych gospodarkach pozycja inwes-

tycyjna kszta³towana by³a na drodze wzrostu inwestycji zagranicznych w sektorze us³ug w kraju

i za granic¹.

The international investment position of service sector in the Vysegrad

Group countries after the accession into the European Union

Summary

In the article investment position of the Central European countries in 2004-2007 in the selec-

ted sector of economy has been evaluated. The carried out research focuses on sector of market

services. The main value of flow and direct investment position in the sector and their shares in

total foreign investment and domestic income have been analyzed. The comparison of absolute

and relative measures of the value of flows and investment positions as well as directions of loca-

tion of foreign capital by the genre of services has been made. After entering of the Central Euro-

pean countries into the European Union flows and value of investments in the studied sector have

increased. In the examined countries the investment position has been created by expansion of fo-

reign investment in services in and abroad the country.
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ALEKSANDRA STADNIK

Wy¿sza Szko³a Bankowa we Wroc³awiu

Migracje miêdzynarodowe a rozwój gospodarczy

i spo³eczny we wspó³czesnym œwiecie

International migration and the economic and social

development in the present world

Wstêp

Introduction

Miêdzynarodowe przep³ywy ludnoœci to z³o¿one zjawisko. Uto¿samiane jest

ono z jakoœciowymi i iloœciowymi zmianami zachodz¹cymi w zglobalizowanej

gospodarce. Przeobra¿enia te zachodz¹ w ró¿nych obszarach ¿ycia spo³eczno-go-

spodarczego, tak na poziomie krajowym, jak i miêdzynarodowym. W tym kontek-

œcie warte uwagi jest zagadnienie wspó³zale¿noœci miêdzy migracjami miêdzyna-

rodowymi a rozwojem ekonomicznym i spo³ecznym. Z jednej strony bowiem

poziom rozwojów krajów w istotny sposób wp³ywa na kierunki migracji, z drugiej

– same migracje mog¹ implikowaæ pozytywne zmiany ekonomiczne i spo³eczne

krajów. Warto zatem poznaæ i przyjrzeæ siê tej problematyce w ró¿nych jej obsza-

rach, tym bardziej, i¿ kluczowe znaczenie ma odpowiednie zarz¹dzanie migracja-

mi szczególnie w aspekcie dzia³añ s³u¿¹cych wykorzystaniu potencja³u migracji,

szans, jakie ze sob¹ nios¹, a tak¿e sprzyjanie szeroko rozumianemu postêpowi

i rozwojowi1.

1.Migracje miêdzynarodowe a rozwój – wybrane aspekty teoretyczne

International migration and the development – selected theoretical

aspects

Wskazuje siê, i¿ w aspekcie historycznym analiza zale¿noœci miêdzy migracjami

miêdzynarodowymi a rozwojem obejmuje szerokie spektrum pogl¹dów, które k³ad¹

nacisk zarówno na pozytywne interakcje (nurt lat 50-tych i 60-tych XX wieku oraz
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pocz¹tku XXI wieku), jak i dominuj¹cy w latach 70-tych i 80-tych XX wieku scep-

tyczny stosunek do istnienia korzystnych interakcji w tym zakresie (Tabela 1).

Prze³om XX i XXI wieku to wzrost zainteresowania zagadnieniem migracji miê-

dzynarodowych w ich pozytywnym znaczeniu. Œwiadomoœæ nieuchronnoœci

przep³ywów ludnoœci zwróci³a uwagê badaczy na koniecznoœæ podejmowania przez

kraje i spo³ecznoœci dzia³añ, które winny sprzyjaæ maksymalizacji pozytywnych

efektów tych przemieszczeñ. Szczególne zainteresowanie w tej kwestii wzbudza

fakt znaczenia transferów pieniê¿nych od emigrantów (ang. remittances) oraz czyn-

niki wp³ywaj¹ce na stopieñ zainteresowania migrantów rozwojem ich krajów po-

chodzenia.

Tabela 1. Migracje i rozwój – przegl¹d g³ównych trendów badañ i polityk

Table 1. Migration and development – an overview of the main trends of research and policy

Lata Podejœcie do problematyki G³ówne trendy polityk migracyjnych

-1973 Przewaga pozytywnych interakcji

miêdzy miêdzynarodowymi migra-

cjami a rozwojem

Podejœcie optymistyczne, transfer wiedzy i ka-

pita³u sprzyja rozwojowi krajów (g³ównie roz-

wijaj¹cych siê)

1973-1990 Przewaga negatywnych interakcji

miêdzy miêdzynarodowymi migra-

cjami a rozwojem

Sceptycyzm co do pozytywnego wp³ywu mi-

gracji na rozwój (g³ównie w aspekcie drena¿u

mózgów), po politykach powrotów skupiono

siê na politykach integracji, w analizach

wp³ywu migracji pomija siê aspekt wp³ywu na

rozwój

1990-2001 Dalsza analiza i badania empirycz-

ne wp³ywu migracji

Podejœcie sceptyczne, zaostrzanie polityk imi-

gracyjnych

2001- Wzrost zainteresowania problema-

tyk¹ migracji i rozwoju w zakresie

badañ i publikacji, zró¿nicowane

podejœcia z przewag¹ tendencji po-

zytywnych

Zwrócenie uwagi na zjawisko pozyskiwania

mózgów, znaczenie diaspor i transferów pie-

niê¿nych od emigrantów, dalsze zaostrzanie

polityk migracyjnych, ukierunkowanie na

przyci¹ganie pracowników wysoko wykwa-

lifikowanych

�ród³o: H. de Haas, Remittances, Migration and Social Development. A Conceptual Review of the

Literature, UNRISD, Social Policy and Development Program Paper No 34, October 2007, s. 4

Analizuj¹c literaturê zwi¹zan¹ z migracjami i rozwojem mo¿na spotkaæ siê

z pogl¹dami, które odrêbnie analizuj¹ przyczyny i skutki migracji w tym zakresie.

Tymczasem analiza wp³ywu miêdzynarodowych przep³ywów ludnoœci na rozwój

wymaga przyjrzenia siê determinantom, które sk³aniaj¹ potencjalnych emigrantów

do wyjazdu. Ich identyfikacja jest niezwykle istotnym elementem, wskazuje siê bo-

wiem, i¿ implikacje przep³ywu ludnoœci w du¿ej mierze uzale¿nione bêd¹ od moty-

wacji migrantów2.
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Pe³niejszy obraz omawianego wp³ywu mo¿liwy jest do zaobserwowania, jeœli

implikacje miêdzynarodowych migracji bêd¹ rozpatrywane w szerokim kontekœcie

spo³ecznym. Bez w¹tpienia bowiem problematyka zwi¹zana z miêdzynarodowymi

migracjami to jedynie czêœæ wieloaspektowego zagadnienia, jakim jest rozwój.

Z drugiej strony migracje to fenomen sam w sobie, rz¹dz¹cy siê w³asnymi prawami,

dysponuj¹cymi wewnêtrznymi si³ami, wp³ywaj¹cymi na dynamikê3.

Nieuchronnoœæ miêdzynarodowych migracji staje siê wyzwaniem, w tych wa-

runkach bowiem jednym z kluczowych problemów jest minimalizacja negatywnych

konsekwencji migracji i maksymalizacja pozytywnych. W tym kontekœcie mo¿na

mówiæ o koniecznoœci takich dzia³añ, podejmowanych na poziomie krajowym

i miêdzynarodowym, które s³u¿yæ bêd¹ rozwojowi – krajów przyjmuj¹cych, krajów

wysy³aj¹cych, a tak¿e samych migrantów.

Trzeba mieæ na uwadze fakt, i¿ migranci mog¹ stanowiæ istotne Ÿród³o rozwoju,

przy czym nale¿y przy tym podkreœliæ, i¿ chodzi tu o potencja³, a nie o pewny me-

chanizm i pewn¹ zale¿noœæ. Badania s³u¿yæ powinny wskazaniu okolicznoœci,

w których ten pozytywny wp³yw jest zauwa¿alny, identyfikacji ich przyczyn, a tak-

¿e odpowiedzi na pytanie w jakich przypadkach i dlaczego te implikacje maj¹ cha-

rakter negatywny4.

Analizy i badania zwi¹zków miêdzy migracj¹ a szeroko rozumianym rozwojem

zwykle obejmuj¹ zagadnienia zwi¹zane z wp³ywem transferów pieniê¿nych od emi-

grantów i ich wykorzystywaniem, czy rol¹ w przep³ywie wiedzy, kwalifikacji i te-

chnologii. Rozwa¿ania odnoœnie zwi¹zków miêdzy migracjami a rozwojem tak¿e

zwracaj¹ uwagê na problematykê drena¿u mózgów w aspekcie odp³ywu wykwalifi-

kowanych pracowników i specjalistów. W tym zakresie czêsto to zagadnienie staje

siê argumentem przemawiaj¹cym przeciwko istnieniu pozytywnego wp³ywu migra-

cji na rozwój. Nieco mniej pesymistyczny obraz (odnoœnie skali i skutków)

odp³ywu specjalistów pojawia siê przy bli¿szym przyjrzeniu siê zjawisku, dlatego

te¿ wskazanie rzeczywistych implikacji, tak spo³ecznych, ekonomicznych i kulturo-

wych wymaga dok³adnych badañ, które przybli¿yæ mog¹ faktyczny obraz (np. kon-

sekwencje powrotów oraz rola emigrantów w transferze inwestycji, wiedzy, inno-

wacji, itp.). Ponadto implikacje miêdzynarodowych przep³ywów ludnoœci dla

rozwoju w du¿ej mierze uzale¿nione s¹ od zakresu, obszaru, jakiemu podlega bada-

nie migracji (czas obserwacji, zasiêg geograficzny, grupy migrantów)5. W tym miej-

scu kluczowym jest wskazanie, na ile zauwa¿ane pozytywne aspekty s¹ odzwier-
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ciedleniem rzeczywistych korzystnych przeobra¿eñ, a na ile s¹ jedynie wynikiem

zastosowania odmiennej ni¿ dotychczas metodologii6.

Istotna jest œwiadomoœæ, i¿ wp³yw ten wykracza poza powy¿sze problemy, a tyl-

ko baczna obserwacja rzeczywistoœci pozwoli na wykorzystanie szans, jakie migra-

cje za sob¹ nios¹. Uwagê nale¿y te¿ kierowaæ na wczeœniejsze wielkoœci

przep³ywów (siêgaj¹c do XIX i XX wieku). Z globalnego bowiem punktu widzenia

masowe przep³ywy ludnoœci obserwowaæ mo¿na od zarania dziejów, ludzie prze-

mieszczali siê od zawsze, choæ wskazaæ nale¿y na ró¿ne przyczyny, które decydo-

wa³y o konkretnych ruchach ludnoœciowych. Podstaw¹ bowiem podjêcia decyzji

o emigracji jest najczêœciej chêæ poprawy sytuacji ekonomicznej (czynnik ten uwa-

¿any jest za najwa¿niejszy). Zatem nie satysfakcjonuj¹ce warunki w kraju pocho-

dzenia sk³aniaj¹ do lepszych poza jego granicami. Jednoczeœnie jednak nale¿y

zwróciæ uwagê na koszty emigracji i jego ryzyko, które nierzadko staj¹ siê istotn¹

barier¹ migracji (dlatego nie obserwuje siê masowych przemieszczeñ z biednych re-

gionów Afryki). Zatem paradoksalnie rozwój spo³eczno-ekonomiczny, zwi¹zany

z nim rozwój œrodków masowego przekazu, zwiêkszony dostêp do informacji o wa-

runkach ¿ycia w innych czêœciach œwiata sprzyja zwiêkszeniu masowych migracji

(wiod¹ce kraje emigracji, m.in. Meksyk, Maroko, Turcja czy Filipiny nie s¹ bo-

wiem krajami najmniej rozwiniêtymi)7.

Wzrost i rozwój sprzyjaæ mo¿e zmniejszaniu siê ró¿nic w poziomie dochodów

miêdzy krajami, w konsekwencji mo¿e doprowadziæ to do przekszta³cenia siê kra-

jów emigranckich w kraje imigranckie (jak to mia³o miejsce w przypadku W³och,

Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, czy Malezji i Tajwanu). Odwrotny mechanizm tak¿e

mo¿e mieæ miejsce (jak np. w przypadku Argentyny), mo¿na zatem stwierdziæ, i¿

zale¿noœæ miêdzy migracjami a rozwojem jest dwukierunkowa8.

Polemiki odnoœnie implikacji migracji dotycz¹ tak¿e kwestii integracji imi-

grantów w spo³eczeñstwach przyjmuj¹cych9 oraz jej wp³ywu na stopieñ zaanga¿o-

wania w rozwój krajów pochodzenia. Istotne miejsce w debatach pe³ni¹ tu g³osy

polityków krajów goszcz¹cych, którzy nierzadko wskazuj¹ na koniecznoœæ zaan-

ga¿owania siê imigrantów w ¿ycie spo³eczno-gospodarcze w krajach goszcz¹cych

(Holandia). Jak pokazuj¹ przyk³ady imigrantów tureckich w Niemczech (wspie-

raj¹cych turystykê tureck¹) czy Marokañczyków w Holandii, Belgii, czy Francji

(promuj¹cych swe kraje pochodzenia) stopieñ integracji nie pozostaje w sprzecz-

noœci z lojalnoœci¹ z krajem pochodzenia, tym bardziej, i¿ coraz czêœciej mówi siê
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o ponadnarodowym œrodowisku, gdzie funkcjonuje siê, ¿yje i pracuje w przynaj-

mniej dwóch krajach10.

Migracje miêdzynarodowe s¹ wieloaspektowym zagadnieniem obejmuj¹cym

szerokie spektrum problemów ró¿nych sfer ¿ycia spo³eczno-gospodarczego. Ze

wzglêdu na swój charakter nie mo¿na w sposób ogólny analizowaæ ich przejawów.

Rzeczywisty obraz wymaga bowiem dok³adnego przyjrzenia siê tej problematyce,

w tym przypadku niewystarczaj¹ce okazuj¹ siê pewne generalne, ogólne analizy.

Tak jest tak¿e w przypadku analiz wspó³zale¿noœci miêdzy migracjami miêdzyna-

rodowymi a rozwojem. Nie do podwa¿enia jest fakt d¹¿enia do sprzyjania rozwojo-

wi spo³ecznemu tak na poziomie krajowym, jak i miêdzynarodowym. O ile temu

rozwojowi sprzyjaæ bêd¹ migracje zale¿y zarówno od krajów pochodzenia migran-

tów, krajów goszcz¹cych, a co za tym idzie tak¿e migrantów, jak i spo³eczeñstwa

miêdzynarodowego11.

2. Znaczenie transferów pieniê¿nych od emigrantów (ang. remittances)

i wyzwania z nimi zwi¹zane

The importance of migrants’ remittances and challenges associated

with them

Rozwa¿ania na temat wp³ywu migracji na rozwój najczêœciej dotycz¹ znaczenia

œrodków finansowych przesy³anych przez emigrantów w postaci tzw. remittances.

Œwiadomoœæ ich wielkoœci (tak¿e tych nieoficjalnych, nie wykazywanych w statysty-

kach) oraz roli, jakie te transfery mog¹ pe³niæ, sk³aniaj¹ do tworzenia takich warun-

ków, które bêd¹ sprzyjaæ jak najoptymalniejszemu ich wykorzystaniu. Wartoœciowo

przewy¿szaj¹ inne Ÿród³a finansowe (np. ODA – Oficjalna Pomoc Rozwojowa dla

krajów rozwijaj¹cych siê w 2008 r. osi¹gnê³a poziom szacowany na ok. 121 mld

USD12, gdy tymczasem przep³ywy remittances w 2008 r. do tych krajów osi¹gnê³y

wartoœæ 337,7 mld USD przy ich ogólnej globalnej wielkoœci rzêdu 443,5 mld

USD13), a dodatkowym atutem jest ich wzglêdna sta³oœæ, niezale¿nie od sytuacji go-

spodarczej. Nawet w warunkach kryzysu, gdy oficjalna pomoc, b¹dŸ przep³ywy

zwi¹zane z inwestycjami zmniejszaj¹ siê, wp³aty od emigrantów, nawet jeœli zmniej-

szaj¹ siê (co niekoniecznie wynika z faktu rzeczywistego spadku ich wartoœci, a ra-

czej zmiany kana³u z oficjalnego, np. bankowego na nieoficjalny ze wzglêdu na
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zmniejszenie lub wrêcz brak zaufania do systemu bankowego w warunkach kryzysu

finansowego) to nie w takim stopniu jak inne przep³ywy kapita³owe14.

Transfery maj¹ znacz¹cy wp³yw na poziom ¿ycia osób je otrzymuj¹cych, w tym

na spadek ubóstwa, mog¹ sprzyjaæ zwiêkszaniu udzia³u obszarów wiejskich czy

biedniejszych krajów rozwijaj¹cych siê w gospodarce œwiatowej. S¹ one istotnym

Ÿród³em finansowania konsumpcji i inwestycji w kraju pochodzenia migrantów.

Œrodki te s¹ wydatkowane g³ównie na codzienne potrzeby (konsumpcja), edukacjê,

opiekê medyczn¹, zakupy dóbr trwa³ego u¿ytku, zakupy nieruchomoœci, zakupy

sfery spo³eczno-kulturalnej, itp. Z kolei z punktu widzenia makro, obok wp³ywu na

bilans p³atniczy, transfery te mog¹ sprzyjaæ wzrostowi PKB oraz zatrudnieniu,

szczególnie, jeœli œrodki finansowe s¹ przeznaczane na zakup dóbr i us³ug produko-

wanych w kraju. Ich poziom decydowaæ mo¿e o wiarygodnoœci gospodarki na are-

nie miêdzynarodowej oraz o dostêpie do miêdzynarodowych rynków finanso-

wych15. Remittances wp³ywa na poprawê wizerunku kraju na arenie miêdzynarodo-

wej, g³ównie w aspekcie zdolnoœci kredytowej i zdolnoœci p³atniczej, co sprzyja

zwiêkszeniu dostêpnoœci do zagranicznych Ÿróde³ finansowania. W tym miejscu

jednak trzeba zwróciæ uwagê na pewne niebezpieczeñstwo. Ze wzglêdu na chara-

kter tych transferów nie zawsze mo¿na precyzyjnie przewidzieæ wielkoœæ tych

transferów, na tej podstawie planowaæ i prognozowaæ pewne przedsiêwziêcia i in-

westycje. Z drugiej jednak strony wielu krajom uda³o siê wynegocjowaæ pozycjê na

miêdzynarodowych rynkach na doœæ korzystnych warunkach dziêki dysponowaniu

dewizami, których znacz¹cym Ÿród³em by³y remittances16.

Ze wzglêdu na odzwierciedlenie wielkoœci transferów migrantów w bilansie

p³atniczym, maj¹ one wp³yw na stan rachunku bie¿¹cego, w zale¿noœci od relacji

przekazów formalnych i nieformalnych: wzrost udzia³u kana³ów oficjalnych sprzyja

równowadze tego rachunku, natomiast korzystanie z nie rejestrowanych kana³ów

mo¿e implikowaæ jego deficyt.

Analizy wskazuj¹, i¿ transfery mog¹ stanowiæ istotne, alternatywne Ÿród³o fi-

nansowania inwestycji krajach rozwijaj¹cych siê, szczególnie w warunkach niewy-

starczaj¹co rozwiniêtych rynków finansowych czy kredytowych, które nie potrafi¹

sprostaæ inwestycyjnym potrzebom gospodarki pañstwa17.

Jednoczeœnie podkreœla siê, i¿ zwi¹zek miêdzy wartoœci¹ transferów a wzrostem

i rozwojem gospodarczym nie jest jednoznaczny. Z jednej strony sprawnie dzia³a-

j¹ce i minimalizuj¹ce koszty przep³ywów œrodków rynki finansowe zapewne mog¹

sprzyjaæ przeznaczaniu tych œrodków na inwestycje np. o wysokich stopach zwrotu.

Jednak¿e z drugiej strony wskazuje siê, ¿e wartoœciowy wzrost transferów (na sku-
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tek obni¿enia kosztów oraz minimalizacji innych ograniczeñ ich przesy³ania) nie

przek³ada siê na bezpoœrednio na wzrost gospodarczy18. Efekty s¹ uzale¿nione od

sposobów wykorzystania transferów. Œrodki finansowe tego typu w krajach naj-

biedniejszych s¹ rzecz jasna g³ówne przeznaczane na konsumpcjê (co wynika z ko-

niecznoœci zaspokojenia podstawowych potrzeb). Nawet jeœli nie jest to po¿¹dany

cel, mo¿e on implikowaæ pozytywne efekty, jeœli nabywane produkty i us³ugi pier-

wszej potrzeby bêd¹ pochodzenia krajowego. Poza tym nale¿y te¿ zwróciæ uwagê

na fakt, i¿ ma³e zainteresowanie przeznaczaniem tych œrodków na inwestycje jest

czêsto efektem braku informacji i interesuj¹cych ofert inwestycyjnych skierowa-

nych w³aœnie do tej grupy odbiorców19. Trzeba zachêcaæ odbiorców do lokowania

œrodków w kierunku inwestycji produkcyjnych – rol¹ twórców polityki winno byæ

tworzenie korzystnego klimatu dla inwestycji, sprawiaæ by sta³y siê atrakcyjnym,

przynosz¹cym profity celem20. Jeœli te œrodki finansowe przeznaczone s¹ w wiêk-

szym zakresie na konsumpcjê, ni¿ na oszczêdnoœci; a w skrajnym przypadku domi-

nuj¹cymi nabywanymi produktami bêd¹ dobra importowane, to takie tendencje

mog¹ generowaæ nawet negatywny wp³yw na wzrost PKB21. Dodatkowo sprzyjaj¹

one aprecjacji kursu walutowego, zmniejszaj¹c op³acalnoœæ eksportu, a zwiêkszaj¹c

– importu. To wszystko wraz ze wzrostem oczekiwañ p³acowych mo¿e generowaæ

nierównowagê makroekonomiczn¹ okreœlan¹ jako „choroba holenderska” (ang.

Dutch disease) – z wp³ywem na zmniejszenie konkurencyjnoœci gospodarki, z nega-

tywnymi konsekwencjami dla bilansu, wzrostu, itp.22. St¹d twórcy polityki musz¹

znaleŸæ sposób równowa¿enia tego negatywnego wp³ywu na wskaŸniki makro-

ekonomiczne.

Istotne jest zatem uœwiadomienie sobie, ¿e korzyœciom p³yn¹cym z transferów

towarzysz¹ koszty. St¹d wyzwaniem jest tworzenie takiej polityki, takich warun-

ków, które sprzyjaæ bêd¹ nap³ywowi i efektywnemu wykorzystaniu œrodków finan-

sowych przez gospodarstwa domowe przy jednoczesnym ograniczeniu skutków ne-

gatywnych23. Poprawa dobrobytu gospodarstw domowych (zmniejszenie ubóstwa

oraz ubezpieczenie przed ryzykiem i konsekwencjami dotkliwego spadku docho-

dów, jako konsekwencji m.in. wahañ cyklu koniunkturalnego czy klêsk ¿ywio³o-

wych), niekoniecznie musi siê ³¹czyæ ze wzrostem ekonomicznym, czy te¿ inwesty-

cjami (zale¿y to od celu, na jaki gospodarstwa domowe przeznaczyæ pragn¹ œrodki

finansowe). Sta³y dostêp do œrodków pochodz¹cych z transferów mo¿e generowaæ
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ró¿ne postawy wzglêdem podejmowania pracy. Bez wzglêdu bowiem na motyw

otrzymywania transferów ich odbiorca mo¿e z czasem zacz¹æ je traktowaæ w kate-

gorii podobnej jak „dochód z pracy” (tyle, ¿e bez podejmowania wysi³ku pracy),

st¹d dysponowaæ wiêksz¹ iloœci¹ czasu wolnego, obni¿aj¹c sw¹ aktywnoœæ zawo-

dow¹ (dodatkowo mo¿e te¿ rodziæ tendencje ku podwy¿szaniu p³ac progowych). Ze

wzglêdu na to, i¿ praca i kapita³ s¹ w pracy wytwórczej dobrami komplementarny-

mi taka sytuacja mo¿e prowadziæ do zmniejszenia tempa akumulacji kapita³u w go-

spodarce. Poprawiaj¹c dobrobyt gospodarstw domowych i zmniejszaj¹c negatywne

konsekwencje wahañ koniunkturalnych, w tym g³ównie zmniejszanie dochodów,

transfery mog¹ tak¿e zmniejszyæ sk³onnoœæ pañstw do wprowadzania reform,

szczególnie w krajach biednych. Mog¹ zatem sprzyjaæ biernym postawom obywate-

li (transfery w czêœci wynagradzaj¹ im negatywne konsekwencje decyzji rz¹dów),

którzy nie bêd¹ sk³onni do wywierania wp³ywu na rz¹dz¹cych, aby ci przygotowali

i wprowadzili w ¿ycie reformy sprzyjaj¹ce rozwojowi gospodarczemu24.

Wzrost wielkoœci przep³ywów finansowych, jaki jest obserwowany, stawia

przed spo³ecznoœci¹ miêdzynarodow¹ liczne wyzwania, zwi¹zane z koniecznoœci¹

zredukowania kosztów transferów (np. ³¹czenia us³ugi transferu z us³ug¹ inwesty-

cyjn¹), czemu mo¿e s³u¿yæ zwiêkszenie liczby podmiotów poœrednicz¹cych, a tym

samym wzrost konkurencji na rynku transferów (koszty uzale¿nione s¹ od miejsca

wysy³ki i miejsca przeznaczenia, np. prowizja za przes³anie œrodków z Hiszpanii do

Brazylii wynosi 1,5% wartoœci, natomiast z Holandii do Indonezji ju¿ prawie

17,5%; w ekstremalnych przypadkach koszty przelewów do Ameryki £aciñskiej

osi¹ga³y poziom 25% wartoœci transferów: 15% – koszt przelewu, 10% – koszt wy-

miany walut; najni¿sze op³aty pobiera siê w Rosji, Arabii Saudyjskiej, Hiszpanii,

Singapurze, USA i Wielkiej Brytanii;)25 co mo¿e przyczyniæ siê do zwiêkszenia

udzia³u oficjalnych kana³ów przep³ywów, a tym samym poprawi³oby jakoœæ danych

odnoœnie tych przep³ywów. Z kolei zwiêkszenie ich wiarygodnoœci przyczyni³oby

siê do lepszego poznania ich natury, rzeczywistego wp³ywu, tym samym efektyw-

niejszego ich wykorzystania.

Istotn¹ rolê mog¹ tu pe³niæ organizacje miêdzynarodowe (np. Miêdzynarodowy

Fundusz Walutowy)26 czy instytucje pañstwowe np. przez wspó³pracê na szczeblu

ponadnarodowym27. Niestety, redukcji kosztów transferów nie s³u¿y koniecznoœæ

uregulowania kwestii zwi¹zanych z przeciwdzia³aniem przestêpczoœci. Regulacje

prawne ograniczaj¹ce proceder prania pieniêdzy, przestêpstwa finansowe czy finan-

sowanie terroryzmu, jak równie¿ zwi¹zane z tym procedury zwiêkszaj¹ koszty
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transferów. Jednak s¹ one niezbêdne, gdy¿ miêdzynarodowe transfery pieniê¿ne tak¿e

mog¹ byæ wykorzystywane w nielegalnych procederach.

Ostatnie dziesiêciolecia to zwiêkszenie mo¿liwoœci, jakie daje rozwój technolo-

gii, g³ównie w aspekcie wykorzystania sieci informatycznych czy telefonii komór-

kowej w tzw. mobilnej bankowoœci (np. MTOs – Money Transfer Operations,

G-Cash, Smart, pilota¿owe programy Vodafone i Citigroup u³atwiaj¹ce transfery

z Wielkiej Brytanii do Kenii, czy podobne Western Union i GSM)28.

Wobec istniej¹cych ogromnych przep³ywów remittances pojawia siê pytanie,

dlaczego nie przyczyniaj¹ siê one do rozwoju i wzrostu gospodarczego w krajach

bêd¹cych najwiêkszymi odbiorcami transferów? Wskazuje siê jednak, ¿e czêœæ tych

transferów ma postaæ dóbr, ró¿norodnych towarów, poza tym œrodki nie zawsze

przeznaczane s¹ na cele, które sprzyjaj¹ i promuj¹ wzrost gospodarczy. Ze wzglêdu

na to, i¿ przyczyniaæ siê mog¹ do zmniejszenia aktywnoœci zawodowej oraz chêci

inwestowania przez ich odbiorców, trac¹ one czêsto swój potencja³ mog¹cy przy-

s³u¿yæ siê wzrostowi gospodarczemu29. St¹d istotne jest d¹¿enie do odpowiedniego

zagospodarowania tych œrodków, by nie dopuszczaæ do upowszechniania siê bier-

nych pod wzglêdem spo³ecznym i zawodowym postaw.

Transfery pieniê¿ne bêd¹ zatem sprzyjaæ rozwojowi w odpowiednich warun-

kach politycznych, ekonomicznych i spo³ecznych zarówno w krajach pochodzenia

migrantów jak i w krajach goszcz¹cych migrantów. Istotna przeszkod¹ w przezna-

czaniu tych œrodków w inwestycje, co mo¿e przynieœæ korzyœci zarówno w skali

mikro (gospodarstwa domowe), jak i makro (gospodarki narodowe) jest m.in. biuro-

kracja, brak stabilnoœci makroekonomicznej, korupcja, co mo¿e doprowadziæ do

unikania zaanga¿owania siê posiadaczy tych œrodków w rozwój spo³eczny ich kra-

jów.

3. Przep³ywy pracowników wysoko wykwalifikowanych

i ich rola w rozwoju spo³eczno-gospodarczym

The flows of skilled workers and their role in socio-economic

development

Ocena skutków miêdzynarodowej mobilnoœci ludnoœci wzbudza wiele kontro-

wersji, szczególnie, jeœli przedmiotem dyskusji staje siê analiza korzyœci i kosztów

przemieszczania siê pracowników wysoko wykwalifikowanych. Wieloaspektowoœæ

tych konsekwencji, tak dla krajów wysy³aj¹cych, jak i przyjmuj¹cych implikuje ko-

niecznoœæ uwzglêdnienia ró¿nych obszarów ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego za-

równo z punktu widzenia samego cz³owieka (pracownika), jak i przedsiêbiorstwa
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i gospodarki narodowej. Szczególnie dotkliwie nastêpstwa migracji odczuwa cz³o-

wiek – z jednej strony ponosi on koszty i odnosi korzyœci decyzji o emigracji

(roz³¹ka z rodzin¹, koniecznoœæ przystosowania siê do nowych warunków, ale tak¿e

poprawa warunków materialnych, lepsze mo¿liwoœci rozwoju zawodowego). Ponad

to nie bêd¹c nawet bezpoœrednio zaanga¿owanym ponosi on konsekwencje inter-

akcji z imigrantami (poznawanie i obcowanie z innymi kulturami, na szczeblu za-

wodowym – wzrost konkurencji na rynku pracy, interakcje ze wspó³pracownikami

– imigrantami). Przedsiêbiorstwa staj¹ z kolei przed problemem utraty cennych pra-

cowników oraz koniecznoœci¹ ponoszenia kosztów zatrudnienia i przeszkolenia pra-

cowników – imigrantów, ale jednoczeœnie otwieraj¹ siê przed nimi szanse nap³ywu

obcej, wykwalifikowanej si³y roboczej – bogatej w wiedzê, umiejêtnoœci, doœwiad-

czenie. Dla gospodarek narodowych miêdzynarodowy przep³yw ludzi – w tym spe-

cjalistów – generuje szereg skutków rzeczywistych i potencjalnych, a ich odzwier-

ciedlenie znajduje siê w kszta³towanej przez nie polityce migracyjnej30.

Ze wzglêdu na kwestiê tworzenia kapita³u ludzkiego i ponoszonymi w zwi¹zku

z tym kosztami istotnym problemem s¹ kwestie zwi¹zane z edukacj¹. Literatura

przedmiotu omawia wiele zagadnieñ z tym zwi¹zanych, w tym próbuje rozwi¹zaæ

dylemat, w jakim zakresie pañstwo powinno inwestowaæ, subwencjonowaæ naukê,

ponosz¹c ryzyko utraty kapita³u na rzecz innych pañstw, czy te¿ powinno importo-

waæ kapita³ ludzki31. W aspekcie finansowania pojawiaj¹ siê równie¿ dyskusje nad

b³êdami w systemach edukacyjnych pañstw, które prowadz¹ do „wyprodukowania”

si³y roboczej nieadekwatnej do potrzeb gospodarek (pod wzglêdem jakoœci i rodza-

ju)32. Podkreœla siê znaczenie wspó³pracy nauki i praktyki, szczególnie dla rozwoju

naukowców (w USA studenci wspó³pracuj¹ z IBM, Microsoft czy Daimler Chrys-

ler), rozwoju oœrodków badawczych, zarówno pañstwowych, jak i prywatnych (sek-

tor pañstwowy nie jest w stanie „wch³on¹æ” wszystkich specjalistów), co sprzyja

zatrzymaniu specjalistów, a wspó³praca w tym zakresie na arenie miêdzynarodowej

u³atwia korzystanie z miêdzynarodowych zasobów wiedzy. Istotn¹ kwesti¹ jest te¿

minimalizacja jednego z najbardziej dotkliwych przejawów odp³ywu wysoko wy-

kwalifikowanych pracowników, a mianowicie marnotrawstwa mózgów. Podjêcie

pracy, która wymaga du¿o ni¿szych kwalifikacji, jest „podwójnie” bolesne dla kra-

jów pochodzenia. Ponosz¹ one koszty wykszta³cenia osób, które i tak opuszcz¹

kraj, a dodatkowo te talenty s¹ marnowane – nie s¹ wykorzystywane ani w kraju

pochodzenia, ani w kraju goszcz¹cym. Nale¿y ubolewaæ nad faktem, i¿ czêsto po-

siadaj¹cy dyplom ukoñczenia kilku kierunków, z przyczyn ekonomicznych opusz-
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s. 14
31 wiêcej: T. Straubhaar, International Mobility of the Highly Skilled: Brain Gain, Brain Drain or Brain

Exchange, HWWA, DP No 88, Hamburg, 2000, s. 17-18
32 B. R. Chiswick, High Skilled Immigration In The International Arena, IZA DP No 1782, Bonn 2005,
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czaj¹ swoje kraje, w których na wspieranie rozwoju technologicznego i badañ na-

ukowych oraz innowacji brakuje œrodków finansowych, a czasem i dobrej woli33.

Miêdzynarodowej mobilnoœci specjalistów powstrzymaæ nie mo¿na, nale¿y

w tych warunkach minimalizowaæ straty ponoszone przez gospodarki, w szczególno-

œci emigracja profesjonalistów nie mo¿e doprowadzaæ do pogarszania sytuacji osób,

które w kraju pozostaj¹ (ten argument podnoszony jest w przypadku wyjazdów pra-

cowników s³u¿by zdrowia). Wobec powy¿szego pañstwa powinny tak kszta³towaæ

swoje polityki, by ograniczyæ drena¿ mózgów (np. tworzyæ warunki sprzyjaj¹ce po-

wrotom bogatszych o wiedzê i doœwiadczenie emigrantów), a wykorzystywaæ pozy-

skiwanie mózgów w celu zapewnienia dobrobytu swoim mieszkañcom34.

Rynek specjalistów i pracowników wysoko wykwalifikowanych sta³ siê rynkiem

globalnym, wiele krajów rozwiniêtych ju¿ nie ukrywa, i¿ braki na swoich rynkach

pracy (m.in. kwalifikacji, doœwiadczenia i edukacji) uzupe³niaj¹ profesjonalistami

pochodz¹cymi z zagranicy (np. badania przeprowadzone w 2001 r. w USA poka-

za³y, i¿ 21% imigrantów w USA ma za sob¹ przynajmniej 17 lat edukacji – takim

sta¿em edukacyjnym w tym samym czasie mog³o poszczyciæ siê zaledwie 8% oby-

wateli amerykañskich). Sama emigracja specjalistów to jednoczeœnie najbardziej

wyraŸny przejaw strat i kosztów, jakie kraje wysy³aj¹ce (a czêsto s¹ to kraje gospo-

darczo rozwijaj¹ce siê) ponosz¹. Nale¿y tu bowiem uwzglêdniæ tak¿e koszty

kszta³cenia przysz³ych emigrantów (szczególnie z bud¿etu pañstwowego), a tak¿e

straty w przychodach podatkowych. Doœæ trudno jest jednoznacznie oszacowaæ im-

plikacje tego zjawiska, w skrajnych przypadkach (szczególnie przy fatalnej kondycji

gospodarek) mo¿e dojœæ do za³amania siê niektórych bran¿ czy sektorów. Szczególnie

dotkliwe s¹ niedobory pracowników sektora medycznego (np. 75% zambijskich leka-

rzy opuœci³o swój kraj w ci¹gu ostatnich kilku lat)35.

Obserwacja wzmo¿onej emigracji lub daj¹cy siê odczuæ odp³yw specjalistów

winien byæ traktowany jako przejaw/symptom pewnych niepokoj¹cych zjawisk

i problemów, z jakimi boryka siê gospodarka (np. brak mo¿liwoœci wykorzystania

potencja³u i wiedzy w kraju pochodzenia). Jednoczeœnie jednak nale¿y wzi¹æ pod

uwagê fakt, i¿ sam wyjazd nie oznacza bezpowrotnej straty cennych zasobów si³y

roboczej. W wiêkszym stopniu nale¿y bowiem wzi¹æ pod uwagê mo¿liwoœci odno-

szenia korzyœci z wyjazdu36.
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33 F. Navvaro, Understanding the brain drain, Cafébabel, European Current Affairs Magazine, Sevilla,

19.09.2005 r.
34 Tam¿e
35 ten problem podejmowany jest tak¿e w aspekcie masowych wyjazdów Polskich lekarzy do pracy za

granicê, szczególnie dotkliwy w przypadku niektórych specjalnoœci (np. anestezjologii) i dla niektórych regio-

nów (np. Podkarpacie), wiêcej: P. Kaczmarczyk, Czy Polsce zagra¿a drena¿ mózgów?, Biuletyn Migracyjny,

Migracje miêdzynarodowe: Polska – Unia Europejska – Europa Wschodnia, Oœrodek Badañ nad Migracjami,

UW, CSM, nr 3, 2005
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stwarza im mo¿liwoœæ pracy poni¿ej kwalifikacji, z jednoczesn¹ szans¹ nauki jêzyka, ni¿ niepewna, pe³na

lêku praca w kraju; wiêcej, K. Newland, A New Surge of Interest In Migration and Development, wyd. cyt.



4. Miêdzynarodowe przep³ywy ludnoœci a transfer technologii

International migrations and the technology transfer

Miêdzynarodowe przep³ywy ludnoœci to, obok handlu miêdzynarodowego oraz

bezpoœrednich inwestycji zagranicznych, jeden z kana³ów miêdzynarodowego

transferu technologii i wiedzy. W tym aspekcie z punktu widzenia kraju transfer ten

mo¿e mieæ charakter zewnêtrzny, który przejawia siê w nabywaniu przez emigran-

tów unikalnej wiedzy i umiejêtnoœci (przy czym nastêpuje powrót emigrantów do

kraju macierzystego), b¹dŸ wewnêtrzny, kiedy to kraj uzyskuje mo¿liwoœæ korzy-

stania z zasobów technologii dziêki sieciom powi¹zañ z grupami emigrantów – tzw.

diaspor¹37, któr¹ rozumie siê jako „etnicznie mniejszoœciowe grupy migrantów, któ-

rzy zamieszkuj¹ i funkcjonuj¹ w krajach goszcz¹cych, ale utrzymuj¹cych silne sen-

tymentalne i materialne wiêzi z ich krajem pochodzenia”38.

Analiza roli miêdzynarodowych przep³ywów ludnoœci w transferze wiedzy i te-

chnologii jest czêsto Ÿród³em wielu niejasnoœci, w przeciwieñstwie do znaczenia

handlu miêdzynarodowego czy bezpoœrednich inwestycji zagranicznych. W tym za-

kresie kontrowersje wzbudza przede wszystkim problematyka tzw. drena¿u mózgów

z jej wieloma aspektami, zwi¹zanymi m.in. z ponoszeniem przez kraje rozwijaj¹ce

siê kosztów kszta³cenia przysz³ych emigrantów, z inwestycjami w podnoszenie ich

kwalifikacji. Z drugiej jednak strony podkreœla siê, i¿ w wielu przypadkach wiedza

i umiejêtnoœci pracowników wykwalifikowanych w krajach rozwijaj¹cych siê mo¿e

byæ nara¿ona na degradacjê, ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci wykorzystania ich po-

tencja³u w krajach macierzystych. Dlatego te¿ emigracja do krajów, które s¹ w stanie

zagospodarowaæ te zdolnoœci to nierzadko szansa udzia³u w tworzeniu globalnych in-

nowacji, dostêpu do technologii, œrodków finansowych, a w d³u¿szym okresie tak¿e

perspektywa powrotu wzbogaconych o wiedzê, umiejêtnoœci, pomys³y czy kontakty

emigrantów39. Najwa¿niejszym wyzwaniem staje siê w tym zakresie tak¿e budowa-

nie sieci powi¹zañ miêdzy emigrantami a krajem pochodzenia, za poœrednictwem

których odbywa siê przep³yw informacji, wiedzy, umiejêtnoœci. Dziêki temu kraj

macierzysty zapewnia sobie dostêp do wiedzy i informacji, jak¹ dysponuje emi-

grant, ale jednoczeœnie do sieci wiedzy w kraju goszcz¹cym go40.

Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na dwa aspekty roli migracji w transferze

wiedzy. Obok bowiem polemik na temat znaczenia emigracji dla kraju pochodzenia
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nale¿y tak¿e mieæ na uwadze wk³ad pracy imigrantów w kraju goszcz¹cym,

w szczególnoœci informatyków, pracowników s³u¿by zdrowia czy szkolnictwa (np.

brytyjskie uniwersytety podkreœlaj¹, i¿ zagraniczna kadra nauczycielska pozwala na

kontynuowanie badañ i dydaktyki w dziedzinach chemii, fizyki, matematyki)41.

Szacuje siê, ¿e ok. 1,5 mln specjalistów pracuj¹cych w krajach rozwiniêtych to po-

chodz¹cy i wykszta³ceni w krajach najubo¿szych42. Niemal 32% amerykañskich na-

ukowców, którzy zdobyli Nagrodê Nobla w dziedzinie chemii w latach 1982-1999

to osoby pochodz¹ce z Europy lub Azji, a prowadz¹ce badania w USA. Prawie jed-

na czwarta firm Doliny Krzemowej (Silicon Valley) zarz¹dzana jest przez imigran-

tów z Chin, Indii. Wiedza, umiejêtnoœci nie maj¹ charakteru statycznego, by mog³y

s³u¿yæ wci¹¿ musz¹ byæ rozwijane, a warunki sprzyjaj¹ce pracy, infrastrukturê, fun-

dusze zapewnia czêsto zagranica43. Imigracja osób bogatych w zdolnoœci, przedsiê-

biorczych wygeneruje wiele przedsiêwziêæ, mobilizuje powiêkszanie zasobów wie-

dzy i innowacji, tym samym przyczyniaj¹c siê do rozwoju gospodarczego (lata

90-te XX wieku to wk³ad w rozwój technologii przedsiêbiorców z Indii, Tajwanu

i Chin w firmach Doliny Krzemowej)44. Migracja powrotna z kolei implikuje

wzrost gospodarczy w krajach macierzystych – przyk³adem s¹ przemiany w In-

diach, Chinach, na Tajwanie45.

4.1. Rola diaspory w przep³ywie wiedzy

The role of diaspora in the knowledge flows

Obserwowane przez ostatnie dziesiêciolecia w skali ca³ego globu fale migracyj-

ne doprowadzi³y do ukszta³towania w wielu miejscach diaspor, czyli rozproszonych

po ca³ym œwiecie grup narodowoœciowych. Mog¹ one pe³niæ rolê poœrednika w kon-

taktach kraju ich pochodzenia, nierzadko stanowi¹ tak¿e dla niego Ÿród³o kapita³u,

wiedzy i technologii. Szczególn¹ rolê maj¹ tu do odegrania emigranci powrotni, prze-

de wszystkim ze wzglêdu na nabyte umiejêtnoœci, doœwiadczenie i kapita³. Pobyt za
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gy, POSTnote 309, London, June 2008, s. 2-4
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decyduj¹c¹ w pogoni za zaawansowanymi krajami; wiêcej D. Kale: Knowledge Transfer through Migration of

Scientists and Engineers to India, Briefing No. 8, Research findings from Innogen, 2007 za: www.genomics-
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granic¹ mo¿e powiêkszaæ kapita³ ludzki, a poznanie innych warunków pracy i ¿ycia

mo¿e staæ siê Ÿród³em inspiracji i generowaæ nowe pomys³y w zakresie przedsiê-

biorczoœci czy adaptacji i wykorzystania nowoczesnych technologii46.

Diaspora mo¿e tak¿e pe³niæ rolê ³¹cznika w przep³ywie towarów, us³ug i inwes-

tycji (szacunki wskazuj¹, i¿ wzrost o 10% iloœci wysoko wykwalifikowanych imi-

grantów w USA zwi¹zany jest ze wzrostem o 4% wyra¿onych w USD, strumieni

bezpoœrednich inwestycji zagranicznych do kraju ich pochodzenia)47, a zatem zwiê-

kszaæ mo¿liwoœci przep³ywu technologii równie¿ tymi kana³ami. Rolê „pomostu”

miêdzy nowoczesnymi technologiami a macierzystymi rynkami, przedsiêbiorstwa-

mi, instytucjami i naukowcami ilustruje przyk³ad diaspory Indii (m.in indyjscy pra-

cownicy zatrudnieni w firmach bran¿y IT np. w Dolinie Krzemowej w Kalifornii),

dziêki której rozwin¹³ siê m.in. indyjski sektor informatyczny48, a tak¿e dynamicz-

nie wzros³a wartoœæ bezpoœrednich inwestycji zagranicznych. Szacuje siê, ¿e nawet

po³owa bezpoœrednich inwestycji zagranicznych o wartoœci oko³o 20 mld USD, któ-

re nap³ynê³y do Chin w 2000 roku wygenerowana zosta³a obecnoœci¹ diaspory, która

równie¿ przyczyni³a siê do zwiêkszenia dynamiki handlu w rejonach Azji Po³udnio-

wo-Wschodniej49. Dziêki jej wsparciu Chiny, a tak¿e Tajwan sta³y siê Ÿród³em tech-

nologii i kapita³u dla innych krajów (tajwañskie inwestycje w sektor IT wzros³y

z 2,6 mld USD w 2001 r. do ponad 10 mld USD w 2006 r.)50.

Diaspora, a tak¿e migranci powrotni mog¹ odgrywaæ istotn¹ rolê w zwiêkszaniu

zdolnoœci absorpcyjnych œrodowisk krajów ich pochodzenia, wp³ywaj¹c np. na spo-

sób postrzegania nowych rozwi¹zañ technologicznych. Dodatkowo migranci mog¹

przenosiæ na grunt krajów macierzystych nowe rozwi¹zania organizacyjne dotycz¹ce

ró¿nych form przedsiêbiorczoœci (tu wa¿ne miejsce zajmuje tak¿e sfera ustawodaw-

cza w kraju pochodzenia), przyjête i sprawdzone w innych krajach normy postêpowa-

nia (np. w obszarze tzw. przejrzystoœci korporacyjnej). Istotna jest w tym wzglêdzie

wspó³praca ró¿nych obszarów ¿ycia spo³eczno-gospodarczego. We wczesnych latach

80-tych powracaj¹cy z USA migranci zaczêli przenosiæ model venture capital do Taj-

wanu i Izraela, wspó³pracuj¹c przy tej okazji z in¿ynierami oraz przedstawicielami

œrodowisk ustawodawczych w tworzeniu jego ram funkcjonowania51. Nawi¹zane
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46 Szanse, jakie daj¹ przep³ywy migracyjne w tym zakresie dostrzegano ju¿ na pocz¹tku XX wieku.

Przyk³adem mo¿e byæ tu przypadek za³o¿yciela i w³aœcicieli firmy Bata, dla których wyjazd zagranicê – na

pocz¹tku XX wieku w obliczu bankructwa do USA, natomiast po 1945 r. na skutek nacjonalizacji do Kanady

pozwoli³ na zdobycie wiedzy technologicznej i na doskonalenie sztuki masowej produkcji, co pozwoli³o staæ

siê firmie wiod¹cym producentem obuwia.
47 Global Economic Prospects 2008: Technology Diffusion in the Developing World, wyd. cyt. s. 155
48 Brain Drain and the Global Mobility of High-Skilled Talent, Prem notes, nr 123, The World Bank

2008, s. 3-4
49 Global Economic Prospects 2008: Technology Diffusion in the Developing World, wyd. cyt. s. 125
50 Brain Drain and the Global Mobility of High-Skilled Talent, wyd. cyt., s. 3-4
51 verture capital jest rodzajem finansowania, zajmuj¹cym szczególne miejsce w obszarze projektów

innowacyjnych, finasowania firm powstaj¹cych oraz rozwijaj¹cych siê na bazie innowacji za: Innowacje

i transfer technologii. S³ownik pojêæ, red. K. B. Matusiak, PARP, Warszawa 2008, s.174



w czasie pracy w firmach Doliny Krzemowej kontakty, nabyte doœwiadczenie, wie-

dza zaowocowa³y rozwojem jednych z najwiêkszych poza USA verture capital na

œwiecie52.

4.2. Znaczenie sieci powi¹zañ
53

The importance of networking

Wa¿n¹ rolê w miêdzynarodowym transferze wiedzy i technologii pe³ni¹ sieci

(ang. networks). Celem tworzenia tego typu sieci jest utrzymywanie wiêzi miêdzy

emigrantami oraz miêdzy emigrantami a ich krajem pochodzenia (z naukowcami,

badaczami i przedsiêbiorcami), a tak¿e transfer umiejêtnoœci54. Do 2000 r. ziden-

tyfikowano na œwiecie 41 takich sieci, ³¹cz¹cych 30 ró¿nych krajów. Sieci te po-

dzielono na kategorie, wœród których wymienia siê sieci studentów, sieci naukowe,

a tak¿e sieæ TOKTEN – Programu Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju –

UNDP55. Rola ich skupia siê na czerpaniu korzyœci z umiejêtnoœci emigrantów,

a tym samym s³u¿eniu rozwojowi ich kraju pochodzenia. Jedn¹ z pierwszych sieci,

która odnios³a sukces, by³a utworzona na pocz¹tku lat 90-tych Red Caldas Network

promuj¹ca wspó³pracê miêdzy kolumbijskimi naukowcami w kraju i zagranic¹

przez wspólne prowadzenie badañ, publikacje, warsztaty, sympozja56. Wielu emi-

grantów mo¿e uczestniczyæ tak¿e w ró¿nego rodzaju stowarzyszeniach (np. The Si-

licon Valley Chinese Engineers Association), które pe³ni¹ rolê spo³ecznych, wspie-

raj¹cych formacji dla nowo przyby³ych, a tak¿e platform wspó³pracy dla dzia³añ

przedsiêbiorców kraju pochodzenia. Mo¿liwoœæ korzystania tak¿e z wiedzy i infor-

macji, które kraj goszcz¹cy posiada dziêki innym sieciom zwiêksza dostêp do no-

woczesnych technologii. Tym samym niebezpieczeñstwo drena¿u mózgów mo¿e

zostaæ zminimalizowane, a wrêcz zast¹pione korzyœciami z pozyskiwania mózgów.

Aby ta rola by³a przez sieci spe³niana musi funkcjonowaæ tu efektywny system in-

formacji (rola sieci informatycznych, Internetu w wymianie projektów, wyników

badañ, informacji, itp.), ³¹cz¹cy wchodz¹ce w jej sk³ad elementy. Wa¿ne miejsce

zajmuj¹ tu te¿ ró¿ne formy zachêt, które maj¹ stymulowaæ uczestnictwo w sieciach,

a tak¿e udzia³ pañstw macierzystych, który, obok oczywistego wsparcia, jest

zwi¹zany z generowaniem pomys³ów i ukierunkowywaniem prac sieci na potrzeby

pañstwa57.
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54 Global Economic Prospects 2008: Technology Diffusion in the Developing World, wyd. cyt. s. 126
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5. Problematyka zwi¹zku migracji miêdzynarodowych i rozwoju

spo³eczno-ekonomicznego w œwietle wybranych badañ Programu

Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz Organizacji

Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju

The issues of international migrations and the socio-economic

development connections in the light of the selected research

of the United Nations Development Programme and Organisation

for Economic Co-operation and Development

Istotnym forum dyskusyjnym o znaczeniu miêdzynarodowych migracji na sze-

roko rozumiany rozwój spo³eczno-ekonomiczny jest Program Organizacji Narodów

Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Eksperci Programu skupiali siê swych pra-

cach m.in. nad zagadnieniami zmian klimatycznych (lata 2007/2008), ubóstwa

(m.in. 2003 r.) czy praw cz³owieka (m.in. 2000 r.). Najwa¿niejsze wnioski s¹ publi-

kowane w corocznych Raportach o Rozwoju Spo³ecznym ONZ. Szczególne zain-

teresowanie w aspekcie omawianych zagadnieñ budzi Raport 2009 roku, w którym

zwraca siê uwagê na migracje jako czynnik wp³ywaj¹cy na sytuacje krajów pocho-

dzenia i krajów goszcz¹cych migrantów, a zatem zjawisko przemieszczania siê lu-

dzi traktowane jest tu w kategoriach œciœle zwi¹zanych z rozwojem spo³eczno-go-

spodarczym. Publikacja przedstawia najwa¿niejsze trendy obejmuj¹ce migracje

wewnêtrzne, zagraniczne, a w kontekœcie tych ostatnich podkreœla siê niewykorzy-

stanie potencja³u, jakie migracje ze sob¹ nios¹58.

Raport podkreœla istotnoœæ prawa do swobodnego przemieszczania siê (zgodnie

z Deklaracj¹ Praw Cz³owieka), jednoczeœnie wskazuj¹c, i¿ prawie jedna trzecia kra-

jów na œwiecie ogranicza te wolnoœæ, przede wszystkim przez wzrost barier i za-

ostrzanie systemów kontroli w swobodnym przep³ywie ludnoœci59. Uwaga skupia

siê na pewnym paradoksie, kiedy to d¹¿enie do ograniczenia przep³ywu ludnoœci

przez tworzenie ró¿nego typu barier prowadzi do wzrostu migracji nielegalnych sta-

wiaj¹cych migrantów w sytuacjach niekorzystnych, nie uregulowanych prawnie

i niepewnych. Wobec powy¿szego rozwa¿aniom powinny podlegaæ w³aœciwe spo-

soby redukowania wystêpuj¹cych barier w przep³ywie ludnoœci. Zwraca siê tu

g³ównie uwagê na60:

a) liberalizacjê i uproszczenie kana³ów przep³ywu migrantów (g³ównie w aspekcie

migracji zarobkowej),

b) koniecznoœæ zagwarantowania podstawowych praw migrantom,
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c) zmniejszenie kosztów transakcyjnych przep³ywu ludnoœci,

d) tworzenie warunków s³u¿¹cych maksymalizacji korzyœci osi¹ganych zarówno

przez migrantów, jaki i spo³eczeñstwa przyjmuj¹ce,

e) tworzenie warunków s³u¿¹cych maksymalizacji korzyœci, których Ÿród³em s¹

migracje wewnêtrzne,

d) potrzebê uwzglêdnienia, g³ównie przez kraje rozwijaj¹ce siê, zagadnieñ migra-

cyjnych jako czêœci sk³adowych narodowych polityk rozwoju.

Komentarze analityków odnoœnie powy¿szego Raportu zastanawiaj¹ siê, na ile

przedstawione propozycje autorów publikacji spotkaj¹ siê z aprobat¹ polityków

i spo³eczeñstw, szczególnie w warunkach kryzysu czy odnotowywanych w ró¿nych

czêœciach œwiata akty ksenofobii czy dyskryminacji cz³onków odrêbnych kultur.

Jednoczeœnie podkreœlaj¹, i¿ proponowane rozwi¹zania s³u¿¹ rozwojowi spo³eczeñstw

i krajów nie tylko rozwiniêtych, ale tak¿e rozwijaj¹cych siê. Oczywistym jest fakt,

i¿ ogromna odpowiedzialnoœæ w tym zakresie spoczywa na analitykach i badaczach

procesów migracyjnych, szczególnie w zakresie przybli¿enia spo³eczeñstwu miê-

dzynarodowemu obrazu przep³ywów ludnoœci, a tak¿e na mediach, które czêsto

kreuj¹ uproszczon¹, a niekiedy i katastroficzn¹ wizjê rzeczywistoœci, tak¿e tê mi-

gracyjn¹61.

Miêdzynarodowe migracje to, jak wiadomo, konsekwencja miêdzy innymi

pog³êbiaj¹cych siê ró¿nic spo³eczno-ekonomicznych, braku mo¿liwoœci zatrudnie-

nia w kraju macierzystym, b¹dŸ braku satysfakcjonuj¹cych warunków pracy, braku

poczucia bezpieczeñstwa62. Wobec powy¿szego mo¿liwoœæ migracji z najbiedniej-

szych krajów (krajów Po³udnia) do regionów rozwiniêtych (krajów Pó³nocy) mo¿e

staæ siê okazja do ucieczki przed ubóstwem. Oczywistym jest jednak fakt, i¿ kraje

Pó³nocy nie zawsze stwarzaj¹ mo¿liwoœci s³u¿¹ce procesom rozwojowym krajów

Po³udnia. Analizie stopnia, w jakim dzia³ania krajów rozwiniêtych s³u¿y wskaŸnik

CDI (Commitment to Development Index) dotycz¹cy 22 krajów zrzeszonych w Ko-

mitecie Pomocy Rozwojowej Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju

(DAC/OECD). Obok wymiarów zwi¹zanych z pomoc¹ zagraniczn¹, wspieraniem

wspó³pracy handlowej, inwestycji w krajach rozwijaj¹cych siê, tworzenie warun-

ków optymalnego wykorzystania zasobów naturalnych, kwestie bezpieczeñstwa

i wspierania rozwoju technologicznego, istotn¹ czêœci¹ sk³adow¹ tego wskaŸnika

jest stopieñ, w jakim sprzyja dany kraj (tu przyjmuj¹cy) odniesieniu sukcesu przez

imigranta (w aspekcie m.in. zdobycia zatrudnienia, dostêpu do edukacji, zakresu

transferów pieniê¿nych, a tak¿e sprzyjaniu powrotom do krajów macierzystych wy-

posa¿onych w wiedzê, umiejêtnoœci i kapita³)63. Z praktycznego punktu widzenia
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uwzglêdnia siê w szacowaniu CDI piêæ zmiennych (dotycz¹cych nap³ywu si³y robo-

czej, studentów zagranicznych i uchodŸców) z przyporz¹dkowanymi im wagami64:

a) liczba niewykwalifikowanych imigrantów z pañstw trzecich (0,325),

b) nap³yw imigrantów brutto w latach 1990-2000 (0,325),

c) wielkoœæ populacji azylantów i uchodŸców (0,2),

d) liczba studentów z krajów trzecich (0,1),

e) wysokoœæ czesnego, jakie p³ac¹ studenci cudzoziemscy (0,05).

Zestawienie i ranking krajów DAC/OECD w aspekcie migracyjnym przedstawia

Tabela 2.

Tabela 2. Ranking krajów Komitetu Pomocy Rozwojowej i Organizacji Wspó³pracy Gospodar-

czej i Rozwoju w wymiarze migracyjnym (rok 2009).

Table 2. Country rankings of the Development Assistance Committee and the Organisation for

Economic Co-operation and Development in the migration dimension (2009).

l.p. Pañstwo Wynik l.p. Pañstwo Wynik

1. Austria 11,5 12. Dania 5,2

2. Szwecja 8,3 13. Holandia 4,6

3. Hiszpania 7,9 14. Belgia 3,8

4. Norwegia 6,7 15. Australia 3,6

5. Szwajcaria 6,2 16. Portugalia 3,5

6. Nowa Zelandia 6,0 17. W³ochy 3,2

7. Irlandia 5,9 18. Finlandia 3,1

8. Niemcy 5,8 19. Wielka Brytania 3,0

9. Kanada 5,4 20. Francja 3,0

10. USA 5,3 21. Japonia 1,8

11. Grecja 5,3 22. Korea Pd. 0,9

�ród³o: www.cgdev.org/section/initiatives/_active/cdi z dnia 18.03.2010

Twórcy tego indeksu wskazuj¹, i¿ pozwala on na wskazanie stopnia otwartoœci

tych krajów na imigracjê, szczególnie w kontekœcie mo¿liwoœci uzyskania przez imi-

grantów wy¿szych zarobków, zdobycia kwalifikacji, wiedzy i umiejêtnoœci (a czêsto

i powrotu bogatszymi o doœwiadczenia), wsparcia finansowego dla bliskich pozo-

sta³ych w kraju. Jednoczeœnie nale¿y zaznaczyæ, i¿ ze wzglêdu na charakter danych

i specyfikê badañ nie mo¿na na ich podstawie analizowaæ np. zjawiska drena¿u móz-

gów65, bez w¹tpienia jednak mo¿e s³u¿yæ pracom badawczym, mo¿e stanowiæ istotne

Ÿród³o danych, co jest niezwykle wa¿ne w przypadku tak z³o¿onego zagadnienia, ja-

kim s¹ migracje i ich wp³yw na rozwój.
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Zakoñczenie

Conclusion

Debaty na temat relacji, jakie zachodz¹ miêdzy migracjami a rozwojem wykra-

czaj¹ poza popularne analizy zwi¹zane z transferami pieniê¿nymi i przep³ywami

pracowników wysoko wykwalifikowanych. Zwraca siê uwagê tak¿e na potencja³

diaspor, które w d³u¿szym terminie mog¹ generowaæ pozytywne efekty zwi¹zane

z ich umiejêtnoœciami, inwestycjami czy rozwojem spo³ecznych sieci powi¹zañ.

Nale¿y podkreœliæ tak¿e znaczenie rz¹dów i prywatnych oraz pañstwowych in-

stytucji w kreowaniu i popieraniu rozwoju, którego Ÿród³em s¹ miêdzynarodowe

migracje. Oczywistym jest fakt, i¿ tworzone przez te instytucje efektywne ramy

sprzyjaj¹ce pozytywnym aspektom przep³ywu ludnoœci powinny byæ oparte o wia-

rygodne dane i analizy. Wobec jednak niewystarczaj¹cych badañ w tym zakresie

istotna jest ci¹g³a obserwacja implikacji migracji w zakresie szeroko rozumianego

rozwoju, która winna s³u¿yæ dobrze przemyœlanym i przygotowanym programom66.

Przemieszczanie siê staje siê coraz ³atwiejsze i tañsze. Rozwój œrodków trans-

portu, komunikacji sprawia, i¿ utrzymywanie wiêzi z krajem pochodzenia – rodzi-

nami, przyjació³mi, spo³eczeñstwami jest prostsze ni¿ kiedykolwiek. Warunki te

sprzyjaj¹ kszta³towaniu siê spo³ecznoœci transnarodowej w przestrzeni ponadnaro-

dowej, gdzie przemieszczenie siê i osiedlenie siê w nowym miejscu nie jest równo-

znaczne z opuszczeniem przez migranta macierzystego kraju. Dziêki temu tworz¹

siê gêste sieci miêdzy krajami pochodzenia a krajami goszcz¹cymi migrantów – jest

to proces charakterystyczny dla wspó³czesnego obrazu migracji miêdzynarodo-

wych, tym samym staje siê Ÿród³em optymistycznych prognoz, co do pozytywnego

wp³ywu migracji na rozwój spo³eczno-gospodarczy.
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Migracje miêdzynarodowe a rozwój gospodarczy i spo³eczny

we wspó³czesnym œwiecie

Streszczenie

Zjawisko miêdzynarodowych przep³ywów ludnoœci generuje szereg implikacji na ró¿nych po-

ziomach ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego. Nieuchronnoœæ migracji i ich dynamika zmusza do

obserwacji tego wp³ywu, przede wszystkim w kontekœcie minimalizowania negatywnych jego

aspektów, a maksymalizacji pozytywnych. Obszarem szczególnego zainteresowania jest sfera

rozwoju (spo³ecznego i gospodarczego). Z³o¿onoœæ zale¿noœci miêdzy przep³ywem ludnoœci a roz-

wojem, obejmuj¹ca m.in. znaczenie przep³ywu pracowników (ró¿nych kwalifikacji), rolê ich

w transferze wiedzy czy miejsce transferów finansowych od emigrantów, stawia przed spo³eczeñ-

stwami wyzwanie jak najlepszego wykorzystania szans, których Ÿród³em s¹ migracje

International migration and the economic and social development

in the present world

Summary

The phenomenon of international migration generates a number of implications at different le-

vels of the social and economic life. The inevitability of the migration and their dynamics forces

us to observe this effects, especially in the context of minimizing the negative aspects and maxi-

mizing positives. The area of the particular interest is the sphere of development (social and eco-

nomic). The complexity of the connection between the flow of the population and the develop-

ment, including the importance of the flow of workers (various qualifications), their role in the

transfer of knowledge and the financial transfers from emigrants, poses a challenge to society to

best use opportunities stemming from migration
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Wprowadzenie

Introduction

Efektywnoœæ organizacji jest silnie zdeterminowana przez zdolnoœæ uczenia siê

i samodoskonalenia pracowników, którzy stanowi¹ najcenniejszy zasób organizacji

i maj¹ ogromny wp³yw na mo¿liwoœæ osi¹gniêcia sukcesu firmy. We wspó³czesnej

rzeczywistoœci gospodarczej rozwija siê koncepcja organizacji ucz¹cej siê, opartej

na wiedzy. TeraŸniejszoœæ i przysz³oœæ firmy zale¿y od jej „inteligencji” i kultury

organizacyjnej. Przedsiêbiorstwo inteligentne systematycznie zdobywa wiedzê i wy-

korzystuje posiadane know-how, stwarza warunki dla samorealizacji, autonomii

i odpowiedzialnoœci ludzi, którzy s¹ otwarci na zmiany.

Sukces organizacji zapewnia zaanga¿owanie pracowników oraz ich otwartoœæ na

proces wdra¿ania nowych systemów. Przedsiêbiorstwa, chc¹c sprostaæ wymaga-

niom konkurencji musz¹ nieustannie d¹¿yæ do ci¹g³ego doskonalenia procesu pla-

nowania, organizowania, przewodzenia, kierowania. Doskonalenie procesu

zarz¹dzania jest mo¿liwe poprzez wdra¿anie zintegrowanego systemu zarz¹dzania

jakoœci¹, œrodowiskiem oraz bezpieczeñstwem i higien¹ pracy.

Nowoczesne zarz¹dzanie jest konsekwencj¹ systematycznych wzajemnych zasi-

leñ, co przedstawia rysunek 1.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie modelowego wdro¿enia zin-

tegrowanego systemu zarz¹dzania w wielkopolskim przedsiêbiorstwie przemys³u

budowlanego, które zosta³o przeanalizowane po kolejnym audycie zintegrowanym

w roku 2009. Przedsiêbiorstwo to nale¿y do grupy przedsiêbiorstw du¿ych.
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Przyk³ad ten mo¿e byæ inspiracj¹ dla przedsiêbiorstw innych bran¿ chc¹cych wdro-

¿yæ systemy zintegrowane. Studium przypadku zosta³o jednoczeœnie poparte odnoœ-

nikami do literatury oraz w³asnymi doœwiadczeniami autorki z wdra¿ania i audytów

systemów zarz¹dzania z lat wczeœniejszych.

Gromadzenie informacji o przedmiotowym przedsiêbiorstwie polega³o na wni-

kliwiej analizie dokumentacji zak³adu dotycz¹cej wdro¿enia zintegrowanego syste-

mu oraz wywiadów standaryzowanych z przedstawicielami kierownictwa i za³ogi

zak³adu dotycz¹cymi funkcjonowania przedsiêbiorstwa przed i po wdro¿eniu syste-

mu. Ogó³em badaniu poddano ok. 25% za³ogi zak³adu.

Integracja systemów zarz¹dzania

Integration of the management systems

W ostatnich latach coraz wyraŸniej zaznacza siê tendencja do wdra¿ania jednego

zintegrowanego systemu zarz¹dzania jakoœci¹, œrodowiskiem oraz bezpieczeñ-

stwem i higien¹ pracy. Podejœcie takie jest uzasadnione, gdy¿ pozwala zaoszczêdziæ

wysi³ek zwi¹zany z kilkakrotnym opracowywaniem i wdra¿aniem elementów

wspólnych dla wszystkich systemów oraz pozwala na zbudowanie jednolitego sy-

stemu, który bêdzie ³atwiejszy do zaakceptowania przez pracowników, a tym sa-

mym mo¿e byæ efektywniejszy.

Mo¿liwoœæ wiêkszej efektywnoœci funkcjonowania zapocz¹tkowa³ proces inte-

growania systemu zarz¹dzania œrodowiskowego, systemu zarz¹dzania bezpieczeñ-

stwem i higien¹ pracy z ogólnymi systemami zarz¹dzania jakoœci¹, w tym równie¿

z systemami, które powsta³y na podstawie filozofii TQM, w wielu przedsiêbior-

stwach polskich i zagranicznych1.

Podstawowe znaczenie w procesie integracji systemów zarz¹dzania ma norma

ISO 9001:2008, w której zastosowano podejœcie procesowe przy systemowym

zarz¹dzaniu jakoœci¹. Konstrukcja tej normy zapewnia kompatybilnoœæ z norm¹

ISO 14001 jednoczeœnie umo¿liwia integracjê tych systemów w jeden ogólny sy-

stem zarz¹dzania. Warianty integracji systemów przedstawia rysunek.

190

Aneta Wysokiñska-Senkus, Mariusz Szoszorek

Nauki
zarz¹dzania

Wysoko
wykwalifikowana kadra

kierownicza

Nowoczesne
zarz¹dzanie

Rysunek 1. Wzajemnoœæ zasileñ nowoczesnego zarz¹dzania

Figure 1. The reinforcement from management to new management

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Bieñ W. , Ocena efektywnoœci finansowej spó³ek pra-

wa handlowego. Warszawa, 1997, s.72.

1 Ketner A., Przybylak D. , O próbie integracji systemów zarz¹dzania w ABB Sp. Z o.o., „Problemy Ja-

koœci”, nr 3, 1999..



Integracja systemu zagwarantuje, ¿e wiele z wymaganych przez normy procedur

bêdzie wspólnych. Nale¿¹ do nich:

• procedura nadzoru nad dokumentacj¹,

• procedura dotycz¹ca potrzeb szkoleniowych, œwiadomoœci i kompetencji,

• procedura identyfikacji, utrzymywania i dysponowania zapisami, procedura

postêpowania z niezgodnoœciami,

• procedura planowania i prowadzenia okresowych auditów systemu zarz¹dza-

nia jakoœci¹ i zarz¹dzania œrodowiskowego.

Sprawnie funkcjonuj¹cy system zarz¹dzania wymaga opracowania, wdro¿enia

i utrzymywania dokumentacji systemowej. Zadaniem organizacji w tym zakresie

jest ustanowienie i utrzymywanie informacji opisuj¹cej podstawowe elementy sy-

stemu, ich wzajemne powi¹zania oraz dokumentacjê zwi¹zan¹.

Dokumentacjê systemow¹ stanowi¹ w szczególnoœci:

• udokumentowana polityka œrodowiskowa i polityka jakoœci,

• udokumentowane cele ogólne i szczegó³owe dotycz¹ce œrodowiska i jakoœci,

• udokumentowane procedury wymagane postanowieniami przedmiotowych

norm,
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Rysunek 2 Warianty integracji systemów

Figure 2. The models of system integration

�ród³o: Nowosielski R., Ogólne problemy integracji systemów zarz¹dzania, „Czystsza Produkcja

w Polsce”, 1999.



• dokumenty potrzebne organizacji do zapewnienia skutecznego planowania,

przebiegu i nadzorowania jej dzia³añ w ramach zintegrowanego systemu

zarz¹dzania,

• zapisy wymagane przepisami prawnymi oraz postanowieniami poszczegól-

nych norm,

• zapisy wskazuj¹ce inn¹ dokumentacjê zwi¹zan¹2.

Wdra¿anie zintegrowanego systemu zarz¹dzania

Implementation of integrated management system

Wdra¿anie systemów zarz¹dzania jakoœci¹ i œrodowiskiem mo¿e byæ realizowa-

ne trzema sposobami:

a) Wdra¿anie zintegrowanego systemu zarz¹dzania od pocz¹tku poprzez spe³nienie

wymagañ jakoœciowych i œrodowiskowych w przedsiêbiorstwie, w którym do-

tychczas nie wdro¿ono ¿adnego z systemów. Takie podejœcie wymaga wiele pra-

cy ale niesie ze sob¹ równie¿ szereg korzyœci:

• kompleksowe spojrzenie na przedsiêbiorstwo i procesy w nim zachodz¹ce,

• jednorodna dokumentacja, zawieraj¹ca aspekty jakoœciowe i œrodowiskowe,

• mo¿liwoœæ jednoczesnego procesu certyfikacji i nadzoru systemu, co znacznie

obni¿a koszty wdro¿enia i utrzymania zintegrowanego systemu zarz¹dzania,

• elastycznoœæ na zmiany oraz wdro¿enia wymagañ przysz³ych norm,

• uzyskanie efektu synergii, polegaj¹cego na doprowadzeniu do takiego

wspó³dzia³ania ró¿nych elementów systemu zarz¹dzania, aby jego rezultat

by³ lepszy i osi¹gniêty mniejszymi nak³adami finansowymi w stosunku do

skutecznoœci uzyskiwanej w wyniku niezale¿nego dzia³ania tych elementów.

b) Wdra¿anie zintegrowanego systemu zarz¹dzania polegaj¹ce na tym, ¿e firma po-

siada ju¿ jeden system i kolejno dostosowuje siê do wymagañ kolejnej normy.

Jest to najbardziej polecany sposób tworzenia zintegrowanego systemu

zarz¹dzania. Warunkiem integracji systemów jest powi¹zanie strategii przedsiê-

biorstwa z zarz¹dzaniem taktycznym, którego celem jest optymalizacja systemu

na podstawie strategii i okreœlonej przez najwy¿sze kierownictwo przedsiêbior-

stwa, oraz zarz¹dzaniem operatywnym, które ma zapewniæ utrzymanie stanu do-

tychczas osi¹gniêtego. Taki sposób wdra¿ania zintegrowanego systemu

zarz¹dzania wydaje siê optymalnym rozwi¹zaniem, gdy¿ przedsiêbiorstwo,

maj¹c ju¿ wdro¿ony jeden system zarz¹dzania, mo¿e korzystaæ z nabytych do-

œwiadczeñ podczas realizacji kolejnych systemów.

c) Proces wdra¿ania czêœciowo zintegrowanych systemów zarz¹dzania mo¿na

przeprowadziæ wtedy, gdy przedsiêbiorstwo chce œwiadomie dokonaæ rozdziele-
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2 Opracowano na podstawie materia³ów szkoleniowych: System zarz¹dzania jakoœci¹ wed³ug ISO

9000:2006. Wymagania normy ISO 9001:2001.



nia systemów zarz¹dzania podczas wdra¿ania, ze wzglêdu na skomplikowany

proces lub zmiany organizacyjne.

Integracja nastêpuje stopniowo dopiero po kilku latach funkcjonowania syste-

mów, a metoda ta jest d³ugotrwa³a i pracoch³onna, choæ dziêki niej mo¿na ³atwo

sterowaæ niezale¿nymi systemami do czasu ich dopasowania.

Decyzja wyboru jednego z omówionych sposobów wdra¿ania zintegrowanego

systemu zarz¹dzania powinna zale¿eæ od:

• podobieñstw i ró¿nic miêdzy poszczególnymi systemami zarz¹dzania,

• po¿¹danego poziomu integracji,

• czynników sprzyjaj¹cych oraz niesprzyjaj¹cych integracji systemów

zarz¹dzania3.

Systemy zarz¹dzania jakoœci¹

Quality mangement systems

D¹¿enie do wci¹¿ wiêkszej efektywnoœci powinno mieæ charakter nieustannie

podejmowanego wysi³ku na rzecz, jak najpe³niejszego zaspokojenia potrzeb klien-

tów zewnêtrznych i wewnêtrznych przedsiêbiorstwa4.

Koncepcja systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w organizacji opiera siê na Standardzie

ISO 9000, który obejmuje trzy podstawowe zalecenia: ustanowienie nadzoru naj-

wy¿szego kierownictwa w aspekcie jakoœci; udokumentowanie tego nadzoru, czego

wymiernym efektem jest Ksiêga Jakoœci, która zawiera opis funkcjonuj¹cego syste-

mu zarz¹dzania jakoœci¹; upewnienie siê, ¿e ka¿dy pracownik organizacji postêpuje

zgodnie z ustalonymi standardami5.

W wymiarze praktycznym wdro¿enie standardu ISO 9000 mo¿na ogólnie okre-

œliæ w trzech punktach:

• Konstruowanie systemu jakoœci.

• Zapewnienie, ¿e ka¿dy postêpuje zgodnie z ustalonymi w Ksiêdze Jakoœci

wymaganiami.

• Potwierdzenie zgodnoœci wdro¿onego systemu jakoœci w przedsiêbiorstwie z

wymaganiami normy ISO 9001 auditorowi z zewn¹trz w celu przyznania

certyfikatu zgodnoœci6 .

Aktualnie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce normy:

• Norma PN-EN ISO 9000:2006 – zawiera podstawowe za³o¿enia modelu

zarz¹dzania jakoœci¹ oraz terminologiê dotycz¹c¹: jakoœci, zarz¹dzania, orga-
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3 Wiœniewska M. , Normy ISO serii 9000:2000. Wymagania, analiza, wdra¿anie, ODiDK, Gdañsk 2002,

s.37.
4 Wysokiñska- Senkus A., Œwiatowe doœwiadczenia we wdra¿aniu systemów zarz¹dzania jakoœci¹

w przedsiêbiorstwach sektora mleczarskiego – „Problemy Jakoœci” 5/2006.
5 Wysokiñska-Senkus A., Systemy ISO i HACCP w praktyce polskich przedsiêbiorstw, Wyd.UP, Poznañ,

2008. s. 45
6 Smaus P., Elst G., ISO 9000 – gwarancja jakoœci. ALFA – WERO, Warszawa 1997. s. 27.



nizacji, procesu i wyrobu, w³aœciwoœci, zgodnoœci, dokumentacji, badañ, au-

ditu oraz zapewnienia jakoœci procesów pomiarowych (PKN, 2006).

• Norma PN-EN ISO 9001:2009 – zawiera wymagania dotycz¹ce systemu

zarz¹dzania jakoœci¹, które przedsiêbiorstwo powinno uwzglêdniæ aby wyka-

zaæ swoj¹ zdolnoœæ do dostarczenia wyrobów spe³niaj¹cych wymagania

klienta, wymagania prawne oraz w celu zwiêkszenia zadowolenia klienta

(PKN, 2009).

• Norma PN-EN ISO 9004:2001- zawiera wytyczne dotycz¹ce pomiaru skute-

cznoœci oraz efektywnoœci systemu zarz¹dzania jakoœci¹. Celem tej normy

jest doskonalenie funkcjonowania przedsiêbiorstwa oraz zwiêkszenie zado-

wolenia klientów (PKN, 2001).

Systemy zarz¹dzania œrodowiskiem

Environmental management systems

Przedsiêbiorstwa pragn¹ce sprostaæ wyzwaniom konkurencji powinny nieustan-

nie podejmowaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do ci¹g³ego doskonalenia. Efektem tego pro-

cesu mo¿e byæ koncepcja wdro¿enia systemu nastawionego na ochronê œrodowiska

naturalnego, systemu zarz¹dzania œrodowiskiem wed³ug norm ISO 14000. Jego

g³ównym klientem jest spo³ecznoœæ lokalna, która dziêki wdro¿onemu systemowi

nie jest nara¿ana na uci¹¿liwoœci, zwi¹zane z negatywnym oddzia³ywaniem przed-

siêbiorstwa. Poœrednimi klientami s¹ pracownicy, którzy nara¿eni s¹ na ekologiczne

zagro¿enia, po pierwsze jako pracuj¹cy w firmie, a po drugie jako osoby tworz¹ce

lokaln¹ spo³ecznoœæ. Innym poœrednim klientem s¹ pañstwowe i regionalne organy

nadzoru ekologicznego.7

Normy miêdzynarodowe, dotycz¹ce zarz¹dzania œrodowiskowego, maj¹ na celu,

dostarczenie organizacjom elementów skutecznego systemu zarz¹dzania œrodowisko-

wego, który mo¿e byæ zintegrowany z innymi wymaganiami zarz¹dzania, w celu po-

mocy organizacjom w osi¹gniêciu œrodowiskowych i ekonomicznych celów8.

Obecnie zagadnienia zwi¹zane z systemem zarz¹dzania œrodowiskiem reguluje

znowelizowana norma dotycz¹ca systemu zarz¹dzania œrodoiskowego – norma

PN – EN ISO 14001:2005 Systemy zarz¹dzania œrodowiskowego. Wymagania i

wytyczne stosowania.

Wdra¿anie systemu zarz¹dzania œrodowiskiem powinno rozpocz¹æ siê od ustale-

nia polityki œrodowiskowej przedsiêbiorstwa. Przedsiêbiorstwo powinno równie¿

dokonaæ analizy wp³ywu na œrodowisko i opracowaæ odpowiednie procedury, które
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Wyd. AM, Gdynia 2008, s.141 – 147.
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umo¿liwi¹ przeciwdzia³aæ negatywnemu oddzia³ywaniu na œrodowisko. Zaleca siê,

aby podczas ustalania celów i zadañ, organizacja rozwa¿y³a takie dane wejœciowe,

jak:

• zobowi¹zania zawarte w polityce œrodowiskowej,

• kluczowe aspekty œrodowiskowe,

• wymagania prawne i inne wymagania, które s¹ obligatoryjne dla organizacji,

• wp³yw osi¹ganych celów i zadañ na inne dzia³ania i procesy realizowane

w organizacji,

• opinie interesariuszy organizacji,

• uwarunkowania technologiczne i wykonalnoœæ,

• mo¿liwoœci finansowe, operacyjne i organizacyjne, w tym informacje od do-

stawców i wykonawców,

• wp³yw podejmowanych dzia³añ przez organizacjê na jej wizerunek publiczny,

• raporty z przegl¹dów œrodowiskowych9.

Podstaw¹ ustanowienia systemu zarz¹dzania œrodowiskowego jest identyfikacja

aspektów œrodowiskowych. Identyfikacjê aspektów œrodowiskowych przeprowadza

siê w fazie pocz¹tkowej wdra¿ania systemu zarz¹dzania œrodowiskowego oraz za

ka¿dym razem, gdy nastêpuje zmiana procesu, wyrobu lub znacz¹ca zmiana w or-

ganizacji, czy zmiana w przepisach prawnych.

Identyfikacjê aspektów przeprowadza siê w odniesieniu do wszystkich procesów

objêtych systemem zarz¹dzania œrodowiskowego, takich jak: procesy produkcyjne,

utrzymanie ruchu badania laboratoryjne, magazynowanie, sk³adowanie surowców,

pó³produktów, wyrobów gotowych, odpadów, zakupy, procesy administracyjno-

biurowe oraz wyrobów i us³ug œwiadczonych przez organizacjê10.

Proces ci¹g³ego doskonalenia organizacji w modelu EFQM

Continuous improvement in the organization of the EFQM model

Europejski Model Doskona³oœci EFQM bazuje na przyjêciu i konsekwentnej re-

alizacji tzw. „Oœmiu Fundamentalnych Zasadach Doskona³oœci”, które przedstawio-

ne s¹ na rysunku 3.

Wed³ug tych zasad w d¹¿eniu do doskona³oœci nale¿y zwróciæ uwagê na nastê-

puj¹ce obszary:

• orientacja na wyniki – zaspokojenie potrzeb wszystkich interesariuszy orga-

nizacji: zarówno klientów, pracowników oraz dostawców,

• orientacja na klienta – organizacja w procesie d¹¿enia do doskona³oœci po-

winna skoncentrowaæ siê na poznaniu obecnych i przysz³ych potrzeb i ocze-
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kiwañ klienta. Bardzo wa¿ne jest równie¿ przeprowadzenie badania stopnia

zadowolenia klienta z produktów/us³ug przedsiêbiorstwa. Kluczow¹ rolê

w osi¹gniêciu sukcesu organizacji odgrywa klient, w zwi¹zku z tym bardzo

wa¿ne jest przywi¹zanie klienta do marki,

• przywództwo i sta³e cele – rol¹ najwy¿szego kierownictwa organizacji jest

wyznaczanie celów organizacji i okreœlenie najbardziej efektywnych metod

ich osi¹gniêcia,

• zarz¹dzanie przez procesy i fakty – organizacja funkcjonuje bardziej efektyw-

nie, gdy wszystkie dzia³ania s¹ zrozumia³e, a informacja o ich podejmowaniu

przekazywana wszystkim zainteresowanym na bie¿¹co,

• zaanga¿owanie i rozwój pracowników – w d¹¿eniu do doskona³oœci zwraca

siê uwagê na potencja³ tkwi¹cy w ludziach i jego umiejêtnym wykorzystaniu,

poprzez zachêcanie do zaanga¿owania siê wszystkich pracowników w pro-

blemy organizacji,

• ci¹g³e uczenie siê doskonalenie i innowacje – zwiêkszenie efektywnoœci

dzia³ania podmiotu gospodarczego mo¿na uzyskaæ poprzez poszukiwanie

rozwi¹zañ innowacyjnych oraz stosowanie koncepcji ci¹g³ego uczenia siê,

• rozwój partnerstwa – efektywnoœæ organizacji gwarantuj¹ wzajemnie korzy-

stne powi¹zania z dostawcami oraz partnerami. Organizacja powinna d¹¿yæ do

wytworzenia poczucia integracji, budowania wzajemnego zaufania oraz dzie-

lenia siê wiedz¹,

196

Aneta Wysokiñska-Senkus, Mariusz Szoszorek

orientacja na wyniki

orientacja na klienta

przywództwo i
sta³e cele

zarz¹dzanie przez
procesy i fakty

Zaanga¿owanie i
rozwój pracowników

odpowiedzialnoœæ
publiczna

organizacji

ci¹g³e uczenie siê
doskonalenie i

innowacje

rozwój
partnerstwa

Rysunek 3 Osiem Fundamentalnych Zasad Doskona³oœci

Figure 3. The Wight fundamental principles of Excellence

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: EFQM, The Fundamental Concepts of Excellence,

Wydawnictwo Europejskiej Fundacji Zarz¹dzania Jakoœci, 2003, s. 4.



• odpowiedzialnoœæ publiczna organizacji – w d¹¿eniu do doskona³oœci zwraca

siê uwagê na dzia³anie organizacji zgodnie z oczekiwaniem spo³eczeñstwa,

oraz normami etycznymi11. Wdro¿enie systemu zarz¹dzania œrodowiskowego

wspiera koncepcjê spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu – Corporate Social

Responsibility (CSR), wed³ug której firmy dobrowolnie prowadz¹ dzia³al-

noœæ uwzglêdniaj¹c¹ interesy spo³eczne i ochronê œrodowiska, a tak¿e relacje

z interesariuszami. Zarz¹dzanie w XXI wieku, w warunkach ogromnej kon-

kurencji w wyœcigu o pozyskanie konsumenta oczekuj¹cego wyrobów i us³ug

najwy¿szych parametrach jakoœciowych oraz wytworzonych w zgodzie z za-

sadami zrównowa¿onego rozwoju, powinno byæ oparte na filozofii odpowie-

dzialnoœci.12

Organizacyjne aspekty zintegrowanych systemów zarz¹dzania

Organizational aspects of integrated management systems

Badanie efektywnoœci systemu zarz¹dzania jakoœci¹ zosta³o zrealizowane

w przedsiêbiorstwie produkuj¹cym materia³y budowlane a g³ównymi kryteriami

oceny by³y filary efektywnoœci zawarte w modelu EFQM.

W wyniku przeprowadzonych badañ opisanych we wstêpie do niniejszej publi-

kacji, dokonano analizy funkcjonowania przedsiêbiorstwa przez pryzmat: zaanga-

¿owania najwy¿szego kierownictwa, strategii i polityki organizacji, zarz¹dzania

ludŸmi, zasobów, realizowanych procesów oraz wspó³pracy z otoczeniem.

Przywództwo

Leadership

Ankietowani okreœlili, i¿ naczelne kierownictwo jest bardzo zaanga¿owane

w tworzenie wizji i wartoœci firmy poprzez wspieranie i zachêcanie do wspó³pracy

oraz ustalanie celów dla dzia³añ doskonal¹cych. Monitoring procesów, umo¿liwie-

nie pracownikom uczestnictwa w szkoleniach i analiza zapisów to g³ówne metody

zaanga¿owania kierownictwa w ci¹g³e doskonalenie systemu zarz¹dzania organi-

zacj¹. Kontakt z klientem kierownictwo utrzymuje g³ównie poprzez spotkania oraz

szybkie reagowanie na potrzeby klienta. Jednomyœlnym stwierdzeniem ankietowa-

nych jest, i¿ kierownictwo ws³uchuje siê w ich g³osy wspieraj¹c pracowników oraz

zachêcaniem ich do dzia³añ zwi¹zanych z doskonaleniem, dziêki temu przedsiêbior-

stwo osi¹ga najwy¿sz¹ jakoœæ przy optymalnym zu¿yciu czynników produkcji jed-

noczeœnie dbaj¹c o œrodowisko naturalne.
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Strategia i polityka przedsiêbiorstwa

Strategy and company policy

Na pytanie czy obecna polityka i strategia opieraj¹ siê na oczekiwaniach wszy-

stkich zainteresowanych funkcjonowaniem organizacji ankietowani odpowiedzieli,

¿e w 70% spe³nia oczekiwania. Na pytanie dotycz¹ce przesz³oœciowej polityki

i strategii przedsiêbiorstwa pracownicy w 80% stwierdzili, ¿e celem organizacji jest

ci¹g³e doskonalenie funkcjonuj¹cych procesów. Podstawowym elementem ustalania

polityki i strategii firmy s¹ wskaŸniki ekonomiczne, jaki i przewidywanie trendów

rozwojowych rynków gdzie wprowadzane nowe wyroby znajduj¹ klienta i poko-

nuj¹ konkurencjê. Tworzenie przysz³oœciowej polityki i strategii odbywa siê po-

przez tworzenie owej strategii zgodnej z misj¹, wizj¹ i wartoœciami organizacji

gdzie misj¹ jest promowanie kategorii w³ókno-cementowej materia³ów budowla-

nych w Europie a wizj¹ tworzenie, produkowanie, kupowanie i dostarczanie na ry-

nek produktów systemów dachowych, elewacyjnych skupiaj¹c siê na w³ókno-ce-

mencie. Wizja polityki i strategii odnajduje odzwierciedlenie w identyfikowaniu

i projektowaniu struktury kluczowych procesów. Wdra¿anie i poddawanie do wia-

domoœci polityki i strategii odbywa siê poprzez liczne szkolenia, wiedzê przekazy-

wan¹ przez kierownictwo oraz identyfikowanie pracowników z procesami w firmie.

Okreœlenie celów organizacji jest wa¿nym elementem, gdy¿ decyduje o d³ugofalo-

wym istnieniu przedsiêbiorstwa na rynku.

Zarz¹dzanie ludŸmi

Human resources

Wed³ug przeprowadzonych badañ organizacja efektywnie zarz¹dza zasobami

ludzkimi. Pracownicy maj¹ mo¿liwoœæ zdobywania wiedzy i podnoszenia kalifika-

cji co odbywa siê poprzez tworzenie mo¿liwoœci uczenia siê na poziomie indywidu-

alnym i zespo³owym oraz poprzez identyfikowanie, klasyfikowanie i dopasowywa-

nie wiedzy i kompetencji pracowników do przydzielanych im zadañ. Kluczow¹ rolê

w zarz¹dzaniu kadrami odgrywa tak¿e przegl¹d i weryfikacja celów indywidual-

nych i zespo³owych organizacji. Kierownictwo organizacji aktywnie wspiera i za-

chêca do indywidualnego i zespo³owego uczestnictwa w dzia³aniach doskonal¹cych

oraz tworzenia atmosfery dla pracy zespo³owej.

Zasoby

Resources

Ankietowani zapytani, w jakim stopniu organizacja zarz¹dza finansami wiêkszoœæ

odpowiedzia³a, ¿e bardzo dobrym. Wynika to z faktu, i¿ przedsiêbiorstwo zatrudnia

najlepiej wykwalifikowana kadrê zarz¹dzaj¹c¹. G³ównymi celami w zarz¹dzaniu in-
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frastruktur¹: budowlami i wyposa¿eniem, jest optymalne wykorzystanie maszyn,

urz¹dzeñ oraz sprzêtu. Zarz¹dzaj¹c materia³ami przedsiêbiorstwo bierze za priorytet

optymalizacjê zapasów materia³owych oraz zmniejszenie negatywnego wp³ywu

wyrobu na œrodowisko w skali globalnej, czyli mo¿liwa najmniejsza iloœæ odpadów,

gruzu oraz substancji szkodliwych powstaj¹cych w procesach produkcyjnych.

Zarz¹dzaj¹c technologi¹ organizacja wykorzystuje najwy¿szy poziom procesów

technologicznych dla doskonalenia pracy za³ogi jednoczeœnie unowoczeœniaj¹c j¹

i doskonal¹c.

Procesy

Processes

Organizacja identyfikuje i okreœla realizowane procesy. Najwa¿niejszym czynni-

kiem prowadz¹cym do doskonalenia funkcjonowania jest usprawniania metod

dzia³ania przez uczenie siê. Zapewnianie coraz wiêkszej wartoœci ustanowionym

procesom odbywa siê poprzez liczne szkolenia pracowników, doœwiadczenie kadry

zarz¹dzaj¹cej oraz dokonywane inwestycje. Potrzeby i oczekiwania klienta organi-

zacja zaspokaja poprzez doskonalenie, projektowanie, przewidywanie i unowoczeœ-

nianie wyrobów w celu dostosowania ich zarówno do obecnych oraz przysz³ych po-

trzeb i oczekiwañ klientów.

Wa¿nym czynnikiem sukcesu przedsiêbiorstwa jest satysfakcja klientów. Prze-

prowadzone badania wykaza³y, i¿ przedsiêbiorstwo dokonuje pomiaru stopnia zado-

wolenia pracowników. Wyniki pomiaru wskazuj¹, i¿ pracownicy ceni¹ sobie bez-

pieczeñstwo socjalne, system motywacji, bezpoœredni¹ komunikacjê najwy¿szego

kierownictwa z podw³adnymi. Sukces organizacji gwarantuje wysoka wydajnoœæ

oraz wykwalifikowany, doœwiadczony personel, zaanga¿owani pracownicy. W celu

poprawy motywacji pracowników kierownictwo w sposób efektywny uczestniczy

w rozwi¹zywaniu problemów na ró¿nych poziomach zarz¹dzania. Dla dzia³añ

motywacyjnych pracownicy zaliczaj¹ wynagrodzenie w postaci pensji, premii czy

bonusów oraz wa¿ny element, jakim jest efektywny system komunikacji najwy-

¿szego kierownictwa z pracownikami.

Wspó³praca z otoczeniem

Cooperation with the environment

Kolejnym z filarów efektywnego dzia³ania ZSZ jest wspó³praca z otoczeniem.

Analizowane przedsiêbiorstwo charakteryzuje siê bardzo wysokimi cechami

spo³ecznymi, organizacyjnymi oraz dba³oœci¹ o œrodowisko. Zapobieganie uci¹¿li-

woœci i szkodliwoœci dzia³alnoœci jest g³ówn¹ cech¹ postrzegania firmy przez

spo³eczeñstwo, w tym celu organizacja sk³ada raporty z dzia³alnoœci wspieraj¹cej

ochronê i utrzymanie œrodowiska. Pomiar wp³ywu na œrodowisko naturalne jest ele-
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mentem wspieraj¹cym ochronê i utrzymuj¹cym zasoby naturalne. Etyczne zacho-

wanie organizacji ma wp³yw na postrzeganie przedsiêbiorstwa jako odpowiedzial-

nej jednostki. Poprzez etyczne zachowanie rozumie siê:

• nieustann¹ wspó³pracê z klientami,

• wspó³pracê z dostawcami,

• dobre relacje z pracownikami,

• wsparcie dla œwiadczeñ zdrowotnych i opieki spo³ecznej,

• wspieranie sportu i rekreacji,

• organizowanie imprez kulturowych.

G³ównym czynnikiem, który pozwala na badanie zapobiegania uci¹¿liwoœci

i szkodliwoœci dzia³alnoœci organizacji jest niwelowanie ha³asu i nieprzyjemnego

zapachu. Problem ha³asu i zapylenia stanowi dla firmy jeszcze du¿y problem acz-

kolwiek jest on stopniowo zmniejszany poprzez filtry czy wymianê lub moderni-

zacje urz¹dzeñ. Wed³ug ankietowanych organizacja wykorzystuje media, czyli

wodê, energiê elektryczn¹, gaz itp. w stopniu bardzo dobrym. Jest to wynik korzy-

stnego wp³ywu ustalonych procedur i instrukcji obowi¹zuj¹cych w przedsiêbior-

stwie.

Kluczowym wskaŸnikiem wykorzystywanym przy ocenie dzia³alnoœci pozafi-

nansowej s¹ zewnêtrzne zasoby, czyli rynki zbytu, polityka pañstwa oraz lokaliza-

cja. Organizacja okreœlaj¹c wielkoœæ relacji partnerskich kieruje siê systemem, któ-

ry okreœla warunki odbioru towaru oraz formê p³atnoœci. Wa¿nym elementem jest

te¿ analiza dzia³alnoœci dostawców. Te czynniki maj¹ du¿y wp³yw na konkurencyj-

noœæ firmy, podobnie jak iloœæ nowych wyrobów wprowadzanych na rynek. Konku-

rencyjnoœæ jest tak¿e mierzona wskaŸnikiem, innowacyjnoœci, czyli wprowadzanie

nowych rozwi¹zañ w systemach dachowych, które poprawiaj¹ produkcjê, monta¿

oraz u¿ytecznoœæ kupowanego wyrobu.

Wnioski

Conclusions

Przeprowadzone badania wykaza³y, i¿ najwy¿sze kierownictwo przedsiêbior-

stwa jest w wysokim stopniu zaanga¿owane w tworzenie misji, wizji i wartoœci

przedsiêbiorstwa oraz nieustannie doskonali ZSZ poprzez monitorowanie procesu

zarz¹dzania, szkolenia i audity. Polityka i strategia w firmie jest podawana do wia-

domoœci pracowników, którzy charakteryzuj¹ siê wysokim stopniem zaanga¿owa-

nia, co wynika przede wszystkim z faktu, i¿ organizacja bardzo dobrze zarz¹dza za-

sobami ludzkimi. Przedsiêbiorstwo nieustannie d¹¿y do zminimalizowania

zanieczyszczeñ i emisji substancji toksycznych. Zintegrowane systemy zarz¹dzania

s³u¿¹ doskonaleniu organizacji w wymiarze organizacyjnym oraz ekonomicznym,

co przek³ada siê na wysok¹ jakoœæ produkowanych wyrobów.
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Efektywnoœæ organizacyjna zintegrowanego systemu zarz¹dzania

w przedsiêbiorstwie przemys³u budowlanego

Streszczenie

Œwiat XXI wieku w coraz wiêkszym stopniu musi dostrzegaæ znaczenie jakoœci i ochrony œro-

dowiska naturalnego. Ju¿ teraz, bowiem d¹¿enie do doskona³ej jakoœci oraz ochrony œrodowiska

wytycza przedsiêbiorstwom kierunek dzia³ania, a uzyskane w tym zakresie efekty s¹ wa¿nym ele-

mentem ich potencja³u konkurencyjnego.

Celem artyku³u jest przedstawienie organizacyjnych uwarunkowañ wdro¿enia i funkcjonowa-

nia zintegrowanego systemu zarz¹dzania jakoœci¹ i œrodowiskiem w przedsiêbiorstwie przemys³u

budowlanego. Zrealizowane badania wykaza³y, i¿ zintegrowane systemy zarz¹dzania s³u¿¹ dosko-

naleniu organizacji w wymiarze organizacyjnym oraz ekonomicznym, co przek³ada siê na wysok¹

jakoœæ produkowanych wyrobów.
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Organizational effectiveness of the integrated management system

in the construction industry corporation

Summary

The challenge for the twenty-first century is to recognize the importance of quality and envi-

ronmental protection. The pursuit of excellence and the environment protection sets the direction

for business operations, and the results in those areas are important parts of their competitive po-

tential.

The paper presents the organizational determinants of implementation and operation of the in-

tegrated quality and environmental management system in the construction industry corporation.

The conducted studies have shown that integrated management system has improved the organi-

zational and economic effectiveness which resolute also in high quality products.
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ADAM KOLIÑSKI

Wy¿sza Szko³a Logistyki w Poznaniu

Kierunki kszta³towania skutecznego systemu

wspierania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

w Polsce

Ways of shaping an effective support system

small and medium-sized enterprises in Poland

Wprowadzenie

Introduction

Sektor ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw jest bardzo ró¿norodny, zarówno pod

wzglêdem wielkoœci, jak i specyfiki prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Sektor

MSP stanowi ponad 99,8% wszystkich przedsiêbiorstw w Unii Europejskiej. W tym

sektorze zatrudnia siê oko³o 70% pracowników i jest on odpowiedzialny za wypra-

cowanie 60% PKB1. Dane dotycz¹ce Unii Europejskiej s¹ adekwatne dla wiêkszo-

œci krajów cz³onkowskich, w tym Polski. W tabeli 1 przedstawiono kryteria po-

dzia³u sektora MSP.

Tabela 1. Kryteria podzia³u sektora MSP

Table 1. The criterions for division of SME

Przedsiêbiorstwo Wartoœæ

zatrudnienia

Przychody netto ze

sprzeda¿y

Suma aktywów

z bilansu

Mikro osób mln euro mln euro

Ma³e 2 osób mln euro mln euro

Œrednie • osób 2 mln euro + mln euro

�ród³o: Artyku³ 104-106 ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej z 2 lipca 2004r.

Mimo jednak tak du¿ego wk³adu w likwidacjê bezrobocia w Polsce, w³aœciciele

tych firm borykaj¹ siê z problemami zarówno finansowymi, jak i spo³ecznymi. Z tego
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wzglêdu blisko 40% mikroprzedsiêbiorstw upada przed up³ywem pierwszego roku

dzia³alnoœci. Z analizy prze¿ywalnoœci mikroprzedsiêbiorstw wynika, ¿e przedsiê-

biorstwa bêd¹ce osobami prawnymi i zatrudniaj¹cymi pracowników najemnych

maj¹ wiêksze szanse na prze¿ycie2. Wykorzystanie kredytu równie¿ wp³ywa na praw-

dopodobieñstwo przetrwania, w porównaniu z przedsiêbiorcami, którzy korzystaj¹

z po¿yczek od rodziny i znajomych. Pomimo tego, ¿e kredyt zwiêksza szanse na

przetrwanie przedsiêbiorstwa, to g³ównym Ÿród³em finansowania dzia³alnoœci gospo-

darczej nadal jest kapita³ w³asny.

Przedsiêbiorstwa z sektora MSP napotykaj¹ na szereg utrudnieñ w poszukiwaniu

finansowania zewnêtrznego, gdy¿ dzia³alnoœæ tych przedsiêbiorstw cechuje siê wiê-

kszym ryzykiem ni¿ przedsiêbiorstw du¿ych, którym kredyty s¹ du¿o chêtniej

udzielane przez banki. Konsekwencj¹ takiej rzeczywistoœci finansowania MSP jest

fakt, i¿ oko³o 80% firm z tego sektora opiera siê na samofinansowaniu, a jedynie

19% korzysta z kredytów bankowych. Natomiast z form leasingu korzysta nie-

spe³na 6% przedsiêbiorstw3. Wiêkszoœæ mikro i ma³ych firm jest wiêc niedofinanso-

wanych, a ich kapita³ zak³adowy powoduje niedobór kapita³u obrotowego oraz pro-

blem z p³ynnoœci¹ finansow¹. Warto pamiêtaæ, i¿ wzrost firmy poprawia dostêp do

kredytu, co jednak nie zmienia faktu, i¿ dla wielu firm niemo¿liwy jest taki rozwój,

by otrzymaæ kredyt. Z tych wzglêdów przedsiêbiorcy z sektora MSP s¹ zmuszeni

do szukania alternatywnych form wspierania dzia³alnoœci gospodarczej. W niniej-

szym artykule zosta³y przedstawione formy wsparcia ma³ych i œrednich przedsiê-

biorstw takie jak: Anio³owie Biznesu, Fundusze Strukturalne, Fundusze Po¿yczko-

we, zamówienia publiczne, klastry, czy sekurytyzacja.

Alternatywne mo¿liwoœci wsparcia MSP

Alternatives to support SMEs

Dla wiêkszoœci nowopowstaj¹cych firm, prawdopodobieñstwo otrzymania kre-

dytu jest znikome. Z tego wzglêdu alternatyw¹ dla kredytu bankowego s¹ Business

Angels. Jako „Business Angels” okreœla siê bogatych biznesmanów, którzy podej-

muj¹ siê ryzykownych inwestycji. Anio³y biznesu koncentruj¹ siê na firmach

bêd¹cych w szczególnoœci w fazie tworzenia, gdy¿ mimo niewygórowanych ocze-

kiwañ finansowych, ryzyko inwestycyjne jest tak du¿e, ¿e odstrasza inwestorów

instytucjonalnych takich, jak bank4. Miejsce wsparcia Anio³ów Biznesu w zale¿no-

œci od fazy rozwoju przedsiêbiorstwa przedstawia rysunek 1.
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Anio³owie biznesu oprócz kapita³u wnosz¹ do firmy równie¿ wiedzê i doœwiad-

czenie niezbêdne do utrzymania siê w danej bran¿y. Zdarza siê, ¿e Anio³owie Biz-

nesu pe³ni¹ rolê poœrednika w pozyskaniu zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania, gdy¿

dziêki swojej wiarygodnoœci s¹ dobrym partnerem do negocjacji. Anio³owie odgry-

waj¹ zatem znacz¹c¹ rolê w rozwoju sektora MSP, gdy¿ uzupe³niaj¹ lukê inwesty-

cyjn¹, która powsta³a wskutek niedostatecznych mo¿liwoœci korzystania z zewnê-

trznych Ÿróde³ finansowania.

Œrodki finansowe pozyskane z funduszy strukturalnych na lata 2007 – 2013

mog¹ stanowiæ obecnie wa¿ny czynnik pobudzaj¹cy rozwój. Bardzo istotn¹ rolê

mo¿e pe³niæ „Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka” (PO IG), który

zak³ada kompleksowe wsparcie innowacyjnych przedsiêwziêæ, nowych inwestycji

oraz doradztwa i szkoleñ niezbêdnych do realizacji inwestycji5. Takie dzia³ania

maj¹ zapewniæ umocnienie pozycji konkurencyjnej zarówno na rynku krajowym,

jak i europejskim.

„Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw” (SPO WKP),

zwany równie¿ „uni¹ dla przedsiêbiorczych”, realizuje politykê w zakresie przed-

siêbiorczoœci i innowacyjnoœci, szczególnie uwzglêdniaj¹c sektor ma³ych i œrednich
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Figure 1. Place of Business Angels, depending on their stage of development

�ród³o: Introduction to Business Angels and Business Angels Network Activities In Europe, Euro-

pean Business Angels Network 2006, za: Miko³ajczyk B., Infrastruktura finansowa MSP w kra-

jach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007, op. cit. str.121

5 Lisowska R., Bariery rozwoju firm sektora MSP w Polsce i mo¿liwoœci ich pokonania, [w:] Uwarunko-

wania rynkowe rozwoju mikro i ma³ych przedsiêbiorstw, Mikrofirma 2008, Zeszyty Naukowe nr 492, Ekono-

miczne problemy us³ug nr 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2008, str. 295-301.



przedsiêbiorstw6. Przyznawanie wsparcia odbywa siê na podstawie spe³niania kry-

teriów dotycz¹cych premiowania projektów o wysokiej wartoœci, tworz¹cych du¿¹

liczbê nowych miejsc pracy oraz charakteryzuj¹cych siê innowacyjnoœci¹, rozu-

mian¹ jako stosowanie technologii wykorzystywanych na terenie kraju nie d³u¿ej

ni¿ 3 lata. Dodatkowym kryterium jest zlokalizowanie projektu na obszarach o pro-

blemach strukturalnych, pozytywny wp³yw na œrodowisko, czy nawet wp³yw na go-

spodarkê regionu.

Wsparcie z Funduszy Strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2007 –

2013 mo¿e staæ siê czynnikiem pobudzaj¹cym zarówno innowacyjnoœæ, jak równie¿

rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jednak, ¿eby przedsiêbiorcy z sektora

MSP mogli z tej pomocy skorzystaæ, nale¿y wyeliminowaæ bariery ograniczaj¹ce do-

stêp do omawianych Funduszy, takie jak: niedoskona³oœæ systemu informacyjnego,

brak sprawnoœci instytucjonalnej, skomplikowane procedury oraz przepisy prawne.

Przyk³adem innych mo¿liwoœci rozwojowych sektora MSP, mog¹ byæ klastry7, czyli

grupa firm stworzona w oparciu o region geograficzny dzia³alnoœci gospodarczej, które

czêsto w pewnych dziedzinach dzia³alnoœci konkuruj¹ ze sob¹, ale równie¿ wspó³pra-

cuj¹. Wspó³praca firm z tej samej bran¿y jest w stanie zrealizowaæ wiêksz¹ liczbê ope-

racji rynkowych. Tak wiêc w klastrze du¿e i ma³e firmy mog¹ osi¹gn¹æ wiêcej, ni¿

dzia³aj¹c samodzielnie. Za pierwsz¹ definicjê klastra uznaje siê sformu³owanie M. Po-

rtera, który twierdzi, ¿e klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powi¹zanych

firm i instytucji w danej dziedzinie. Klastry obejmuj¹ szereg powi¹zanych ze sob¹

ga³êzi przemys³u i innych podmiotów gospodarczych, istotnych z punktu widzenia

przewagi konkurencyjnej8. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiêbiorstwa

skupione w klastrze jest mo¿liwe, jednak uwarunkowane szeregiem czynników do-

tycz¹cych struktury spo³ecznej klastrów i stosunków sieciowych w spo³eczeñstwach

lokalnych. Warunkiem koniecznym uzyskania odpowiedniej przewagi konkurencyj-

nej jest jednoczesne wyst¹pienie piêciu nastêpuj¹cych cech9:

• przestrzenna koncentracja podmiotów konkuruj¹cych ze sob¹ w regionie,

• koncentracja firm w ramach jednego sektora lub kilku podobnych,

• nieformalna i formalna wspó³praca przedsiêbiorstw i instytucji lokalnych

oraz organizacji o charakterze poziomym i pionowym (sieciowoœæ),

• specjalizacja podmiotów w klastrze,

• przep³yw wiedzy oraz technologii i innowacji miêdzy podmiotami

tworz¹cymi klastry.
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Klastry biznesowe dotycz¹ ró¿nych dzia³ów gospodarki. Wystêpuj¹ zarówno

w przemyœle, budownictwie, transporcie, handlu, czy IT. W literaturze przedmiotu

teoria dotycz¹ca klastrów biznesowych jest wci¹¿ rozwijana, gdy¿ nie dokonano

pe³nego rozpoznania warunków i mo¿liwoœci tworzenia ró¿nych ich typów. G³ówn¹

przyczyn¹ powstawania klastrów jest chêæ rozwoju firm dzia³aj¹cych na mniejsz¹

skalê. Zak³adaj¹c klastry przedsiêbiorstwa mog¹ równie¿ liczyæ na omawiane po-

wy¿ej wsparcie finansowe z funduszy strukturalnych, gdzie we wszystkich progra-

mach mo¿na znaleŸæ œrodki na rozwój powi¹zañ sieciowych miêdzy przedsiêbiorcami,

które opieraj¹ siê na wymianie wiedzy, technologii oraz wzmacniaj¹ konkurencyj-

noœæ i innowacyjnoœæ firm. W literaturze przedmiotu wymienia siê wewnêtrzne

i zewnêtrzne korzyœci skali, jako czynnik wyjaœniaj¹cy, dlaczego przedsiêbiorstwa

wspó³dzia³aj¹ w okreœlonych lokalizacjach. Zewnêtrzne korzyœci skali sprowadzaj¹

siê do zasobów bran¿owo-specyficznych, które mog¹ zostaæ wygenerowane, gdy

przedsiêbiorstwa z tej samej bran¿y bêd¹ lokowaæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w tym

samym regionie. Rozmiar osi¹gniêtych korzyœci zale¿y od iloœci przedsiêbiorstw

z danej bran¿y skoncentrowanych w okreœlonej lokalizacji. Najwa¿niejszym efektem

zewnêtrznych korzyœci skali jest obni¿enie kosztu jednostkowego w ka¿dej firmie

z bran¿y w sytuacji, gdy wzrasta iloœæ przedsiêbiorstw z tej¿e bran¿y w regionie10.

Wspólna lokalizacja przedsiêbiorstw z danej bran¿y wp³ywa na wzrost potencja³u

regionu, co z kolei przyci¹ga kolejne przedsiêbiorstwa z tego sektora. Redukcja ko-

sztów transakcyjnych jest kolejn¹, niezmiernie wa¿n¹ przyczyn¹ tworzenia siê kla-

strów. Jest to spowodowane silnymi wzajemnymi powi¹zaniami pomiêdzy przed-

siêbiorstwami funkcjonuj¹cymi w klastrze. Klastry staj¹ siê bardzo wa¿nym

obszarem polityki rozwoju dotycz¹cej konkurencyjnoœci i innowacji. W Unii Euro-

pejskiej Rada ds. Konkurencyjnoœci opisuje klastry jako priorytetowy obszar

dzia³ania, jaki nale¿y podj¹æ w celu wspierania innowacji11.

Kolejn¹ alternatywn¹ form¹ finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

mo¿e byæ sekurytyzacja, która pozwala przedsiêbiorstwom pozyskiwaæ œrodki na

rynku finansowym w sytuacji, gdy samodzielnie nie mog³yby siê o nie ubiegaæ.

Istot¹ sekurytyzacji jest wydzielenie z aktywów przedsiêbiorstwa puli, która zosta-

nie sprzedana w formie papierów wartoœciowych niezale¿nie od ich wczeœniejszego

w³aœciciela. Obecnie w Polsce metoda sekurytyzacji jest wykorzystywana jedynie

przez najwiêksze spó³ki. Opieraj¹c siê jednak na literaturze przedmiotu12 nale¿y

twierdziæ, i¿ metoda ta mo¿e byæ równie¿ w sposób efektywny wykorzystywana

przez ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa.
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Fundusze Porêczeñ Kredytowych stanowi¹ kolejne narzêdzie wspomagania

przedsiêbiorstw w dostêpie do Ÿróde³ finansowania. Fundusze Porêczeñ Kredyto-

wych u³atwiaj¹ zaci¹gniêcie kredytów bankowych szczególnie tym przedsiêbior-

com, którzy posiadaj¹ zdolnoœæ kredytow¹, lecz nie posiadaj¹ wymaganych zabez-

pieczeñ. Celem Funduszu jest wspieranie lokalnej aktywnoœci gospodarczej poprzez

u³atwienie przedsiêbiorcom dostêpu do zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania w posta-

ci po¿yczek. Korzystaj¹c z mo¿liwoœci, jakie daje Unia Europejska, Polska Funda-

cja Przedsiêbiorczoœci uruchomi³a w tym celu obs³ugê przedsiêbiorców poprzez

Punkty Obs³ugi Funduszu.

Alternatywnym narzêdziem rozwoju przedsiêbiorstwa mo¿e byæ, powszechnie

znany ju¿ outsourcing. Przekazanie pewnych procesów dzia³alnoœci gospodarczej

w outsourcing niesie za sob¹ nie tylko optymalizacjê kosztów, ale równie¿ wzrost

p³ynnoœci finansowej przedsiêbiorstwa, zmniejszenie poziomu kapita³u zamro¿one-

go w zapasach oraz poprawê zarz¹dzania kapita³em. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e

oszczêdnoœci nale¿y szukaæ w ca³ym procesie dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, a nie

jedynie w jego poszczególnych elementach13. Ta forma rozwoju jest adresowana

w szczególnoœci do mikro i ma³ych przedsiêbiorstw. Ze wzglêdu na charakter

dzia³ania outsourcingu14, przedsiêbiorstwa mog¹ byæ zarówno firmami zlecaj¹cymi

wykonywanie pewnych dzia³alnoœci na zewn¹trz, jak równie¿ adresatami danego

zlecenia. Najczêœciej jednak napotyka siê na tê drug¹ sytuacjê, kiedy mikro i ma³e

przedsiêbiorstwa wchodz¹ w uk³ad outsourcingowy z du¿¹ firm¹, przejmuj¹c od

niej wykonywanie danego rodzaju dzia³alnoœci na d³u¿szy okres czasu. Taka sytua-

cja sprzyja stabilizacji dzia³alnoœci mikro i ma³ych przedsiêbiorstw, ze wzglêdu na

trwa³y uk³ad z silniejszym partnerem. Trwa³y uk³ad z silniejszym partnerem, daje

gwarancje rynku zbytu dla wytwarzanych towarów b¹dŸ œwiadczonych us³ug przez

mikro i ma³e przedsiêbiorstwa. Kolejnym atutem takiej wspó³pracy z du¿¹ firm¹

jest mo¿liwoœæ korzystania z wiedzy technicznej i organizacyjnej, co poprawia po-

zycjê konkurencyjn¹ i polepsza sytuacjê ekonomiczno – finansow¹.

Dokonuj¹c analizy zamówieñ publicznych, w jakich uczestnicz¹ ma³e i œrednie

firmy w Polsce, nale¿y stwierdziæ, ¿e system wspierania przedsiêbiorczoœci z sekto-

ra MSP praktycznie nie istnieje. W niedalekiej przysz³oœci nale¿a³oby jednak wzi¹æ

przyk³ad z instrumentów ekonomiczno-prawnych stosowanych g³ównie w Stanach

Zjednoczonych15. Nale¿a³oby na wzór w³aœnie tych instrumentów wprowadziæ

w polskim ustawodawstwie uregulowania dotycz¹ce limitów ³¹cznej wartoœci za-

mówieñ, jakie powinny byæ przydzielane sektorowi MSP. Wartoœæ docelowa tych
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kontraktów nie mo¿e byæ jednak sta³a, musi byæ elastyczna i okreœlana corocznie

zgodnie z istniej¹cymi warunkami gospodarczymi. Kolejnym krokiem do szerszego

wprowadzenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do zamówieñ publicznych by³oby

zastrze¿enie zamówieñ poni¿ej oszacowanego progu wartoœci dla tej grupy firm.

W takim przypadku du¿e firmy nie mia³yby dostêpu do przetargów dotycz¹cych

tych zamówieñ. Innym sposobem, który mo¿na wprowadziæ w krótkim czasie

w polsk¹ gospodarkê, jest dzielenie du¿ych zamówieñ na mniejsze kontrakty, adre-

sowane g³ównie do firm z sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Aby unikn¹æ

zatorów p³atniczych w przedsiêbiorstwie równie¿ na wzór ustawodawstwa ame-

rykañskiego nale¿a³oby wprowadziæ u³atwienia dotycz¹ce w g³ównej mierze zape-

wnienia czêœciowych wyp³at adekwatnych do stopnia wykonania zamówienia.

Podsumowanie

Conclusions

Dokonuj¹c przegl¹du alternatywnych mo¿liwoœci finansowania dzia³alnoœci go-

spodarczej ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, nasuwa siê stwierdzenie, ¿e obecnie

coraz czêœciej pojawiaj¹ siê na rynku oferty bankowe skierowane szczególnie do

ma³ych i œrednich przedsiêbiorców. Banki s¹ bardziej sk³onne zaproponowaæ kredy-

ty na du¿o korzystniejszych warunkach, z punktu widzenia przedsiêbiorców z se-

ktora MSP. Niektóre Banki oferuj¹c „szybkie kredyty dla firm” odchodz¹ ju¿ od

wysokich wymagañ zwi¹zanych z wype³nianiem dokumentacji. Jest to bardzo istot-

ne u³atwienie w szczególnoœci dla mikroprzedsiêbiorców, którzy do tej pory byli

skutecznie odstraszani od chêci zaci¹gniêcia kredytu, koniecznoœci¹ przygotowania

biznesplanu, który obecnie nie jest ju¿ wymagany. Jako alternatywê dla innego po-

pularnego Ÿród³a finansowania dzia³alnoœci MSP, jakim jest leasing, mo¿na wyod-

rêbniæ oferty bankowe umo¿liwiaj¹ce zaci¹gniêcie kredytów i po¿yczek w celu za-

kupienia œrodków transportu.

Uproszczenie formalnoœci i procedur dokumentacyjnych, a tak¿e przyspieszenie

podejmowania decyzji o przydzieleniu kredytów, przyci¹ga do banków coraz wiê-

cej przedstawicieli sektora MSP. Te, niewystêpuj¹ce wczeœniej udogodnienia mog¹

wp³yn¹æ pozytywnie na wzrost udzia³u ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w przetar-

gach, gdy¿ w sytuacji ewentualnych zatorów p³atniczych mog¹ one skorzystaæ

z kredytów bankowych zaci¹gniêtych na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, coraz

czêœciej bez wymagañ okreœlenia przez kredytobiorcê celów finansowania.

Olbrzymi¹ rolê odgrywaj¹ równie¿ mechanizmy wdro¿one przez Komisjê Euro-

pejsk¹, które maj¹ na celu stymulowanie rozwoju sektora MSP. Efektem prac Ko-

misji Europejskiej jest przyjêty w 2008 roku „Small Business Act for Europe”, któ-

ry wyró¿nia nastêpuj¹ce postulaty rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw16:
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• tworzenie warunków umo¿liwiaj¹cych prosperowanie przedsiêbiorców

i przedsiêbiorstw rodzinnych oraz nagradzanie przedsiêbiorczoœci,

• umo¿liwienie otrzymania drugiej szansy dla uczciwych przedsiêbiorców,

których postawiono w stan upad³oœci,

• opracowywanie przepisów zgodnie z zasad¹ „najpierw myœl o ma³ych”,

• dostosowaæ procedury administracyjne do potrzeb ma³ych i œrednich przed-

siêbiorstw,

• dostosowanie instrumentów polityki publicznej do potrzeb MŒP: u³atwienie

MŒP udzia³u w zamówieniach publicznych oraz lepsze wykorzystanie mo¿li-

woœci pomocy pañstwa dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw,

• u³atwianie MŒP dostêpu do finansowania i rozwijanie otoczenia prawnego

i biznesowego przyczyniaj¹cego siê do terminowych p³atnoœci w trans-

akcjach handlowych,

• umo¿liwienie ma³ym i œrednim przedsiêbiorcom szersze wykorzystanie mo¿-

liwoœci oferowanych przez jednolity rynek,

• wspieranie podnoszenia kwalifikacji przedsiêbiorców i pracowników oraz

wszelkich form innowacyjnoœci,

• promowanie i wspieranie MŒP w czerpaniu korzyœci z rozwoju rynków.

Obecnie nale¿y równie¿ odnotowaæ wzrost zainteresowania procesami control-

lingowymi w przedsiêbiorstwie, które maj¹ na celu wsparcie podejmowania decyzji

zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Z punktu widzenia sektora

MSP, najczêœciej stosowany jest controlling finansowy, za pomoc¹ którego analizu-

je siê wszystkie mo¿liwe alternatywy rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej. Przedsta-

wione w niniejszym artykule przyk³ady alternatywnych form wsparcia ma³ych

i œrednich przedsiêbiorstw s¹ najczêœciej generowanymi wnioskami z przeprowadze-

nia analizy controllingowej przedsiêbiorstwa, mimo, ¿e nie wyczerpuj¹ wszystkich

mo¿liwoœci rozwoju. Nale¿y jednak stwierdziæ, i¿ w polskiej gospodarce krystalizuje

siê bardzo dobra perspektywa dla rozwoju firm z sektora MSP. W niniejszym artyku-

le podjêto próbê zestawienia zarówno istniej¹cych pomocy rozwojowych, jak i pro-

pozycji wprowadzenia dodatkowych mo¿liwoœci. Zastosowanie przedstawionych

alternatyw bez w¹tpienia wp³ynie na rozwój przedsiêbiorstwa oraz stabilizacjê

dzia³alnoœci, szczególnie w okresie kryzysu gospodarczego.
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Kierunki kszta³towania skutecznego systemu wspierania

ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce

Streszczenie

Sektor MSP stanowi ponad 99% przedsiêbiorstw w Polsce. Mimo tak du¿ego wp³ywu na

polsk¹ gospodarkê cechuje siê jednak bardzo ograniczonym dostêpem do Ÿróde³ finansowania

bie¿¹cej dzia³alnoœci. G³ówn¹ barier¹ s¹ zbyt rygorystyczne warunki stawiane przez banki, do-

tycz¹ce udzielania kredytów. W niniejszym artykule najwiêkszy nacisk po³o¿ono na pozabanko-

we Ÿród³a finansowania, które stanowi¹ kierunki rozwoju systemu wspierania dzia³alnoœci ma³ych

i œrednich przedsiêbiorstw. Zwrócono równie¿ uwagê na obecn¹ zmianê strategii banków wobec

sektora MSP.

Ways of shaping an effective support system small and medium-sized

enterprises in Poland

Summary

SME sector constitutes about 99% of companies in Poland. Despite this strong influence on

the Polish economy is characterized, however, very limited access to finance current operations.

The main barrier is too stringent conditions required by banks for lending. In this article, the grea-

test emphasis on non-bank sources of financing, which are trends in the support system for small

and medium-sized enterprises. They also highlighted the current change in strategy of banks to

the SME sector.
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IWONA WDOWIAK

Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu

Klasyfikacja i rodzaje obiektów magazynowych

w logistycznym ³añcuchu dostaw

Classification and kinds of storage facilities in the logistic

supply chain

Wprowadzenie

Introduction

Za³o¿eniem ka¿dego przedsiêbiorstwa jest osi¹gniêcie wysokiej i mocnej pozy-

cji na rynku. Obecnie obserwujemy tendencje firm do usprawniania logistycznych

systemów obs³ugi klienta oraz szybszej i efektywniejszej reakcji na potrzeby zama-

wiaj¹cego. Dlatego w systemie logistycznym, obszar magazynowania jest nieustan-

nie poddawany ocenie i analizie. U podstaw wzrostu znaczenia procesu magazyno-

wania znajduj¹ siê przede wszystkim wymagania wynikaj¹ce ze skali produkcji,

wysokiego poziomu obs³ugi klienta, postêpu technologicznego, jakoœci zarz¹dzania

i utrzymania zapasów.

Magazyny s¹ g³ównym elementem logistycznego ³añcucha dostaw (supply chain).

Ich kluczow¹ rol¹ jest przyjêcie, przechowywanie oraz przekazywanie zaopatrzenia

do kolejnych faz obrotu. Osi¹gniêcie wysokiej efektywnoœci zapewnia koordynacja

i integracja magazynu z transportem, produkcj¹ oraz dystrybucj¹ produktów. Maga-

zyn musi dysponowaæ optymaln¹ wielkoœci¹ oraz przepustowoœci¹. Warunek ten

daje mo¿liwoœæ przystosowania magazynu do zadañ wynikaj¹cych z zabezpieczenia

potrzeb produkcji w sferze surowców i materia³ów lub regionalnych potrzeb rynku.

Magazyny nie powinny stanowiæ obiektów wyizolowanych z otoczenia, lecz zobo-

wi¹zanych do tworzenia ogniw integruj¹cych jednolity ³añcuch logistyczny w ob-

szarze przep³ywu dóbr materialnych1.

Ustalenie wymagañ dla obiektu magazynowego, jego organizacji oraz lokaliza-

cji ma kluczowy wp³yw na sprawn¹ i efektywn¹ realizacjê procesu magazynowania,

a tym samym zapewnienie lepszej obs³ugi klienta W projektach wykorzystywane s¹

213

1 Z. Dudziñski, Vademecum organizacji gospodarki magazynowej, Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Kadr Sp.z o.o., Gdañsk 2008, s. 17.



rozwi¹zania oparte na innowacjach technologicznych, instrumentach i narzêdziach

informatycznych.

Przedmiotem niniejszego artyku³u jest przedstawienie faz procesów magazyno-

wych w przedsiêbiorstwie oraz segregacja poszczególnych grup obiektów magazy-

nowych z uwzglêdnieniem ich przeznaczenia gospodarczego.

Prawid³owe zakwalifikowanie magazynu do odpowiedniej grupy rodzajowej

obiektów magazynowych ma na celu optymalne zagospodarowanie przestrzeni ma-

gazynowej oraz racjonalne wykorzystanie dzia³ki inwestycyjnej, a co za tym idzie,

wzrost wydajnoœci i jakoœci procesów magazynowych. Prawid³owe zaprojektowa-

nie magazynu mo¿e wp³yn¹æ na obni¿enie kosztów jego funkcjonowania, uspraw-

nienie identyfikacji zapasów i lepsz¹ kontrolê nad zachodz¹cymi procesami w ma-

gazynie. Wszystkie dzia³ania w ca³ym logistycznym ³añcuchu dostaw maja na celu

osi¹gniêcie wysokiego poziomu obs³ugi klienta.

Lokalizacja magazynu w ³añcuchu dostaw

Location of the warehouse in the supply chain

Sytuacja na rynku towarów oczekuje od przedsiêbiorstwa szerokiego i komple-

ksowego spojrzenia na obrót rzeczowy oraz informacyjny. Odizolowane, indywidu-

alne dzia³ania maj¹ce na celu zdobycie dominacji nad konkurentami traci na efekty-

wnoœci i skutecznoœci, dlatego koncepcja zarz¹dzania ca³ym ³añcuchem skupia siê

na wspó³pracy z wieloma przedsiêbiorstwami, które buduj¹ ³añcuch dostaw od po-

zyskania surowców do finalnych odbiorców.

E. Go³embska w „Podstawach logistyki” przedstawia ³añcuch logistyczny jako

„[…] ³añcuch magazynowo-transportowy, który stanowi technologiczne po³¹czenie

punktów magazynowych i prze³adunkowych, drogami przewozu towaru oraz orga-

nizacyjnie i finansowe skoordynowanie operacji procesów zamówieñ i polityki za-

pasów wszystkich ogniw tego ³añcucha”2.

W tym kontekœcie idea zintegrowanego ³añcucha dostaw staje siê najbardziej

dynamicznie rozwijaj¹cym siê pojêciem. W literaturze przedmiotu3 coraz czêœciej

rozpatrywana jest rola ³añcucha dostaw, któr¹ sprowadza siê do wyznacznika jako-

œciowego firm. Ponad to nale¿yte przygotowanie i monitorowanie sekwencji zda-

rzeñ, które zachodz¹ od momentu uzyskania zasobu logistycznego do etapu jego

przekazania w postaci gotowego produktu klientowi, daje mo¿liwoœæ sprawnego

kierowania przep³ywami, natychmiastowej reakcji na dysharmoniê oraz badania

zjawisk, które w nim wystêpuj¹.
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Jednym z istotniejszych elementów w obszarze magazynów w ³añcuchu logisty-

cznym jest koszt. Na koszt logistycznych systemów magazynowych sk³adaj¹ siê

miêdzy innymi – nak³ad pracy i obs³uga dostaw, czyli faza wejœcia i wyjœcia. Czyn-

noœci maj¹ce wp³yw na decyzje obejmuj¹ wielkoœæ zakupów u nabywców. Podsta-

wowe zadanie maj¹ce na celu synchronizowanie logistycznej funkcji, to reakcja

i dzia³anie na konfliktow¹ wspó³zale¿noœæ miêdzy wejœciem a wyjœciem. Poziom

obs³ugi dostaw w ³añcuchu logistycznym, jest skal¹ jakoœci.

Efektywna strategia gospodarki magazynowej jest odniesieniem do instrumen-

tów, które maj¹ wp³yw na ca³y ³añcuch dostaw. Gospodarka magazynowa jest czê-

œci¹ ogólnego spojrzenia na œcie¿kê dystrybucyjn¹, w której z koniecznoœci nad-

chodz¹cych zmian bior¹ udzia³ ró¿ne przedsiêbiorstwa.

W ³añcuchu dostaw wystêpuj¹ etapy, w których zasoby materia³owe, zapasy za-

trzymuj¹ siê i wymagaj¹ w³aœciwej obs³ugi. Taka sytuacja istnieje w momencie, gdy

nastêpuj¹ przerwy miêdzy cyklem zaopatrzenia, wyrobem a zbytem.

Nowoczesne ³añcuchy dostaw w znaczy sposób oddzia³ywaj¹ na zmiany w fun-

kcjonowaniu magazynów. Rozdrobnienie dostaw oraz skracanie czasu realizacji za-

mówieñ powoduj¹, ¿e zwiêksza siê pracoch³onnoœæ kompletacji i powoduje spiê-

trzenie prac w ramach tego procesu. Ci¹g³e doskonalenie zarz¹dzania magazynem

powinno nad¹¿aæ za wymaganiami rynku4.

Proces magazynowania

Process of storing

Magazynowanie jest jednym z ogniw ³añcucha dostaw i stanowi wa¿ny element

w ca³ej sieci logistycznej, gdzie towary s¹ tymczasowo przechowywane lub przeka-

zywane inn¹ drog¹. Harmonijny przep³yw produktów, pod wzglêdem iloœciowym

i czasowym w ca³ym ³añcuchu logistycznym prowadzi do stabilizacji. Magazyno-

wanie jest jednym z etapów sk³adowych procesu logistycznego i czêsto definiowane

jest jako sk³adowanie towarów5. Definicja ta obejmuje ca³¹ gamê obiektów i lokali-

zacji zwi¹zanej z magazynowaniem. Sk³adowanie na otwartych placach, magazyno-

wanie produktów gotowych w obiektach produkcyjnych, przechowywanie mate-

ria³ów, pó³fabrykatów oraz gotowych materia³ów w czasie transportu.

Zatem ca³okszta³t logistyki magazynowania jest identyfikowany zarówno

z dzia³alnoœci¹ techniczn¹, ekonomiczn¹ oraz organizacyjn¹, nie tylko w skali kra-

ju, ale tak¿e regionu, bran¿y, zak³adu oraz ka¿dej innej jednostki organizacyjnej,

powi¹zan¹ z magazynowaniem zapasów6. Logistyka magazynowa ma na celu po-
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prawê dzia³alnoœci gospodarczej (produkcji i konsumpcji). Prawne funkcjonowanie

magazynu lub systemów magazynów wymaga odpowiedniego wyposa¿enia w œrod-

ki techniczne7. Infrastrukturê magazynowania i manipulacji tworz¹ obiekty maga-

zynowe wraz z urz¹dzeniami do przemieszczania, urz¹dzenia do sk³adowania oraz

pomocnicze urz¹dzenia magazynowe (pomiarowo – kontrolne, przeciwpo¿arowe)8.

Wi¹¿e siê to równie¿ z wysoko wyspecjalizowanymi obiektami magazynowymi np.

elewatory zbo¿owe, piwnice czy obiekty ch³odnicze oraz wyposa¿eniem tych kom-

pleksów i pracuj¹cej tam za³ogi.

Ka¿dy towar wyprodukowany, wyhodowany lub pozyskany w inny sposób jest

przechowywany, co najmniej raz w czasie trwania swojego cyklu ¿ycia. W makro-

ekonomicznym ujêciu magazynowanie pe³ni funkcjê tworzenia u¿ytecznoœci termi-

nu dla surowców, pó³fabrykatów i wyrobów gotowych. Natomiast w ujêciu mikro-

ekonomicznym s¹siedztwo magazynów do rynków, obs³ugiwanych przez

przedsiêbiorstwo daje mo¿liwoœæ na szybsz¹ obs³ugê klienta. Przez magazynowanie

wzrasta u¿ytecznoœæ towarów dziêki zwiêkszeniu iloœci czasu, a tym samym ich po-

wszechnoœci dla potencjalnych klientów. Ta funkcja ma istotne znaczenie ze wzglê-

du na coraz wiêksz¹ aktywnoœæ w obs³udze klienta jako jedno z podstawowych na-

rzêdzi do walki z konkurencj¹9.

W ³añcuchu dostaw wystêpuj¹ sytuacje, gdzie towary zatrzymuj¹ siê i wyma-

gaj¹ odpowiedniej obs³ugi. Tworz¹ce siê w ten sposób przerwy miêdzy procesami

zaopatrywania a produkcj¹ i zbytem, w problematyce przedmiotu, opisywane s¹

funkcjami magazynowania, wystêpuj¹cymi w gospodarce magazynowej przedsiê-

biorstwa10. Gospodarka magazynowa firmy to zbiór czynnoœci wykonywanych

w trakcie pobierania, sprawdzania, sortowania, przygotowania do magazynowania

i w czasie fizycznego sk³adowania towarów. Do tych zabiegów zalicza siê komi-

sjonowanie (kompletowanie)11 towarów, udostêpnienie nabywcom i inwentaryza-

cjê. Badaj¹c ca³y proces magazynowania, b³êdem jest ograniczenie siê tylko do

dzia³añ zwi¹zanych z fizycznym sk³adowaniem towarów. Nale¿y równie¿ uwzglêd-

niæ organizacjê procesu, poniewa¿ zapasy musz¹ byæ zgromadzone w okreœlonym

miejscu oraz czasie. Cechy, które powinien posiadaæ ka¿dy system gospodarki

magazynowej to12:
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• zapewnienie odpowiednich warunków magazynowych w celu przechowywa-

nia towarów. Magazynowanie powinno odbywaæ siê w taki sposób, aby dany

asortyment nie straci³ na wartoœci;

• posiadanie przez system gospodarki magazynowej, odpowiednich informacji

o wielkoœci zaopatrzenia i potrzebach materia³owych;

• identyfikacja zapasów materia³owych znajduj¹cych siê w systemie, które

przedstawiaj¹ minimalny poziom oraz szybki obrót, co warunkuje odpowied-

nio dopasowany poziom mechanizacji i automatyzacji;

• nale¿yta organizacja wszystkich operacji magazynowych;

• odpowiednie wyposa¿enie magazynu;

• prawid³owa organizacja pracy13.

Znaj¹c cechy gospodarki magazynowej, w zale¿noœci od posiadanej wiedzy

i potencja³u, pojawiaj¹ siê mo¿liwoœci stworzenia znacznych rezerw. Efekt, jaki zo-

staje osi¹gniêty to minimalizacja kosztów magazynowania, które s¹ czêœci¹ ca³ko-

witych kosztów logistycznych przedsiêbiorstwa.

W literaturze przedmiotu spotyka siê wiele prób definiowania magazynu. Najczê-

œciej spotykan¹ definicj¹, okreœlaj¹c¹ magazyn jest – miejsce (wêze³) w systemie lo-

gistycznym, w którym przedsiêbiorstwo magazynuje lub utrzymuje materia³y, pó³pro-

dukty lub wyroby gotowe w ró¿nym czasie14. Wielokrotnie magazyny s¹ uto¿samiane

z obiektem, budowl¹, powierzchni¹, w których okreœlone dobra s¹ magazynowane.

Korzeniowski okreœli³ magazyn jako konstrukcjê in¿yniersk¹ o tak opracowa-

nym projekcie i wykonanym w taki sposób, by w jak najwiêkszym stopniu spe³nia³

wymagania dotycz¹ce magazynowania zapasów oraz zabezpiecza³ je przed niedo-

borem iloœciowym, zmian¹ wartoœci. Obiekt lub budowla magazynowa powinna

spe³niaæ warunki szybkiego i bezpiecznego przeprowadzaæ czynnoœci technologicz-

nego cyklu magazynowania w sferze przyjmowania, sk³adowania towarów oraz

wydawania zapasów15. Magazyn jest istotnym wêz³em w logistycznej sieci zale¿no-

œci. Organizacja i funkcjonowanie magazynu wp³ywa nie tylko na sprawnoœæ dane-

go przedsiêbiorstwa, ale tak¿e ca³ego ³añcucha dostaw. Dlatego sprawne zarz¹dza-

nie magazynem jest niezbêdne dla zapewnienia wymaganego poziomu obs³ugi

klienta i utrzymania ci¹g³oœci procesu technologicznego.

Organizacja i klasyfikacja budowli magazynowych

The organization and classification of stock buildings

Organizacja gospodarki magazynowej zale¿y od formy materia³u magazynowa-

nego, powierzchni wytwórni, od obrotu towarowego, rodzaju i zasiêgu materia³ów,
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które wykorzystuje przedsiêbiorstwo. Te czynniki decyduj¹ o wielkoœci i typie ma-

gazynów, które powinny zagwarantowaæ trwa³oœæ i bezpieczeñstwo przechowywa-

nych zasobów.

W zale¿noœci od rodzaju sk³adowanego materia³u lub towaru, ustalana jest odpo-

wiednia forma gospodarki magazynowej. Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce g³ówne grupy

materia³ów16:

• materia³y, które nie wymagaj¹ specjalnego zabezpieczenia przed wp³ywami

atmosferycznymi (np. kopaliny, budowlane wyroby ceramiczne i betonowe,

rury wodoci¹gowe oraz kanalizacyjne, niektóre gatunki stali);

• materia³y, które potrzebuj¹ ochrony przed opadami atmosferycznymi lub

promieniami s³onecznymi, ale s¹ niewra¿liwe na zmiany temperatury otocze-

nia (np. rury stalowe, z³om ¿eliwny i stalowy, towary w szczelnych opako-

waniach);

• materia³y, które wymagaj¹ ochrony przed wp³ywami atmosferycznymi, wilgot-

noœci¹ powietrza i zmiany temperatury (np. wszelkiego rodzaju wyroby prze-

mys³owe mog¹ce ulec niszczeniu pod wp³ywem warunków zewnêtrznych);

• materia³y i towary ³atwo palne (paliwa p³ynne, lakiery i rozpuszczalniki oraz

artyku³y mog¹ce spowodowaæ wybuch, jak gazy techniczne, karbid);

• materia³y i towary truj¹ce (trucizny i œrodki szkodliwe dla zdrowia).

Z gospodark¹ magazynow¹ wi¹¿e siê du¿a liczba decyzji odnosz¹cych siê miê-

dzy innymi do kwestii w³asnoœci magazynu, projektowania i zagospodarowania

przestrzeni magazynowej, liczby magazynów, ich po³o¿enia oraz iloœci i wielkoœci

sk³adowanych towarów. Prawid³owa organizacja polega na stworzeniu warunków

technicznych i ekonomicznych, daj¹ca mo¿liwoœæ zabezpieczenia potrzeb klientów.

Uwzglêdniaj¹c warunki przechowywania wyrobów, budowle magazynowe mo¿-

na podzieliæ na nastêpuj¹ce, podstawowe rodzaje17:

Budowle magazynowe otwarte – s¹ to budowle nieos³oniête przeznaczone do

sk³adowania wyrobów odpornych na warunki atmosferyczne. Budowle magazyno-

we otwarte wystêpuj¹ jako place sk³adowe, zasieki i zbiorniki otwarte. Najwa¿niej-

szym elementem dotycz¹cym placów sk³adowych s¹ nawierzchnie. Rodzaj sk³ado-

wanych towarów zale¿y od stanu, konstrukcji i odpornoœci nawierzchni. Budowle

magazynowe otwarte wystêpuj¹ jako:

• place sk³adowe – do sk³adowania wyrobów: sztucznych (nie opakowanych –

odlewy, wyroby hutnicze o du¿ych przekrojach), opakowanych, luzem (pia-

sek, ¿wir, ruda itp.);

• zasieki – do sk³adowania wyrobów sypkich towarów kawa³kowych luzem

(nawozy sztuczne, wêgiel itp.);
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• zbiorniki otwarte (betonowe, ziemne) – do sk³adowania wyrobów p³ynnych

towarów pó³p³ynnych (wapno lasowane, nawozy p³ynne itp.)18.

Magazyny pó³otwarte s¹ to konstrukcje ustawione na stale lub montowane

tymczasowo z przenoœnych elementów sk³adanych. W celu zabezpieczenia i ograni-

czenia dostêpu do magazynowanych materia³ów, strony nieos³oniête œcianami s¹

zwykle zagradzane siatk¹. W takich obiektach mo¿na magazynowaæ wyroby o wy-

sokiej odpornoœci na dzia³anie niskich i wysokich temperatur, jak podaje Niziñski19

mog¹ to byæ wyroby ceramiczne, metalowe, przygotowane do wysy³ki, artyku³y

w opakowaniach, materia³y budowlane itd.;

Magazyny zamkniête – posiadaj¹ pe³n¹ budowê œcian, pod³ogê, niekiedy okna,

nale¿¹ do najliczniej spotykanych magazynów. Ich konstrukcja ma istotny wp³yw

na rodzaj i technologiê sk³adowanego ³adunku. Przeznaczone s¹ dla wyrobów nie-

odpornych na wilgoæ, temperaturê, dla wyrobów wymagaj¹cych specjalnego zabez-

pieczonych.

Przy projektowaniu i rozplanowaniu magazynu, nale¿y wzi¹æ pod uwagê pod-

stawowe operacje zachodz¹ce w samym magazynie. Przyjmuj¹c podzia³ A. Korze-

niowskiego20 mo¿emy wyró¿niæ: budynki magazynowe zamkniête wielokondy-

gnacyjne oraz budynki magazynowe zamkniête jednokondygnacyjne.

Magazyny wielokondygnacyjne jest tradycyjnym typem magazynu. Taki obiekt

zazwyczaj budowany jest w konstrukcji ¿elbetonowej, posiada rampy zewnêtrzne

drzwi rozsuwane lub odchylane. Ich wyposa¿enie to instalacje grzewcze i wenty-

lacyjne, niekiedy aparatura klimatyczna. Koniecznoœæ ci¹g³ego otwierania drzwi

w czasie prze³adunku powoduje, ¿e do magazynu przedostaje siê kurz, dym oraz

gazy o ró¿nej temperaturze i wilgoci. To wszystko dzia³a niekorzystnie na sk³ado-

wane towary. Aby lepiej zabezpieczyæ sk³adowane materia³y i poprawiæ warunki

przechowywania w tym budynku, nale¿y poddawaæ budynek modernizacjom takim

jak: montowanie nowoczesnych doków roz³adunkowych, uszczelnienie drzwi, kur-

tyn powietrznych oraz wentylacji i instalacji grzewczych21;

Magazyny jednokondygnacyjne o typie halowym s¹ obecnie najbardziej uniwer-

salne wœród wszystkich typów budynków magazynowych. Zapewniaj¹ lepsze wyko-

rzystanie przestrzeni, przemieszczanie produktów mo¿e odbywaæ siê po linii prostej22.

W zale¿noœci od urz¹dzeñ piêtrz¹cych dla automatyzacji prac zwi¹zanych z maga-

zynowaniem zaproponowano podzia³ na magazyny „niskie”, œrednie” i „wysokie”.

Magazyny „niskie” – w literaturze fachowej, jak podaje wy¿ej cytowany autor,

uwa¿a siê, ¿e „niskie” magazyny to budowle do 12,0 m wysokoœci, dach wraz
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z czêœciami obudowy œcian bocznych podparty jest na s³upach wewn¹trz budynku.

W tych magazynach umieszczane s¹ rega³y paletowe obs³ugiwane przez podnoœni-

kowe wózki wid³owe.

Magazyny „wysokie” – ich wysokoœæ ponad 12,0 m nazywane równie¿ silosa-

mi paletowymi, budowane s¹ jako hale magazynowe. Konstrukcja dachu oraz obu-

dowy œcian bocznych oparte zosta³y na s³upach noœnych rega³ów. Przy pomocy

uk³adnic regatowych, dokonuje siê piêtrzenia jednostek ³adunkowych. Ze wzglêdu

na znaczn¹ wysokoœæ tych budynków strefy przyjêæ i wydañ tworzone s¹ w czêœci

niskiej budynku o wysokoœci 6,0 m.23.

Zbiornik zamkniêty – innym charakterystycznym obiektem magazynowym jest

zbiornik zamkniêty, w którym sk³adowane s¹ gazy, ciecze oraz cia³a sta³e (pyliste,

sypkie i kawa³kowe). W zale¿noœci od w³aœciwoœci sk³adowanych towarów zbiorni-

ki zamkniête s¹ zaprojektowane jako obiekty: ciœnieniowe, bezciœnieniowe, ogrze-

wane oraz nieogrzewane. Typ zbiornika musi byæ dostosowany do w³aœciwych

norm i przepisów.

Magazyny podziemne (piwnice i bunkry) – stanowi¹ wraz z magazynem nazie-

mnym jeden budynek. Usytuowanie takich magazynów dyktowane jest przewa¿nie

bezpieczeñstwem przeciwpo¿arowym w momencie magazynowania towarów

³atwopalnych. Ten typ magazynu niejednokrotnie zaliczano do budowli specjal-

nych.

Magazyny specjalne do nich zaliczamy:

• wszystkie te budynki, które s¹ przeznaczone do przechowywania materia³ów

niebezpiecznych;

• zbiorniki stalowe zarezerwowane dla materia³ów p³ynnych;

• bunkry na paliwo p³ynne w beczkach lub na paliwa sta³e luzem;

• spichrze komorowe i pod³ogowe magazynuj¹ce artyku³y zbo¿owe;

• magazynowanie owoców, warzyw oraz innych produktów rolnych;

• ch³odnie, w których przechowywane s¹ ³atwo psuj¹cych siê artyku³ów prze-

mys³u spo¿ywczego;

• inne magazyny o charakterystycznych cechach, przeznaczone do sk³adowa-

nia towarów o okreœlonych w³aœciwoœciach24.

Obiekty magazynowe mog¹ byæ w ró¿nym stopniu wyposa¿one w urz¹dzenia

i narzêdzia. Urz¹dzeniem magazynowym, mo¿na nazwaæ ró¿nego rodzaju maszyny,

aparaty, instalacje, przyrz¹dy pomiarowe, œrodki techniczno-organizacyjne itp. Ich

celem jest sk³adowanie zapasów, ochrona oraz realizacja funkcji manipulacyj-

nych25. Podzia³ magazynów wygl¹da nastêpuj¹co:
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Magazyny zmechanizowane – zaopatrzone w urz¹dzenia transportu wewnêtrz-

nego poziomego (wózki) i pionowego (windy, dŸwigi), przenoœniki, urz¹dzenia do

mechanicznego pakowania towarów;

Magazyny niezmechanizowane – nie dysponuj¹ce wy¿ej wymienionymi

urz¹dzeniami;

Magazyny zautomatyzowane – wg S³ownika terminologii logistycznej (auto-

matem warehouse) – „Jednostka organizacyjna, w której magazynowy proces tech-

nologiczny jest realizowany za pomoc¹ urz¹dzeñ sterowanych automatycznie”26.

Hans-Christian Pfohl w Zarz¹dzaniu logistyk¹ wyszczególni³ takie urz¹dzenia

magazynowe jak:

• urz¹dzenia do sk³adowania – mo¿na sk³adowaæ bez urz¹dzeñ do sk³adowa-

nia, natomiast je¿eli jest mo¿liwoœæ wyró¿nia siê sk³adowanie (buforowe) na

urz¹dzeniach s³u¿¹cych do transportu ci¹g³ego i przerywanego oraz sk³ado-

wanie na rega³ach (rega³y pó³kowe, paletowe, wjezdne, przep³ywowe, prze-

suwane, wysokiego sk³adowania i inne);

• urz¹dzenia do przemieszczania – Pfohl podzieli³ je na: obs³ugê rêczn¹, prze-

noœniki oraz na urz¹dzenia do transportu przerywanego (uk³adnice, suwnice,

wózki wid³owe, wózki podnoœnikowe, do obs³ugi rega³ów wysokich, wózki

podnoœnikowe);

• w urz¹dzeniach pomocniczych umieœci³ – wagi, automaty licz¹ce, etykieciar-

ki, urz¹dzenia do waletowania i do roz³adunku palet, urz¹dzenia do opasy-

wania ³adunków i pakowania w foliê termokurczliw¹27.

Rodzaje magazynów w zale¿noœci od struktury przeznaczenia

gospodarczego

Kinds of warehouses depending on structure of the economic purpose

System organizacji gospodarki magazynowej jest podstaw¹, na której opiera siê

struktura zarz¹dzania. Formu³uje siê j¹ w taki sposób, u³atwiaj¹cy sprawne zarz¹dza-

nie ca³oœci¹ gospodarki magazynowej. Jest to istotny warunek funkcjonowania syste-

mu logistycznego ka¿dego przedsiêbiorstwa i dlatego powinna byæ œciœle zwi¹zana

z tym systemem28.

Konstrukcja systemu gospodarki magazynowej powinna odnosiæ siê do meryto-

rycznych zadañ oraz warunków dzia³ania przedsiêbiorstwa. Przedstawia siê nastê-

puj¹c¹ klasyfikacjê magazynów z ró¿nym przeznaczeniem29:

• magazyny przemys³owe;

• magazyny sieci dystrybucji;
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• magazyny us³ugowe;

• magazyny rolnicze;

• magazyny spedycyjne;

• magazyny celne;

• magazyny rezerw pañstwowych.

Materia³y przemys³owe s¹ przechowywane w odpowiednich magazynach produ-

kcyjnych. Wyró¿nia s¹ trzy magazyny uzupe³niaj¹ce siê wzajemnie.

Magazyny centralne, g³ówne (central warehouse) nazywane równie¿ bazami

materia³owymi – zaopatruj¹ w materia³y do produkcji wszystkie sektory przedsiê-

biorstwa. Wed³ug S³ownika Terminologii Logistycznej jest to: „Magazyn pe³ni¹cy

funkcjê magazynu zasilaj¹cego w stosunku do innych”30.

Magazyny wydzia³owe (odcinkowe) – zaspakajaj¹ potrzeby jednego lub kilku

dzia³ów produkcyjnych.

Magazyny oddzia³owe – podlegaj¹ wydzia³om produkcyjnym lub wydzia³om

obs³ug ruchu. Ich celem jest krótkotrwa³e sk³adowanie niewielkich zapasów podsta-

wowych, pomocniczych i narzêdzi do pracy31.

Termin magazynów przemys³owych (indusrtial warehouse) okreœla je jako

obiekt nale¿¹cy do struktury produkcji. S¹ to najczêœciej przedsiêbiorstwa prze-

mys³owe. Nale¿y zaakcentowaæ, i¿ s¹ to takie magazyny jak: zaopatrzenia, wyro-

bów gotowych, pó³fabrykatów, przedmonta¿owy, techniczny.

Magazyn przedmonta¿owy – zadaniem magazynu przedmonta¿owego (accu-

mulation bin, assebly bin) jest sk³adowanie elementów do zmontowania produktów

z³o¿onych, zanim dostarczy siê go do dzia³u monta¿u. Zmontowany materia³ staje

siê pó³wyrobem. Przetransportowany jest do magazynu pó³fabrykatów.

Magazyn pó³fabrykatów (semi-finished product) – przechowuje produkty uzy-

skiwane w którejœ z faz produkcji, znajduj¹ce siê w stanie przetwarzania i przekazy-

wane do dalszej obróbki. Taki transport pó³wyrobami odbywa siê miêdzy wydzia³ami

jednego przedsiêbiorstwa. Ostatnim magazynem w klasyfikacji magazynów prze-

mys³owych jest magazyny wyrobów gotowych.

Magazyn wyrobów gotowych (off-the-shelf product) – efektem koñcowym

dzia³alnoœci produkcyjnej s¹ wyroby gotowe, które sk³adowane s¹ w magazynach

wyrobów gotowych. Towary przechowywane s¹ a¿ do momentu skompletowania

wysy³ki (w iloœciach odpowiadaj¹cych iloœciom zamówionych partii lub ³adowno-

œci œrodków transportowych) albo s¹ magazynowane jako zapasy rezerwowe produ-

kowanych wyrobów. W tych magazynach nastêpuje pakowanie produktów przezna-

czonych do wydania na zewn¹trz przedsiêbiorstwa32.
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Sposób magazynowania zale¿y przede wszystkim od rodzaju wyrobów goto-

wych. Magazynem dla wyrobów finalnych mog¹ byæ: magazyny otwarte, pó³otwar-

te, zamkniête, specjalne, place sk³adowe, spichlerze, naziemne i podziemne.

W transporcie lotniczym, firmach spedycyjnych, us³ugach pocztowych gdzie do-

rêczane s¹ drobne przesy³ki budowane s¹ magazyny rozdzielcze, transportowo-

prze³adunkowe i zasobowe. W transporcie wodnym szczególne wagi nabieraj¹ ma-

gazyny zlokalizowane przy portach morskich, gdzie produkty s¹ za³adowywane

i roz³adowywane z frachtowca. Magazyny charakteryzuj¹ siê du¿a przelotowoœci¹,

gdzie towar magazynowany jest przez krótki okres czasu. Warto wspomnieæ o ma-

gazynach, które zagospodarowywane s¹ z myœl¹ o szczególnych zadaniach np.

magazynowanie dojrzewaj¹cych owoców. Taka dystrybucja towarów importowa-

nych trwa przez kilkanaœcie dni33.

Magazyny rozdzielcze – przeznaczone do gromadzenia towarów pocho-

dz¹cych z ró¿nych Ÿróde³. W tych magazynach towar dzieli siê na ró¿ne partie

prawid³owo skompletowane, po czym przechowuje siê je do momentu wydania

ich konsumentom.

Magazyny transportowo-prze³adunkowe – przeznaczone do przechowywania

towarów wy³adowanych z jednego œrodka transportu do momentu za³adowania ich

na inny œrodek transportu. Niewielkie przesy³ki (tzw. drobnica), w trasie pomiêdzy

dostawc¹ a odbiorc¹ s¹ tymczasowo magazynowane u przewoŸnika.

Magazyny zasobowe – budowane s¹ w cel przechowywania przez d³u¿szy

okres zapasów, towarów np. w sytuacji szczególnej (klêski ¿ywio³owej, wojny)34.

Kolejn¹ charakterystyczn¹ klasyfikacjê przedstawiaj¹ magazyny handlowe.

W przedsiêbiorstwach handlowych obrót towarowy i materia³owy zale¿y od szczeb-

la, na jakim magazyn handlowy jest zorganizowany. Celem takich magazynów jest

zapewnienie sprawnej obs³ugi klienta. Wyró¿niamy tu takie magazyny jak:

Magazyny skupu – tworzone prze przedsiêbiorstwo handlowe i przemys³owe.

Budowane s¹ w przedsiêbiorstwie, lecz mog¹ równie¿ posiadaæ swoje punkty sku-

pu. Najczêœciej maj¹ charakter magazynu jednobran¿owego (owoce, zbo¿e, warzy-

wa itd.). Z oddzia³ów w terenie produkty s¹ wysy³ane do magazynu macierzyste-

go35. Lokalne magazyny skupu powinny dysponowaæ nale¿yt¹ iloœci¹ opakowañ,

aby w jak najkrótszym czasie by³y w stanie wys³aæ sk³adowany towar do wytwórni

przemys³owej lub handlowej, które z³o¿y³o zamówienie. W takich magazynach za-

zwyczaj produkty sk³adowane s¹ bardzo krótko (aby nie straci³y na swej wartoœci).

Magazyny hurtowe – zlokalizowane s¹ przy hurtowniach jedno- lub wielobran-

¿owych. Zadaniem magazynu handlowego jest gromadzenie przerobu handlowego

i przechowywania zapasów towarów, zaopatrywania w nie handlu detalicznego,

magazynowanie nadwy¿ek produkcyjnych, rezerw podtrzymuj¹cych ci¹g³oœæ do-
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staw w sytuacji, gdy nastanie przerwa w transporcie, produkcji itd. Sk³adowane s¹

tu równie¿ produkty importowane, które w drodze dystrybucji trafiaj¹ do magazy-

nów i jednostki sprzeda¿y detalicznej.

Magazyny zbytu – ich celem jest przejmowanie towarów z zak³adów prze-

mys³owych, ich sortowanie, dzielenie i transport do punktu handlu hurtowego lub

detalicznego. S¹ to zazwyczaj magazyny jednobran¿owe. Mog¹ mieæ charakter

sk³adów przyfabrycznych, zintegrowane z okreœl¹ fabryk¹ przemys³ow¹ lub stano-

wiæ jednostkê logistyczn¹ aparatu handlowego. Dostawy towarów z magazynów

zbytu wymagaj¹ zlecenia struktur zbytu w postaci bezpoœrednich przesy³ek do od-

biorcy (dostawy tranzytowe). Inn¹ form¹ jest umowa wzajemnej wspó³pracy firm

przemys³owych (kooperacja)36.

Magazyny detaliczne – zlokalizowane s¹ g³ównie przy placówkach handlu

detalicznego (na zapleczu sklepów, supermarketów, w podziemiach itd.). Droga od

dostawcy do klienta powinna byæ jak najkrótsza. Ka¿dy nadobowi¹zkowy magazyn

wp³ywa na wzrost ceny towaru magazynowanego oraz pomniejszenie przychodu

z tytu³u transportu, za³adunku, wy³adunku, sk³adowanie itd.

Rozwijaj¹ca siê sieæ dystrybucyjna detalu i hurtu w ³añcuchu logistycznym po-

woduje, zwiêkszenie roli i znaczenia magazynów tego szczebla obrotu. W efekcie

widoczny jest u nas rozwój magazynu hurtu i detalu37.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e charakter wykonywanych us³ug magazynowych jest

zwi¹zany z rodzajem budynków magazynowych, wyposa¿eniem technicznym, pla-

ców sk³adowych oraz od infrastruktury logistycznej. Podzia³ przyjêty przez Abta

mówi, ¿e mo¿na wyró¿niæ magazyny ze wzglêdu na rodzaj œwiadczonych us³ug38:

• do sk³adowania d³ugookresowego (do sk³adowania towarów sezonowych);

• ekspedycyjne (konsygnacyjne) do krótkookresowego sk³adowania poœrednie-

go (czêsto w postaci MWS);

• „ruchome” (kontenery, wymienne naczepy itp.);

• prze³adunkowe, bêd¹ce punktami wêz³owymi infrastruktury transportowej.

Kolejna wa¿na decyzja zwi¹zana z magazynowaniem to wybór formy magazy-

nowania. Poza wymienionymi kryteriami, magazyny mo¿na równie¿ grupowaæ

w zale¿noœci od rodzaju ich u¿ytkownika. Podjêcie decyzji odnoœnie formy w³asno-

œci obiektów magazynowych jest jednym z wa¿niejszych problemów. Rozwi¹zanie

tkwi w analizie wp³ywu okreœlonej decyzji na koszty magazynowania. Wyró¿niamy

wiêc:

Magazyny powszechne – zazwyczaj nale¿¹ do jednostek transportowych lub

spedycyjnych, które za op³at¹ przyjmuj¹ towary na przechowanie;
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Magazyny w³asne – wykorzystywane przede wszystkim do w³asnych celów

przez okreœlon¹ jednostkê handlu hurtowego.

Z perspektywy ca³ego ³añcucha dostaw, który jest nastawiony (zgodnie z orien-

tacj¹ rynkow¹) na maksymalizacjê zadowolenia klientów, rola magazynów w pro-

cesie dystrybucji nabiera szczególnego znaczenia39.

Maria Nowicka-Skowron w swojej pracy w Efektywnoœci systemów logistycz-

nych poddaje szczególnej analizie wybór formy w³asnoœci magazynów. Spojrzenie

na koszty, wady i zalety magazynów w³asnych i publicznych wskazuje na pewna

spójnoœæ z kompleksowym ujêciem wskaŸników oceny ca³okszta³tu dzia³alnoœci

przedsiêbiorstwa40.

Magazyn w³asny wymaga zainwestowania kapita³u w maj¹tek trwa³y, natomiast

korzystanie z obcego magazynu wi¹¿e siê z op³atami z tytu³u najmu lub dzier¿awy.

Podane dwa sposoby sk³adowania zapasów posiadaj¹ wady i zalety. Za kryterium

wyboru oceny sytemu magazynowania mo¿na przyj¹æ koszty sk³adowania w maga-

zynach w³asnych lub obcych. Na analizê wydatktów utrzymania w³asnego magazy-

nu wp³ywa suma kosztów sta³ych i zmiennych. Koszty ponoszone s¹ nawet w sytu-

acji, gdy w magazynie nie sk³aduje siê ¿adnych zapasów. Dzia³anie magazynów

³¹czy siê z kosztami amortyzacji jak równie¿ ró¿nego rodzaju podatkami od nieru-

chomoœci.

Magazyny wybudowane na dzia³ce o wysokiej cenie gruntu, mo¿na traktowaæ

jako jeden zainwestowanego czynników zwrotu zainwestowanego kapita³u.

Obni¿enie kosztów sta³ych nastêpuje wtedy, gdy istniej¹ tendencje do budowa-

nia magazynów z dala od centrów du¿ych aglomeracji. Za g³ówne kryterium decy-

zji w sferze magazynowania jest odniesienie kosztowe41.

Wariant sk³adu publicznego obejmuje wy³¹cznie koszty zmienne. W miarê wzrostu

iloœci towarów przechodz¹cych przez sk³ad, firma zmuszona jest do wynajêcia coraz

wiêkszej przestrzeni sk³adowej. Ta przestrzeñ jest uzyskiwana na bazie specyficznych

op³at. Stawka cenowa jest uzyskiwana od jednostki powierzchni lub pojemnoœci, mog¹

to byæ metry kwadratowe lub szeœcienne. Koszt magazynowania bêdzie rós³ proporcjo-

nalnie do iloœci towarów przechowywanych w sk³adzie (Wykres 1).

W przypadku sk³adów w³asnych, nale¿y wzi¹æ pod uwagê koszty sta³e. Mog¹

byæ to np. podatek od w³asnoœci i amortyzacja. Koszty zmienne takiego sk³adu

rosn¹ zwykle wolniej ni¿ w przypadku sk³adu publicznego, gdy¿ nie obejmuj¹ ta-

kich kosztów jak np. zysku czy kosztów marketingu.

Mo¿na stwierdziæ, i¿ sk³ad publiczny jest korzystniejszy przy mniejszych ilo-

œciach towarów. Natomiast w miarê wzrostu iloœci towarów korzystniejsze mo¿e
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byæ zastosowanie sk³adu w³asnego, ze wzglêdu na rozk³ad kosztów sta³ych na coraz

wiêksz¹ masê towarow¹.

Zakoñczenie

Summary

Dynamicznie rozwijaj¹ce siê gospodarki narodowe, doskonalenie procesów

zwi¹zanych z intensywnym przep³ywem towarów, nasilaj¹ca siê konkurencja oraz

wiêksza orientacja na klienta, to tylko niektóre czynniki zmuszaj¹ce przedsiêbior-

stwa do przyjêcia odpowiednich dzia³añ logistycznych. Ta zmieniaj¹ca siê perspek-

tywa obliguje przedsiêbiorstwa do elastycznego podejœcia wobec systemów logistycz-

nych w zarz¹dzania zapasami i magazynem, w celu osi¹gniêcia przewagi nad kon-

kurencj¹.

Proces magazynowania i zwi¹zana z nim gospodarka magazynowa odgrywaj¹

dziœ istotn¹ rolê w ka¿dym przedsiêbiorstwie. St¹d te¿ decyzje zwi¹zane z magazy-

nowaniem, z ich lokalizacj¹, form¹ w³asnoœci, wielkoœci i liczby, nale¿¹ do decyzji

strategicznych przedsiêbiorstwa. Magazynowanie w szerokim rozumieniu jest poj-

mowane jako zintegrowany system kszta³towania i kontroli procesów fizycznego

przep³ywu produktów. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e system ten zmierza do osi¹gniêcia

najkorzystniejszych relacji miêdzy poziomem œwiadczonych us³ug (poziomem

obs³ugi odbiorców) a poziomem i struktur¹ zwi¹zanych z tym kosztów. Przemyœla-

na decyzja, co do gospodarki magazynowej mo¿e zadecydowaæ o sukcesie lub po-

ra¿ce przedsiêbiorstwa.
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Klasyfikacja i rodzaje obiektów magazynowych

w logistycznym ³añcuchu dostaw

Streszczenie

Celem artyku³u jest analiza problematyki zarz¹dzania magazynem w logistycznym ³añcuchu

dostaw ze szczególnym zwróceniem uwagi na klasyfikacjê magazynów. Przedstawiono wskazów-

ki dotycz¹ce zarz¹dzania ³añcuchem dostaw i poddano szczególnej analizie klasyfikacjê magazy-

nów. Rolê nadrzêdn¹ pe³ni tutaj identyfikacja poszczególnych sk³adowych procesu magazynowa-

nia oraz charakteryzacja budowli magazynowych. Jest to szczegó³owy przegl¹d technik i metod

struktury magazynowej.

Classification and kinds of storage facilities

in the logistic supply chain

Summary

The article has in view the analysis of issues of managing the warehouse in the logistic supply

chain with special returning attention to the classification of warehouses. Pointers concerning ma-

naging the supply chain were presented and described special analysis of classification of wareho-

uses. The superior role is performing in this article an identification of individual components of

the process of storing and make-up of stock buildings. It is detailed inspection of techniques and

methods of the stock structure.
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Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stan i zró¿nicowanie przestrzenne infrastruktury

wodno-œciekowej na obszarach wiejskich

województwa wielkopolskiego

The state and spatial diversification of water supply

and sevage infrastructure in rural areas

of the wielkopolskie voivodship

Wstêp

Introduction

Zanieczyszczenie œrodowiska naturalnego, to problem charakterystyczny nie tyl-

ko dla terenów uprzemys³owionych i zurbanizowanych, ale równie¿ w coraz wiê-

kszej mierze, dla obszarów wiejskich. Zagro¿enia ekologiczne tych obszarów wyni-

kaj¹ przede wszystkim z zanieczyszczenia wody i gleby spowodowanych m.in.

poprzez niedostateczny rozwój urz¹dzeñ s³u¿¹cych odprowadzaniu, unieszkodliwia-

niu i oczyszczaniu œcieków oraz wci¹¿ jeszcze czêstym odprowadzaniu œcieków

bytowo-gospodarczych w miejsca niedostatecznie zabezpieczone np. nieszczelne

zbiorniki, czy wrêcz w miejsca do tego nieodpowiednie np. na powierzchniê gleby,

do rowów melioracyjnych, a nawet do nieu¿ywanych studni.

Zaopatrzenie obszarów wiejskich w odpowiedniej jakoœci wodê oraz odpowied-

nio prowadzona gospodarka œciekowa stanowi¹ jeden z podstawowych czynników

rozwoju lokalnego i regionalnego. W ostatnich kilkunastu latach dzia³ania inwes-

tycyjne zwi¹zane z rozwojem i modernizacj¹ tzw. infrastruktury wodno-œciekowej

na terenach niezurbanizowanych sta³y siê jednymi z priorytetowych zadañ inwes-

tycyjnych, których realizacja gwarantowana jest ich uwzglêdnieniem w wielolet-

nich planach i programach tworzonych przez samorz¹dy lokalne.

Infrastruktura wodno-œciekowa stanowi zaplecze tzw. infrastruktury ochrony

œrodowiska, nazywanej równie czêsto infrastruktur¹ ekologiczn¹. Jej celem jest za-

opatrywanie w wodê oraz odprowadzanie i oczyszczanie œcieków. Stan i rozwój

kluczowych sk³adników tego segmentu infrastruktury uwarunkowane s¹ wieloma
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czynnikami, pocz¹wszy od liczby ludnoœci zamieszkuj¹cej dany obszar, poprzez

strukturê funkcjonuj¹cej na nim sieci osadniczej, ukszta³towanie terenu, a skoñczyw-

szy na mo¿liwoœciach finansowych i operatywnoœci w³adz lokalnych.

Mimo ogromnego postêpu jaki mia³ miejsce w ostatnich kilkunastu latach, nadal

aktualny poziom zagospodarowania obszarów wiejskich sk³adnikami infrastruktury

wodno-œciekowej, ich stan techniczny, jak i dostêpnoœæ ludnoœci do us³ug œwiadczo-

nych przez infrastrukturê s¹ niewystarczaj¹ce w stosunku do potrzeb. Nale¿y równie¿

podkreœliæ, ¿e rozwój infrastruktury wodno-œciekowej nie nastêpuje równomiernie na

obszarze ca³ego kraju, jak i wewn¹trz poszczególnych województw. Problemem po-

zostaj¹ wci¹¿ jeszcze istniej¹ce dysproporcje miêdzy rozwojem tak nieod³¹cznych

sk³adników infrastruktury jak sieæ wodoci¹gowa i sieæ kanalizacyjna oraz sieæ

kanalizacyjna i oczyszczalnie œcieków1.

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badañ, których celem by³o ukazanie

stanu i zró¿nicowania przestrzennego rozwoju infrastruktury wodno-œciekowej na

obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w przekroju powiatów w 2008 r.

Badaniami przeprowadzonymi w oparciu o dane statystyczne, dotycz¹ce sieci wo-

doci¹gowej, sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni œcieków, udostêpnione przez

GUS w formie elektronicznej – Bank Danych Regionalnych w 2010 r., objêto ob-

szary wiejskie 31 powiatów ziemskich województwa wielkopolskiego wed³ug stanu

na dzieñ 31 grudnia 2008 r.

Metoda badawcza

Research method

Pomiar stanu infrastruktury wodno-œciekowej na obszarach wiejskich powiatów

w województwie wielkopolskim zosta³ oparty na zasadach konstruowania syntetycz-

nego miernika rozwoju. Wyboru cech diagnostycznych bêd¹cych wyznacznikami

infrastruktury wodno-œciekowej dokonano na podstawie przes³anek merytorycznych

i analizy elementów diagonalnych macierzy odwrotnej do macierzy korelacji R.

W pracy zastosowano normalizacjê (standaryzacjê) medianow¹. Do konstrukcji

syntetycznego miernika wybrano zmodyfikowan¹ metodê wzorcow¹ Hellwiga

w ujêciu pozycyjnym2. Wyznaczone wartoœci syntetycznego miernika wykorzysta-

no do liniowego porz¹dkowania obszarów wiejskich powiatów, a nastêpnie do

wyodrêbnienia ich klas typologicznych3.
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Infrastruktura wodno-œciekowa obszarów wiejskich województwa

wielkopolskiego

The water supply and sevage infrastructure in rural areas

of wielkopolskie voivodship

W celu stworzenia mo¿liwie dok³adnego i wyraŸnego obrazu przedstawiaj¹cego

wyposa¿enie obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego w infrastrukturê

wodno-œciekow¹ analizie poddano kluczowe jej elementy. Do badania stanu i zró¿-

nicowania przestrzennego wsi wielkopolskiej w urz¹dzenia infrastruktury wodno-

œciekowej w przekroju powiatów przyjêto trzy cechy diagnostyczne:

• d³ugoœæ wiejskiej rozdzielczej sieci wodoci¹gowej w km na 100 km2 powierz-

chni powiatu (wodoci¹gi – natê¿enie),

• d³ugoœæ wiejskiej rozdzielczej sieci kanalizacyjnej w km na 100 km2 powierz-

chni powiatu (kanalizacja – natê¿enie),

• liczba ludnoœci obs³ugiwana przez oczyszczalnie œcieków w % ogó³u ludno-

œci wiejskiej faktycznie zamieszka³ej (oczyszczalnie – struktura).

Wykorzystuj¹c wartoœci liczbowe opisuj¹ce przyjête do badania elementy infra-

struktury wodno-œciekowej obliczono podstawowe wielkoœci j¹ charakteryzuj¹ce

tj.: wartoœci minimalne i maksymalne, medianê brzegow¹ i medianê Webera, œred-

ni¹ arytmetyczn¹ oraz klasyczny wspó³czynnik zmiennoœci.

Obliczone charakterystyki liczbowe ukaza³y, ¿e wed³ug stanu na dzieñ 31 grud-

nia 2008 r. poziom wyposa¿enia obszarów wiejskich powiatów ziemskich w woje-

wództwie wielkopolskim w badane podstawowe elementy infrastruktury wodno-

œciekowej podlega³ du¿ej (wodoci¹gi i oczyszczalnie) lub bardzo du¿ej (kanaliza-

cja) zmiennoœci (tabl. 1).

Spoœród analizowanych w pracy sk³adników infrastruktury wodno-œciekowej na

obszarach wiejskich powiatów województwa wielkopolskiego najmniej zró¿nico-

wanym przestrzennie w 2008 r. by³a sieæ wodoci¹gowa. Z analizy danych do-

tycz¹cych jej zagêszczenia na obszarach poszczególnych powiatów wynika³o, ¿e

najwy¿sz¹ wartoœci¹ wskaŸnika okreœlaj¹cego d³ugoœæ rozdzielczej sieci wodo-

ci¹gowej przypadaj¹cej na 100 km2 powierzchni, odznacza³ siê powiat koniñski

(137,6 km), a nieco tylko ni¿szymi – powiaty kaliski i kolski, w których analogicz-

ne wielkoœci ukszta³towa³y siê odpowiednio na poziomie: 129,13 km i 127,3 km.

Z kolei najni¿sze gêstoœci rozdzielczej sieci wodoci¹gowej cechowa³y powiat

czarnkowsko-trzcianecki (31,6 km/100 km2) oraz s¹siaduj¹cy z nim powiat z³oto-

wski (33,1 km/100 km2). W 2008 r. na obszarach wiejskich województwa wiel-

kopolskiego d³ugoœæ sieci wodoci¹gowej w przeliczeniu na 100 km2 wynosi³a

80,1 km i by³a d³u¿sza o 10 km ni¿ ta sama wielkoœæ obliczona dla obszarów wiej-

skich ca³ego kraju.

Analiza zró¿nicowania przestrzennego stanu zagospodarowania wsi wojewódz-

twa wielkopolskiego w sieæ kanalizacyjn¹ wskazuje na znaczne dysproporcje po-
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miêdzy badanymi powiatami. Niekorzystn¹ sytuacjê w tym zakresie potêguje jed-

noczeœnie fakt, ¿e stopieñ skanalizowania wsi mierzony d³ugoœci¹ rozdzielczej sieci

na 100 km2 powierzchni jest znacznie ni¿szy ani¿eli stopieñ jej zwodoci¹gowania

mierzony t¹ sam¹ miar¹. W 60% ogó³u powiatów ziemskich gêstoœæ sieci kanaliza-

cyjnej nie przekracza³a 15 km na 100 km2, przy czym najwy¿sz¹ wartoœæ odnoto-

wano w powiecie jarociñskim (51,2 km/100 km2), a najni¿sz¹ – w powiecie nowo-

tomyskim (2,3 km/100 km2). Przeciêtne wartoœci wskaŸnika gêstoœci rozdzielczej

sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego, jak

i ca³ego kraju by³y bardzo podobne i kszta³towa³y siê na poziomie 16,1 km na

100 km2 dla Polski i o 15,1 km dla województwa wielkopolskiego.

W 2008 r. zjawiskiem odznaczaj¹cym siê znacznym zró¿nicowaniem przestrzen-

nym obszarów wiejskich wewn¹trz województwa wielkopolskiego by³ dostêp lud-

noœci do us³ug œwiadczonych przez oczyszczalnie œcieków. Dostêp ten mierzony

udzia³em ludnoœci korzystaj¹cej z us³ug oczyszczalni w ogólnej liczbie ludnoœci

wiejskiej by³ najwiêkszy w powiecie jarociñskim, w którym z tego sposobu oczysz-

czania œcieków korzysta³o 57,6% ogó³u ludnoœci oraz w powiecie chodzieskim –

53,1% ogó³u ludnoœci, zaœ najwiêksze zaniedbania w tej dziedzinie wystêpowa³y

w powiecie nowotomyskim, gdzie oczyszczalnie obs³ugiwa³y tylko 8,5% ogó³u lud-

noœci zamieszkuj¹cej tamtejsze obszary wiejskie. Analogiczny wskaŸnik obliczony

dla ca³ego województwa wielkopolskiego na koniec badanego roku przyj¹³ wartoœæ

niespe³na 30% przy poziomie wskaŸnika dla obszarów wiejskich ca³ego kraju ni¿-

szym o prawie 4 punkty proc.

Jednym z celów niniejszej pracy by³o dokonanie porównania poziomu rozwoju

infrastruktury wodno-œciekowej na obszarach wiejskich powiatów tworz¹cych wo-

jewództwo wielkopolskiego. Cel ten zosta³ osi¹gniêty poprzez jednoczesn¹ analizê

wybranych do badañ cech diagnostycznych tj. gêstoœci rozdzielczych sieci: wodo-
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Tabela 1. Charakterystyki liczbowe cech opisuj¹cych infrastrukturê wodno-œciekow¹ obszarów

wiejskich powiatów województwa wielkopolskiego (wed³ug stanu na koniec 2008 roku)

Table 1. The numbers characterizing of water supply and sevage infrastructure of rural areas in

wielkopolskie voivodship districts (end of 2008)

Charakterystyki
Wodoci¹gi

(natê¿enie)

Kanalizacja

(natê¿enie)

Oczyszczalnie

(struktura)

minimum 31,6 2,3 8,5

œrednia arytmetyczna 80,0 15,0 28,6

mediana brzegowa 75,3 13,0 27,1

mediana Webera 77,1 14,7 30,0

maksimum 137,6 51,2 57,6

wspó³czynnik zmiennoœci (w %) 34,2 64,1 43,0

�ród³o: obliczenia w³asne na podstawie: Bank Danych Regionalnych, GUS, Warszawa 2010.



ci¹gowej i kanalizacyjnej oraz dostêpnoœci ludnoœci wiejskiej do us³ug œwiadczo-

nych przez oczyszczalnie œcieków. Dla znormalizowanych cech diagnostycznych

wyznaczono wartoœci syntetycznego miernika Hellwiga w ujêciu medianowym,

a nastêpnie uporz¹dkowano powiaty malej¹co zgodnie z poziomem rozwoju infra-

struktury w ka¿dym z nich. Na podstawie analizy ró¿nic w poziomie wartoœci syn-

tetycznego miernika s¹siaduj¹cych ze sob¹ powiatów wyodrêbniono piêæ klas po-

wiatów skupiaj¹cych jednostki podobne pod wzglêdem rozwoju badanych

elementów infrastruktury wodno-œciekowej (tabl. 2).

W sk³ad najmniej licznej klasy pierwszej charakteryzuj¹cej siê bardzo wysokim

poziomem zagospodarowania infrastruktur¹ wodno-œciekow¹ obszarów wiejskich

województwa wielkopolskiego wesz³y dwa powiaty: jarociñski i poznañski. Œrednia

wartoœæ syntetycznego miernika poziomu rozwoju infrastruktury wodno-œciekowej

w tej klasie kszta³towa³a siê na poziomie 0,80 (tabl. 2). W klasie tej znalaz³y siê

maksymalne wartoœci wskaŸników opisuj¹cych gêstoœæ sieci kanalizacyjnej

(51,2 km/100 km2) oraz odsetek ludnoœci korzystaj¹cej z us³ug oczyszczalni œcie-

ków (57,6%) i tylko najwy¿sza wartoœæ wskaŸnika zwodoci¹gowania nie cechowa³a

powiatów z klasy pierwszej lecz nale¿a³a do powiatu koniñskiego ulokowanego

w klasie trzeciej (tabl. 3, rys. 1).

Klasê drug¹ utworzy³o siedem powiatów usytuowanych przede wszystkim

w œrodkowej czêœci województwa wielkopolskiego, z wyj¹tkiem powiatu kêpiñ-

skiego po³o¿onego na jego po³udniowych krañcach. Syntetyczny miernik poziomu

rozwoju infrastruktury w tej klasie powiatów przyjmowa³ wartoœci w przedziale od

0,34 do 0,52. W sk³ad tej klasy typologicznej wesz³y obszary wiejskie powiatów ce-

chuj¹cych siê wysokim poziomem wyposa¿enia w infrastrukturê wodno-œciekow¹.

W klasie drugiej w porównaniu do klasy pierwszej mia³o miejsce bardzo znaczne

zmniejszenie stopnia skanalizowania badanych obszarów (o 22,7 km/100 km2).

Zmniejszeniu, chocia¿ nie tak radykalnemu, uleg³o równie¿ zagêszczenie sieci
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Tabela 2. Miêdzyklasowe zró¿nicowanie infrastruktury wodno-œciekowej na obszarach wiejskich

województwa wielkopolskiego w 2008 roku (wartoœci œrednich harmonicznych w klasach)

Table 2. Interclass diversification of water supply and sevage infrastructure of rural areas in wiel-

kopolskie voivodship in 2008 (values of harmonic mean in classes)

Cechy

Klasa obszarów wiejskich Obszary wiejskie ogó³em

I II III IV V
woj.

wielkopolskie
Polska

Wodoci¹gi (natê¿enie) 98,8 81,4 100,7 84,1 37,4 80,1 70,1

Kanalizacja (natê¿enie) 39,0 16,3 14,9 12,7 7,0 15,1 16,1

Oczyszczalnie (struktura) 48,1 34,3 25,9 22,4 23,4 29,5 25,7

Syntetyczny miernik 0,80 0,41 0,28 0,16 -0,04 – –

�ród³o: obliczenia w³asne na podstawie: Bank Danych Regionalnych, GUS, Warszawa 2010.



wodoci¹gowej (o 17,4 km/100 km2) i dostêpnoœæ ludnoœci do oczyszczalni œcieków

(o 13,8 punktów proc.).

W sk³ad klasy trzeciej, podobnie jak i drugiej, wesz³o siedem powiatów charak-

teryzuj¹cych siê œrednim poziomem wyposa¿enia obszarów wiejskich w infrastruk-

turê wodno-œciekow¹. Wartoœæ syntetycznego miernika opisuj¹cego poziom rozwo-

ju infrastruktury w tej klasie powiatów mieœci³a siê pomiêdzy 0,25 a 0,30. Powiaty
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Tabela 3. Typologia obszarów wiejskich woj. wielkopolskiego wed³ug osi¹gniêtego poziomu roz-

woju elementów infrastruktury wodno-œciekowej w 2008 roku

Table 3. Typology of rural areas in wielkopolskie voivodship according to the development of wa-

ter supply and sevage infrastructure elements in 2008

Klasa
Wartoœæ

miernika
Opis klasy Wystêpowanie

Liczba

powiatów

Powiaty

reprezentuj¹ce

klasê

Typowy

przedstawi-

ciel klasy

I 0,60 – 1,00 Obszary o bardzo wy-

sokim stopniu zagospo-

darowania infrastruk-

turalnego w zakresie

wodoci¹gów, kanaliza-

cji i oczyszczalni œcie-

ków

Dwa powiaty

w œrodkowej

czêœci woje-

wództwa

2 jarociñski,

poznañski

poznañski

II 0,34 – 0,52 Obszary o wysokim

stopniu zagospodaro-

wania infrastrukturalne-

go w zakresie wodo-

ci¹gów, i oczyszczalni

œcieków oraz œrednim

w zakresie kanalizacji

G³ównie po-

wiaty po³o¿one

w œrodkowej

czêœci wojewó-

dztwa

7 gnieŸnieñski,

kêpiñski,

s³upecki,

szamotulski,

œredzki,

œremski,

w¹growiecki

kêpiñski

III 0,25 – 0,30 Obszary o bardzo wy-

sokim stopniu zago-

spodarowania infrastru-

kturalnego w zakresie

wodoci¹gów i œrednim

w zakresie kanalizacji

i oczyszczalni œcieków

Zwarte obszary

w po³udniowo-

wschodniej

i po³udniowo-

zachodniej czê-

œci wojewódz-

twa

7 chodzieski,

gostyñski,

grodziski,

kaliski,

koniñski,

koœciañski,

pleszewski

koœciañski

IV 0,09 – 0,20 Obszary o niskim stop-

niu zagospodarowania

infrastrukturalnego

w zakresie kanalizacji

i oczyszczalni œcieków

Obejmuje prze-

de wszystkim

po³udniowe

krañce woje-

wództwa

11 kolski,

krotoszyñski,

leszczyñski,

obornicki,

ostrowski,

ostrzeszowski,

pilski, rawicki,

turecki,

wolsztyñski,

wrzesiñski

ostrowski

V -0,11 – 0,03 Obszary o bardzo ni-

skim stopniu zagospo-

darowania infrastruk-

turalnego w zakresie

kanalizacji

G³ównie po-

wiaty w pó³-

nocno-zachod-

niej czêœci

województwa

4 czarnkowsko-

-trzcianecki,

miêdzychodzki,

nowotomyski,

z³otowski

czarnkowsko-

-trzcianecki

�ród³o: obliczenia w³asne na podstawie: Bank Danych Regionalnych, GUS, Warszawa 2010.



z trzeciej klasy, z wyj¹tkiem powiatu chodzieskiego, utworzy³y dwa spójne obszary

w po³udniowo-wschodniej i po³udniowo-zachodniej czêœci województwa wielkopol-

skiego. Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ obszary wiejskie w tej klasie by³o wysokie zagêszcze-

nie sieci wodoci¹gowej. W klasie tej uplasowa³ siê powiat koniñski z maksymaln¹

wartoœci¹ wskaŸnika opisuj¹cego stopieñ zwodoci¹gowania obszarów wiejskich na

poziomie 137,6 km w przeliczeniu na 100 km2 oraz powiat kaliski, w którym analo-

giczny wskaŸnik ukszta³towa³ siê na tylko nieznacznie ni¿szym poziomie

129,13 km na 100 km2.
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z³otowski

pilski

czarnkowsko-

trzcianecki

chodzieski

obornicki

szamotulski
miêdzychodzki

gnieŸnieñski

koniñski

krotoszyñski

gostyñski

koœciañskiwolsztyñski

jarociñski

s³upecki
poznañski

w¹growiecki

leszczyñski

œredzki

œremski

kêpiñski

Stopieñ rozwoju infrastruktury

wodno-œciekowej:

bardzo niski

wysoki
œredni
niski

bardzo wysoki

Rysunek 1. Zró¿nicowanie przestrzenne obszarów wiejskich powiatów woj. wiel-

kopolskiego wed³ug poziomu ich wyposa¿enia w infrastrukturê wodno-œciekow¹

Figure 1. Spatial diversification of rural areas in wielkopolskie voivodship accor-

ding to the water supply and sevage infrastructure equipment level

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie tabl. 3.



W klasie trzeciej, w porównaniu do klasy drugiej, mia³o miejsce zmniejszenie

zagêszczenia rozdzielczej sieci kanalizacyjnej o 1,4 km jej d³ugoœci przypadaj¹cy

na 100 km2 powierzchni obszarów wiejskich, tj. do poziomu 14,9 km na 100 km2

oraz spadek dostêpu ludnoœci zamieszkuj¹cej wieœ do us³ug œwiadczonych przez

oczyszczalnie œcieków do poziomu 25,9%, tj. spadek o 8,4 punktów proc.

Najliczniejsza czwarta klasa typologiczna skupi³a jedenaœcie powiatów odzna-

czaj¹cych siê niskim poziomem zagospodarowania obszarów wiejskich infrastru-

ktur¹ wodno-œciekow¹. Dla powiatów tych syntetyczny miernik poziomu rozwoju

infrastruktury przyjmowa³ wartoœci zawieraj¹ce siê w przedziale od 0,09 do 0,20.

Powiaty z tej klasy by³y po³o¿one przede wszystkim w po³udniowej czêœci woje-

wództwa wielkopolskiego, tworz¹c na jego krañcach spójny i rozleg³y pas terenu.

Pozosta³e powiaty le¿a³y pojedynczo rozproszone w po³udniowej i pó³nocnej czêœci

województwa. WskaŸniki charakteryzuj¹ce poziom rozwoju sieci kanalizacyjnej

i oczyszczalni œcieków by³y w tej klasie ni¿sze w porównaniu z poprzedni¹ klas¹

trzeci¹. Jedynym odstêpstwem od tej prawid³owoœci polegaj¹cej na zmniejszaniu

siê wartoœci wskaŸników w kolejnych klasach o ni¿szym stopniu rozwoju by³a gê-

stoœæ rozdzielczej sieci wodoci¹gowej, wiêksza o 2,7 km na 100 km2 w klasie czwar-

tej w porównaniu z klas¹ drug¹.

Do klasy pi¹tej zakwalifikowano cztery powiaty charakteryzuj¹ce siê bardzo ni-

skim poziomem rozwoju wybranych do badania sk³adników infrastruktury ochrony

œrodowiska naturalnego. Obszary wiejskie o bardzo niskim stopniu zagospodarowa-

nia infrastrukturalnego utworzy³y rozleg³e skupisko na pó³nocno-zachodnich krañ-

cach województwa wielkopolskiego. Charakterystyczne dla tej klasy typologicznej

by³y ogromne braki w zakresie wyposa¿enia obszarów wiejskich w sieæ wodoci¹go-

w¹ i kanalizacyjn¹. Wartoœæ wskaŸnika opisuj¹cego gêstoœæ rozdzielczej sieci wo-

doci¹gowej w klasie pi¹tej by³a a¿ o 46,7 km na 100 km2 krótsza w porównaniu

z klas¹ czwart¹, zaœ analogiczna wartoœæ w odniesieniu do sieci kanalizacyjnej by³a

ni¿sza o 5 km na 100 km2. Wyj¹tek stanowi³ tylko poziom wskaŸnika opisuj¹cy stan

dostêpnoœci ludnoœci zamieszkuj¹cej powiaty tej klasy do us³ug œwiadczonych

przez oczyszczalnie œcieków. By³ on 1 punkt proc. wy¿szy od analogicznej wielko-

œci wskaŸnika w klasie czwartej.

Wnioski

Conclusions

Uzyskane w efekcie przeprowadzonych w pracy badañ wyniki dotycz¹ce stanu

i zró¿nicowania przestrzennego rozwoju infrastruktury wodno-œciekowej na obsza-

rach wiejskich województwa wielkopolskiego pozwalaj¹ na wysuniêcie nastê-

puj¹cych wniosków:

• wielkopolsk¹ wieœ charakteryzuje znaczne zró¿nicowanie przestrzenne w za-

kresie wyposa¿enia w elementarne sk³adniki infrastruktury wodno-œciekowej,
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• najmniej zró¿nicowanym przestrzennie elementem infrastruktury wodno-

œciekowej jest sieæ wodoci¹gowa, zaœ najwiêksze dysproporcje wystêpuj¹

w zakresie zagospodarowania terenów wiejskich sieci¹ kanalizacyjn¹,

• najwy¿szy poziom wyposa¿enia obszarów wiejskich w analizowane sk³adni-

ki infrastruktury charakteryzuje przede wszystkim powiat poznañski i powia-

ty po³o¿one w jego najbli¿szym s¹siedztwie, zaœ najwiêksze zaniedbania

w zagospodarowaniu infrastrukturalnym cechuj¹ obszary powiatów usytuo-

wanych przede wszystkim na po³udniowych krañcach województwa,

• analiza poziomu wyposa¿enia obszarów wiejskich województwa wielkopol-

skiego w podstawowe elementy infrastruktury wodno-œciekowej wykazuje,

¿e jej poziom i dostêpnoœæ wci¹¿ jeszcze s¹ niedostateczne w stosunku do

istniej¹cych w tym zakresie potrzeb.
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Stan i zró¿nicowanie przestrzenne infrastruktury wodno-œciekowej

na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego

Streszczenie

Przedstawione w pracy wyniki badañ wskazuj¹ na znaczne przestrzenne zró¿nicowanie pozio-

mu rozwoju infrastruktury wodno-œciekowej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego

w przekroju powiatów. Najlepsze wyposa¿enie infrastrukturalne cechowa³o powiat poznañski oraz

powiaty po³o¿one w jego najbli¿szym s¹siedztwie, zaœ najubo¿sze wyposa¿enie charakteryzowa³o

obszary powiatów usytuowanych g³ównie na po³udniowych krañcach województwa.

The state and spatial diversification of water supply and sevage

infrastructure in rural areas of wielkopolskie voivodship

Summary

The research results presented in the elaboration indicate the significant spatial differentiation

of equipment development level of water supply and sevage infrastructure of rural areas of the

wielkopolskie voivodship districts. Rural areas of all investigated districts were divided into four

typological classes. The best infrastructure equipment appeared in rural areas of poznanski district

as well as the districts situated in its neighbourhood. The poorest equipment was characteristic for

districts situated in southern part of the voivodship.
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Edukacja dla bezpieczeñstwa. Interdyscyplinarne konteksty

i dylematy, Praca zbiorowa pod redakcj¹ Zbigniewa

Dziemianki i Andrzeja Kusztelaka, Wydawnictwo Naukowe

Wy¿szej Szko³y Handlu i Us³ug, Poznañ 2010, ss. 237.

Jeszcze kilkanaœcie lat temu bezpieczeñstwo rozumiano jako dzia³ania pañstwa

na rzecz obrony obywateli przed zagro¿eniami zewnêtrznymi i wewnêtrznymi.

Zak³adano, ¿e wszelkie dzia³ania na rzecz bezpieczeñstwa s¹ domen¹ organów pañ-

stwowych, dzia³aniom których winni siê podporz¹dkowaæ obywatele. Rozwój

cywilizacyjny w ostatnich latach spowodowa³, ¿e kwestia bezpieczeñstwa sta³a siê

jedn¹ z nadrzêdnych wartoœci. Wobec narastaj¹cego zagro¿enia dla spo³eczeñstwa

i œrodowiska nale¿y wskazywaæ na sposoby zapobiegania temu procesowi. Jedn¹

z dróg jest edukacja dla bezpieczeñstwa. Dostrzegaj¹c tak¹ potrzebê grono badaczy

zainicjowa³o dyskusjê nad t¹ problematyk¹. Efektem tego dyskursu jest recenzowa-

ne opracowanie.

Do opracowania poszczególnych czêœci opracowania uda³o siê pozyskaæ bardzo

kompetentnych autorów. Reprezentuj¹ oni uczelnie wy¿sze i posiadaj¹ oni w swym

dorobku liczne ksi¹¿ki, artyku³y i recenzje naukowe. Wartoœciowe opracowania au-

torów, poznañskich nauczycieli akademickich, zw³aszcza Jacka Kijowskiego, Piotra

Koniecznego, Eugeniusza £osickiego, Andrzeja Kusztelaka i Wies³awa Stacha –

spotykaj¹ siê od lat z uznaniem przedstawicieli œrodowiska naukowego jak i czytel-

ników.

Redaguj¹cy tekst przyjêli interesuj¹c¹ koncepcjê pracy. Ksi¹¿ka sk³ada siê

z trzech czêœci bêd¹cych rozdzia³ami. Zawiera czternaœcie autorskich wypowiedzi

o ró¿nych kontekstach edukacji dla bezpieczeñstwa. Poprzedza je refleksja redakto-

rów ksi¹¿ki o pojêciu edukacja dla bezpieczeñstwa.

Czêœæ pierwsz¹ opracowania rozpoczyna o¿ywczy intelektualnie szkic Zbignie-

wa Dziemianki pt. Edukacja dla bezpieczeñstwa a edukacja obronna. Autor – czer-

pi¹c inspiracje z w³asnych badañ nad edukacj¹ obronn¹ w Polsce – przedstawi³ eta-

py jej rozwoju od 1918 do 2008 roku. Drugi tekst, autorstwa Andrzeja Kusztelaka,

to przekonuj¹ce i zarazem syntetycznie ujêcie aksjologicznych aspektów programu

„Bezpieczna i przyjazna szko³a”. Rozdzia³ ten uzupe³niaj¹ obszerne wypowiedzi

Krzysztofa Koleckiego, Karoliny L¹g, Waldemara £agodowskiego i Agnieszki Pe-

rek, dotycz¹ce edukacji dla bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y szkolnej.

Druga czêœæ opracowania zawiera cztery teksty poœwiêcone interdyscyplinar-

nym kontekstom bezpieczeñstwa spo³ecznego. Autorzy szkiców, opieraj¹c siê na

w³asnych doœwiadczeniach, przedstawili (z ró¿nych perspektyw) szereg wa¿nych –

moim zdaniem – postulatów badawczych, refleksji i uwag polemicznych, zarówno

natury ogólnej, jak i bardziej szczegó³owych. Wyró¿nia siê tutaj przyczynek Sylwii
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Trzeciak, bêd¹cy wszechstronn¹ analiz¹ zjawiska wypalenia zawodowego wœród

osób administracyjno – produkcyjnych. Poprzez zastosowanie metody studium

przypadku uda³o siê autorce w sposób zwiêz³y i logicznie spójny przedstawiæ pro-

blem wypalenia zawodowego, zarówno menad¿erów jak i pracowników jednego

z poznañskich przedsiêbiorstw.

Czêœæ trzecia opracowania jest najobszerniejsz¹, bowiem zawiera siedem teks-

tów traktuj¹cych o bezpieczeñstwie ekologicznym. Autorzy wnikliwie przedstawili

dylematy edukacji w tym obszarze. Na uznanie zas³uguje analiza mo¿liwoœci po-

wiatu w kszta³towaniu bezpieczeñstwa ekologicznego, przeprowadzona przez

Wies³awa Stacha. Znakomitym dope³nieniem jest tekst Andrzeja Kusztelaka,

bêd¹cy wyborem bibliograficznym 40 prac dotycz¹cych edukacji dla bezpieczeñ-

stwa. Jest to syntetyczny opis zawartoœci merytorycznej polskojêzycznych opraco-

wañ z tej dziedziny, wydanych w dwóch ostatnich dekadach.

Opracowanie oparte zosta³o na wszechstronnie przeprowadzonych badaniach.

Autorzy wykorzystali doœæ pokaŸny zasób materia³ów drukowanych i obfit¹ litera-

turê przedmiotu. Pozwoli³o im to w sposób pe³ny i kompetentny wywi¹zaæ siê z po-

djêtego zadania.

Na podkreœlenie zas³uguje metodyka i metodologia oraz w³aœciwie dobrane

przez autorów Ÿród³a i opracowania. Omawiane opracowanie napisane zosta³o

w sposób przemyœlany, starannym i komunikatywnym jêzykiem. Wyró¿nia siê prze-

jrzyst¹ struktur¹ graficzn¹. Wiêkszoœæ wypowiedzi wzbogacona jest zestawieniami

tabelarycznymi, wykresami oraz ilustracjami.

Dodaæ w tym miejscu nale¿y, ¿e ka¿dy z tekstów posiada w swej koñcowej czê-

œci streszczenie w jêzyku angielskim. Przet³umaczono równie¿ tytu³y i œródtytu³y

poszczególnych przyczynków.

Opracowanie stanowiæ bêdzie, zatem w pierwszej kolejnoœci cenne Ÿród³o dla

œrodowiska naukowego, przede wszystkim dla specjalistów bezpieczeñstwa wewnê-

trznego, pedagogów, tak¿e dla przedstawicieli nauk przyrodniczych jak i polityki

spo³ecznej. Mog¹ z niego korzystaæ równie¿ nauczyciele realizuj¹cy w szko³ach

przedmiot „Edukacja dla bezpieczeñstwa”, tak¿e studenci na kierunkach studiów

zwi¹zanych z bezpieczeñstwem. Moim zdaniem, kr¹g odbiorców mo¿e byæ ca³kiem

szeroki. Obok profesjonalistów i studentów, bêd¹ to czytelnicy, dla których bezpie-

czeñstwo jest w tym wielokulturowym œwiecie wartoœci¹ nadrzêdn¹. Ten utylitarny

aspekt wydaje siê szczególnie wa¿ny z uwagi na zainteresowanie t¹ problematyk¹

w naszym spo³eczeñstwie.

Reasumuj¹c, ksi¹¿kê „Edukacja dla bezpieczeñstwa. Interdyscyplinarne konteksty

i dylematy” uwa¿am za dojrza³e, bardzo dobre pod wzglêdem merytorycznym

dzie³o. Jest ono trwa³ym wk³adem w tej stosunkowo m³odej dziedzinie, jak¹ jest

edukacja dla bezpieczeñstwa.

Janusz Karwat
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Witold Skomra, Zarz¹dzanie kryzysowe – praktyczny

przewodnik po nowelizacji ustawy, PRESSCOM Sp. z o o,

Wroc³aw 2010, ss. 216.

W 2010 roku na pó³kach ksiêgarni ukaza³a siê publikacja Witolda Skomry, wy-

dana przez wydawnictwo PRESSCOM Sp. z o o, zatytu³owana „Zarz¹dzanie kryzy-

sowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy”, która jest jedn¹ z nielicz-

nych pozycji dotycz¹cych zarz¹dzania kryzysowego w Polsce.

Budowa nowoczesnego systemu zarz¹dzania kryzysowego w Polsce, pozwa-

laj¹cego na koordynacjê dzia³añ wszystkich podmiotów administracji publicznej

oraz innych podmiotów wchodz¹cych w sk³ad struktur ratowniczych pañstwa zo-

sta³a rozpoczêta po powodzi w lipcu 1997 roku. Ten kataklizm obna¿y³ s³aboœæ za-

równo struktur ratowniczych, jak i ca³ego systemu ratowniczego, a w zasadzie jego

braku. Stare struktury okaza³y siê niewydolne w nowych rozwi¹zaniach demokra-

tycznych i samorz¹dowych oraz w nowej rzeczywistoœci ekonomicznej. Sta³ siê on

impulsem do prac nad stworzeniem nowoczesnych uregulowañ prawnych

tworz¹cych system zarz¹dzania kryzysowego.

W latach 1998 – 2007 podjêto szereg dzia³añ w celu stworzenia nowoczesnych

uregulowañ prawnych tworz¹cych system zarz¹dzania kryzysowego w Polsce.

Uwieñczeniem tych prac by³o uchwalenie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o za-

rz¹dzaniu kryzysowym1, która okreœla organy w³aœciwe w sprawach zarz¹dzania

kryzysowego, ich zadania w tej dziedzinie oraz zasady finansowania zadañ zar-

z¹dzania kryzysowego.

Ksi¹¿ka Zarz¹dzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji usta-

wy, przedstawia przepisy reguluj¹ce szeroko rozumian¹ problematykê zarz¹dzania

kryzysowego w Polsce. Omawia s³u¿by i podmioty, którym organy zarz¹dzania

kryzysowego powinny udzieliæ pomocy. Przedstawia procedury dzia³ania w sy-

tuacjach kryzysowych, takich jak katastrofy naturalne (powodzie, anomalie po-

godowe, epidemie), katastrofy techniczne (po¿ary, katastrofy komunikacyjne

i budowlane, awarie urz¹dzeñ infrastruktury technicznej) oraz akty terroru i inne

zagro¿enia.

Autor dr in¿. Witold Skomra, starszy brygadier w stanie spoczynku jest absol-

wentem Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej. By³y Komendant G³ówny Pañstwo-

wej Stra¿y Po¿arnej, zastêpca Szefa Obrony Cywilnej Kraju. W latach 1987-1998

pe³ni³ s³u¿bê w Komendzie Rejonowej Stra¿y Po¿arnej w Rzeszowie i Komendzie

Wojewódzkiej Stra¿y Po¿arnej w Rzeszowie. W roku 1998 przeniesiony zosta³ do

komendy g³ównej, gdzie by³ dyrektorem biura operacyjnego. W roku 2005 w Aka-
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demii Obrony Narodowej obroni³ doktorat pt.„Model funkcjonowania organów

administracji publicznej w czasie klêsk ¿ywio³owych na obszarze województwa”

i otrzyma³ tytu³ doktora nauk wojskowych w specjalnoœci bezpieczeñstwo narodowe.

Od listopada 2008 doradca w Rz¹dowym Centrum Bezpieczeñstwa w Warszawie,

a od stycznia 2010 dodatkowo p.o. Szefa Biura ochrony Infrastruktury Krytycznej

i Planowania RCB. Wspó³autor nowelizacji ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym.

G³ównym celem jaki sobie postawi³ autor ksi¹¿ki by³o opracowanie praktyczne-

go przewodnika w obszarze zarz¹dzania kryzysowego w Polsce. Praca sk³ada siê ze

wstêpu, dwunastu rozdzia³ów, zakoñczenia, wykazu skrótów, spisu schematów i ta-

bel oraz bibliografii.

W rozdziale pierwszym – fazy i poziomy w zarz¹dzaniu kryzysowym autor oma-

wia pojêcie sytuacji kryzysowej oraz przedstawia i systematyzuje pojêcia: sytuacja

nadzwyczajnego zagro¿enia, bezpoœrednie zagro¿enie bezpieczeñstwa wspólnoty

samorz¹dowej, sytuacja kryzysowa, klêska ¿ywio³owa, stan nadzwyczajny.

W rozdziale drugim – Planowanie cywilne, autor przypomina i¿, pod tym pojê-

ciem ustawodawca rozumie nie tylko sam proces opracowywania dokumentów

planistycznych, ale równie¿ przygotowanie zasobów i wszystkie inne dzia³ania

organizacyjne zmierzaj¹ce do w³aœciwego przygotowania administracji na sytua-

cje kryzysowe, w tym zwi¹zane z wykorzystaniem Si³ Zbrojnych. Przedstawione

s¹ zadania z zakresu planowania cywilnego, które obejmuj¹: przygotowanie pla-

nów zarz¹dzania kryzysowego; przygotowanie struktur uruchamiania w sytua-

cjach kryzysowych; przygotowanie i utrzymanie zasobów niezbêdnych do wyko-

nywania zadañ ujêtych w planie zarz¹dzania kryzysowego; utrzymanie baz

danych niezbêdnych w procesie zarz¹dzania kryzysowego; przygotowanie roz-

wi¹zañ na wypadek zniszczenia lub zak³ócenia funkcjonowania infrastruktury

krytycznej; zapewnienie spójnoœci miêdzy planami zarz¹dzania kryzysowego a in-

nymi planami sporz¹dzanymi w tym zakresie przez w³aœciwe organy administracji

publicznej.

Rozdzia³ trzeci – Fazy zarz¹dzania kryzysowego, przedstawia cztery fazy reago-

wania, zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i usuwanie skutków, odtwarzanie

zasobów i odtwarzanie infrastruktury krytycznej. Przedstawiono relacje pomiêdzy

ustaw¹ o zarz¹dzaniu kryzysowym a innymi ustawami w kontekœcie reagowania

kryzysowego. Ponadto autor rozwa¿a przewidywane warianty dzia³ania administra-

cji publicznej w sytuacjach kryzysowych.

Rozdzia³ czwarty – Raport o zagro¿eniach dla bezpieczeñstwa narodowego,

przedstawia zakres prac zwi¹zanych z opracowaniem ww. Raportu; koordynacjê

prac nad raportem o zagro¿eniach bezpieczeñstwa narodowego; elementy sk³adowe

raportu o zagro¿eniach bezpieczeñstwa narodowego; zakres i sposób prezentacji za-

gro¿eñ; zasady eliminacji zagro¿eñ; zasady reagowania na zagro¿enia.

W rozdziale pi¹tym – Plany zarz¹dzania kryzysowego, autor omawia: cykl

planowania; dokumenty wyjœciowe do sporz¹dzenia planów zarz¹dzania kryzy-
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sowego; siatkê bezpieczeñstwa; zawartoœæ planów zarz¹dzania kryzysowego;

za³¹czniki do Krajowego Planu Zarz¹dzania Kryzysowego; zatwierdzanie i aktuali-

zacja planów.

Rozdzia³ szósty – Infrastruktura krytyczna, przedstawia: pojêcie infrastruktury

krytycznej i ochrony infrastruktury krytycznej; obowi¹zek ochrony infrastruktury

krytycznej; Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej; realizacjê za-

dañ z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Rozdzia³ siódmy – Rola i zadania ABW w zarz¹dzaniu kryzysowym i ochronie

infrastruktury krytycznej, omawia rolê organów zarz¹dzania kryzysowego w prze-

ciwdzia³aniu zagro¿eniom terrorystycznym i minimalizowaniu ich skutków;

wspó³pracê Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego z Rz¹dowym Centrum Bezpie-

czeñstwa i administracj¹ centraln¹; rolê szefa ABW przy tworzeniu raportu o zagro-

¿eniach bezpieczeñstwa narodowego; wspó³pracê ABW z posiadaczami samoistny-

mi i zale¿nymi obiektów, instalacji lub urz¹dzeñ infrastruktury krytycznej;

wspó³pracê ABW z terenowymi organami zarz¹dzania kryzysowego; udzia³ szefa

ABW w pracy Rz¹dowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego.

W rozdzia³ach osiem-dziesiêæ omówiono organy zarz¹dzania kryzysowego

w Polsce, ich rolê i zadania w systemie zarz¹dzania kryzysowego w Polsce.

Rozdzia³ jedenasty – Realizacja zobowi¹zañ sojuszniczych w ramach zadañ

zarz¹dzania kryzysowego, przedstawia operacje reagowania kryzysowego w ramach

NATO, które obejmuj¹ dzia³ania militarne, jak i niemilitarne. W pierwszej grupie

znajduj¹ siê m.in. wymuszanie i utrzymywanie pokoju czy dzia³ania prowadzone

w sytuacjach napiêæ politycznych poprzedzaj¹ce obronê kolektywn¹. Druga to ewa-

kuacje, pomoc ofiarom katastrof i usuwanie skutków katastrof, operacje humanitarne

i antyterrorystyczne. Zw³aszcza ta ostatnia grupa wymaga œcis³ego wspó³dzia³ania si³

NATO z w³adzami lokalnymi. Przedstawiono System Reagowania Kryzysowego

NATO (NATO Crisis Response System); proces wprowadzania przedsiêwziêæ

NCRS w ramach NATO; proces zarz¹dzania kryzysowego NATO; wykaz przedsiê-

wziêæ i procedur systemu zarz¹dzania kryzysowego; stopnie alarmowe; rodzaje sto-

pni alarmowych.

Ostatni dwunasty rozdzia³ omawia problematykê finansowanie zarz¹dzania kry-

zysowego w Polsce.

Ksi¹¿ka Witolda Skomry, Zarz¹dzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po

nowelizacji ustawy, jest pozycj¹ wyj¹tkow¹ z kilku powodów. Ju¿ sam tytu³ suge-

ruje, i¿ jest to przewodnik przeznaczony dla przedstawicieli administracji rz¹do-

wej i samorz¹dowej zajmuj¹cych siê problematyk¹ zarz¹dzania kryzysowego,

pracowników i funkcjonariuszy s³u¿b, inspekcji i stra¿y realizuj¹cych zadania

z zakresu reagowania kryzysowego oraz przedstawicieli nauki podejmuj¹cych

prace w obszarze bezpieczeñstwa narodowego. Ksi¹¿ka w pe³ni spe³nia rolê, jak¹

za³o¿y³ autor tworz¹c profesjonalny przewodnik dla wysoko kwalifikowanych

specjalistów.
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Niew¹tpliwie, dr in¿. Witold Skomra, jako jeden z autorów nowelizacji ustawy

o zarz¹dzaniu kryzysowym, nie tylko profesjonalnie omawia zawi³oœci ustawy o za-

rz¹dzaniu kryzysowym i innych aktów prawnych dzia³aj¹cych w obszarze zarz¹dza-

nia kryzysowego, ale tak¿e rozumie i przedstawia intencje takich a nie innych zapi-

sów aktów prawnych reguluj¹cych obszar zarz¹dzania kryzysowego w Polsce.

Negatywn¹ stron¹ recenzowanej ksi¹¿ki jest jej bardzo wysoka cena, a¿ 119 z³,

co j¹ w tym zakresie znacznie wyró¿nia na rynku ksiêgarskim.

Zbigniew Dziemianko
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Sprawozdanie z Konferencji Naukowej pt. „Gospodarka

Turystyczna w XXI wieku – Uwarunkowania rozwoju

w dobie globalizacji i kryzysu ekonomicznego”

W dniu 14 wrzeœnia 2010 roku odby³a siê Konferencja Naukowa pt. „Gospodar-

ka Turystyczna w XXI wieku – Uwarunkowania rozwoju w dobie globalizacji i kry-

zysu ekonomicznego”, zorganizowana z inicjatywy Profesora Stefana Bosiackiego

przez Wydzia³ Spo³eczno-Ekonomiczny Wy¿szej Szko³y Handlu i Us³ug w Pozna-

niu i Katedrê Ekonomiki i Organizacji Turystyki Akademii Wychowania Fizyczne-

go w Poznaniu.

Honorowy Patronat nad konferencj¹ objêli Marsza³ek Wielkopolski Marek WoŸ-

niak, Rektor AWF prof. zw. dr hab. Jerzy Smorawiñski i Rektor WSHiU prof. dr

hab. Kamila Wilczyñska.

Konferencja odby³a siê w Auli AWF w Poznaniu. Brali w niej udzia³ nauczyciele

akademiccy z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, z Akademii Wychowa-

nia Fizycznego w Warszawie, z Uniwersytetu Ekonomicznego Poznaniu, z Uniwersyte-

tu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, z Uniwersytetu Warszawskiego, ze Szko³y G³ównej

Handlowej w Warszawie, ze Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

z Uniwersytetu Szczeciñskiego, z Politechniki Opolskiej, z Akademii Wychowania Fi-

zycznego w Katowicach, z Wy¿szej Szko³y Turystyki i Hotelarstwa w Gdañsku, z Pañ-

stwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Koninie, z Centrum Ekspertyz Gospodarczych

Fundacji Akademii Ekonomicznej Sp. z o.o. w Poznaniu i z Wy¿szej Szko³y Handlu

i Us³ug w Poznaniu. Uczestniczyli w niej równie¿ Wiceprezydent T. Kayser, L. Dro¿-

d¿yñski – Prezes Zarz¹du G³ównego PTTK, T. Wiktor – Dyrektor Departamentu Spor-

tu i Turystyki Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu wraz z wspó³pracownikami, Ewa

Przydro¿ny – Dyrektor Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, L. Wiatrowski – Pre-

zes Zrzeszenia Handlu i Us³ug w Poznaniu oraz R. Borowiecki – Wiceprezes Zrzesze-

nia Handlu i Us³ug w Poznaniu.

Konferencjê otworzy³ Prorektor AWF prof. dr hab. Stanis³aw Kowalik, a wpro-

wadzenie do obrad wyg³osi³a Rektor WSHiU prof. dr hab. Kamila Wilczyñska

stwierdzaj¹c, ¿e przedstawione opracowania wykaza³y, jak bogat¹, a zarazem jak

wa¿n¹ jest poruszana w nich problematyka gospodarki turystycznej i jak wielka rolê

odgrywa ona w dobie globalizacji. Wilczyñska przypomnia³a, ¿e turystyka dla wie-

ku krajów jest niejednokrotnie podstawowym czynnikiem tworzenia produktu

krajowego brutto. W gospodarce polskiej mo¿e ona równie¿ odgrywaæ du¿¹ rolê,

poniewa¿ w wielu regionach kraju gospodarka turystyczna winna byæ motorem roz-

woju gospodarki narodowej. Nastêpnie kolejno obradom przewodniczyli prof.

Krzysztof Kasprzak, prof. Aleksander Panasiuk, prof. Agnieszka Niezgoda, prof.

Stefan Bosiacki.
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Problematyka Konferencji koncentrowa³a siê na procesach globalizacji i nastêp-

stwach kryzysu finansowego w rozwoju œwiatowej gospodarki turystycznej. Auto-

rzy w przygotowanych materia³ach na konferencjê poruszyli zarówno ogólne,

makroekonomiczne zagadnienia gospodarki turystycznej, jak równie¿ wnikali w jej

bardzo szczegó³owe problemy. Prof. Krzysztof Kasprzak zwróci³ uwagê na za-

chodz¹ce konflikty w planowaniu funkcji turystycznych. Autor stwierdzi³, ¿e doku-

menty strategiczne opracowywane na szczeblach podzia³u administracyjnego pañ-

stwa winny rozstrzygaæ istotne kwestie funkcjonowania we wszystkich sferach

¿ycia – spo³ecznego, gospodarczego i ochrony œrodowiska. Prof. Anna Pawli-

kowska-Piechotka upomnia³a siê równie¿ o racjonaln¹ politykê gospodarki prze-

strzennej nie tylko w skali lokalnej, ale i regionalnej. Prof. Agnieszka Niezgoda

prezentowa³a cele turystyki zrównowa¿onej, ze szczególnym uwzglêdnieniem ich

wspó³zale¿noœci, podkreœlaj¹c, ¿e rozwój turystyki mo¿e w znacz¹cy sposób pod-

nieœæ op³acalnoœæ dzia³alnoœci gospodarczej.

Etyczny wymiar turystyki w relacjach kulturowo-komercyjnych omówi³ prof.

Marek Kazimierczak, postuluj¹c, by etyka turystyki by³a nakierowana na odpowie-

dzialnoœæ za drugiego cz³owieka. Prof. Marek W. Kozak przeprowadzi³ analizê klu-

czowych mitów, jakie nadal mo¿na spotkaæ w dokumentach i literaturze poœwiêco-

nej polskiej turystyce.

Prof. Barbara Jolanta D¹browska przedstawi³a udzia³ rynkowy g³ównych eks-

porterów produktu turystycznego w pierwszej dekadzie XXI wieku i omówi³a

wiod¹ce europejskie gospodarki turystyczne w 2008 roku. Natomiast dr Adrian

P. Lubowiecki-Vikuk zwróci³ uwagê na zachodz¹ce przemiany demograficzne i ich

konsekwencje na wspó³czesnym globalnym rynku us³ug rekreacyjno-turystycznych

krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej. Dr Daniel Puchato i dr Agnieszka £oœ okre-

œlili znaczenie globalnego kryzysu finansowego koñca pierwszej dekady XXI wieku

dla polskiego rynku turystycznego, poniewa¿ równie¿ na nim mo¿na by³o zaobser-

wowaæ pewne negatywne zjawiska.

Przechodz¹c do zagadnieñ mikroekonomicznych gospodarki turystycznej prof.

Stefan Bosiacki i dr Bernadeta Ho³derna-Mielcarek przypomnieli za³o¿enia i zasady

kreowania marki produktu turystycznego oraz jej znaczenie na globalnym, konku-

rencyjnym rynku turystycznym. Dr Hanna Górska-Warsewicz przedstawi³a konce-

pcje marki hotelu turystycznego, wskazuj¹c jednoczeœnie na znaczenie silnej marki

w sytuacji kryzysowej.

Zarz¹dzanie strategiczne w przedsiêbiorstwie turystycznym omówi³ prof. Jan

Galicki, a dr Jerzy Kuczyñski oszacowa³ wp³yw kryzysu finansowego na efekty

ekonomiczne dzia³alnoœci hoteli w wybranych miastach Polski. Dr Alina Zajadacz

i dr Joanna Œniadek prezentowa³y koncepcjê funkcjonowania klastra turystycznego

w skali lokalnej, wskazuj¹c na korzyœci oraz zagro¿enia wynikaj¹ce z funkcjonowa-

nia sieci wspó³pracy. Prof. Aleksander Panasiuk przypomnia³, ¿e informacja turysty-

czna jest istotnym elementem sfery obs³ugi ruchu turystycznego, a dr Adam Pawlicz
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przedstawi³ problematykê wykorzystania do tego celu nowoczesnych technologii

informatycznych. Wœród wielu czynników kszta³tuj¹cych atrakcyjnoœæ turystyczn¹

zwiedzanych obszarów szczególne miejsce zajmuje dostêpnoœæ transportowa, któr¹

omawia dr Dawid Milewski. Dr Ewa Czarnecka-Skupina i prof. Józef Grochowicz

zbadali nowoczesn¹ gastronomiê, która sta³a siê produktem turystycznym i mo¿e

przyczyniaæ siê do wzrostu zainteresowania ofert¹ danego obiektu noclegowego.

Dr Andrzej Hadzik zwróci³ uwagê na imprezy sportowe, które nale¿¹ do specjal-

nych wydarzeñ i maj¹ wp³yw na rozwój turystyki danego obszaru.

Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ wiele obszarów cennych przyrodniczo jest unikalnoœæ zaso-

bów przyrody oraz towarzysz¹ce im dziedzictwo kulturowe. Prof. Marek Stuczyñ-

ski postuluwa³, by dla unikniêcia degradacji potencja³u tych obszarów, upowszech-

niæ strategiczne planowanie rozwoju turystyki i rekreacji z realnym udzia³em

zainteresowanych ni¹ osób.

Atrakcyjnoœæ szlaków turystycznych w sposób kompleksowy rozpatrywa³ dr Ja-

ros³aw Styperek, poniewa¿ decyduj¹ o niej walory turystyczne, dostêpnoœæ komu-

nikacyjna oraz poda¿ us³ug zwi¹zanych z zagospodarowaniem turystycznym dane-

go obszaru. Uwarunkowania rozwoju ekoturystyki przedstawi³ dr Rafa³ Karczewski

stwierdzaj¹c, ¿e w Polsce oprzeæ j¹ nale¿y o dobrze ju¿ rozwiniêt¹ agroturystykê.

Wartoœci piêknych zak¹tków turystycznych w naszym regionie przypomnia³y

dr Matylda Awedyk omawiaj¹c potencja³ turystyczny Wielkopolski i Poznania oraz

dr Jowita Górka i dr Joanna Kosmaczewska wskazuj¹c na walory przyrodnicze

i kulturowe Nadwarciañskiego Parku Krajobrazowego. Mgr Tomasz Koz³owski

omówi³ walory Wdeckiego Parku Krajobrazowego, który wp³ywa na rozwój przed-

siêbiorczoœci w gminie Osie, wzrost obrotów handlu i us³ug oraz stwarza dodatko-

we miejsca pracy. Dr Agnieszka Wartecka-Wa¿yñska zaprezentowa³a wybrane

przyk³ady cmentarzy stanowi¹cych atrakcje turystyczne, jako now¹ przestrzeñ tury-

styczno-rekreacyjn¹.

Mgr Magdalena Jakubowska przeprowadzi³a analizê rynku pracy i gospodarki

turystycznej w Polsce, badaj¹c ich wzajemne relacje w kszta³towaniu siê bezrobo-

cia. Dr Katarzyna Majchrzak zbada³a wybrane aspekty konsumpcji turystycznej re-

prezentantów klasy œredniej, wskazuj¹c na znacznie wy¿szy wskaŸnik ich aktywno-

œci turystycznej. Natomiast dr Joanna £uczak przypomnia³a znaczenie us³ug

edukacyjnych dla osób starszych z okreœlonych dziedzin naukowych, a przede

wszystkim propagowanie wartoœciowego sposobu ¿ycia, opartego na rozwoju swo-

ich zainteresowañ, aktywnoœci spo³ecznej oraz aktywnym ruchowo wypoczynku.

Bogata dyskusja w czasie obrad œwiadczy³a o bardzo wysokim poziomie mery-

torycznym przedstawionych opracowañ. Uczestnicy konferencji wyrazili ¿yczenie,

aby dorobek konferencji przekazaæ instytucjom odpowiedzialnym za rozwój gospo-

darki turystycznej w kraju.

Kamila Wilczyñska
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Sprawozdanie z I Miêdzynarodowej Interdyscyplinarnej

Konferencji z cyklu: Wspó³czesne nurty badawcze m³odych

naukowców

W dniu 21 paŸdziernika 2010 rok w auli Wy¿szej Szkole Handlu i Us³ug w Po-

znaniu odby³a siê I Miêdzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja z cyklu:

Wspó³czesne nurty badawcze m³odych naukowców.

Organizatorem konferencji by³ Instytut Naukowo-Wydawniczy „Maiuscula” oraz

Wy¿sza Szko³a Handlu i Us³ug w Poznaniu wraz z pracownikami naukowymi Aka-

demii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Akade-

mii Polonijnej w Czêstochowie, Litewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Kownie,

Rosyjskiego Pañstwowego Technologicznego Uniwersytetu im. K. E. Cio³kowskiego

w Moskwie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Eko-

nomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu

Zielonogórskiego, Uniwersytetu Mateja Bela w Bañskiej Bystrzycy, Politechniki Po-

znañskiej, Wy¿szej Szko³y Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu,

Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji w Poznaniu

W sk³ad Komitetu Naukowego Konferencji weszli: prof. dr hab. Stanis³aw Dylak,

prof. zw. dr hab. Irena Obuchowska, prof. dr hab. Jerzy Olszewski, prof. dr hab. Ro-

mualdas Povilaitis, prof. dr hab. Barbara Sitarska, prof. dr hab. Miros³aw Œmia³ek,

prof. dr hab. in¿. Waldemar UŸdzicki, prof. dr hab. Kamila Wilczyska, prof. dr hab.

Kazimierz Wojnowski, dr hab. Andrzej Kusztelak, dr Magdalena Baranowska-Szcze-

pañska, dr Dominika Czajkowska-Ziobrowska, dr Zbigniew Dziemianko, dr Prze-

mys³aw G¹siorek, dr Matylda GwoŸdzicka-Piotrowska, dr S³awomir Hinc, dr Dorota

Jankowska, dr Andrey Lymar, dr Renata Michalak, dr in¿. Marek Rybakowski, Phd

Jan Stebila, dr Mateusz Wiliñski, dr Piotr Ziobrowski.

Patronat honorowy objê³a: prof. dr hab. Kamila Wilczyñska – Rektor Wy¿szej

Szko³y Handlu i Us³ug w Poznaniu oraz dr S³awomir Hinc – Wiceprezydent Miasta

Poznania. I Miêdzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja z cyklu: Wspó³czesne

nurty badawcze m³odych naukowców by³a skierowana do szerokiego grona dokto-

rantów, asystentów, m³odych pracowników nauki, którzy pragn¹ dzieliæ siê swoimi

obserwacjami, osi¹gniêciami i wiedz¹. By³o to forum wymiany myœli i pogl¹dów

przeznaczone dla osób poszukuj¹cych inspiracji naukowych oraz zainteresowanych

rozszerzaniem horyzontów wiedzy.

Tematyka Konferencji obejmowa³a nastêpuj¹ce obszary badawcze:

1. Wspó³czesne nurty w badaniach nad bezpieczeñstwem.

2. Wspó³czesne nurty w badaniach nad edukacj¹ i wychowaniem.

3. Wspó³czesne nurty w badaniach spo³ecznych i cywilizacyjnych.

4. Wspó³czesne nurty w badaniach na gruncie prawa.
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5. Wspó³czesne nurty badawcze w naukach ekonomicznych.

6. Wspó³czesne nurty badawcze w naukach historycznych.

7. Wspó³czesne nurty badawcze w naukach technicznych i medialnych.

Konferencja rozpoczê³a siê wyst¹pieniami prof. dr hab. Kamili Wilczyñskiej,

Rektora Wy¿szej Szko³y Handlu i Us³ug w Poznaniu oraz prof. dr hab. Andrzeja

Kusztelaka Przewodnicz¹cego Komitetu Naukowego.

W Sesji Plenarnej referat wyg³osili: dr in¿. Marek Rybakowski, Uniwersytet Zie-

lonogórski, Cz³onek Komitetu Naukowego, Wartoœciowanie bezpieczeñstwa a posta-

wy wobec bezpieczeñstwa pracy; dr Marcin Go³aszewski Uniwersytet £ódzki – sty-

pendysta Fritz-Thyssen-Stiftung na Justus-Liebig-Universitaet Gießen; Postawa

konserwatywnych œrodowisk chrzeœcijañskich oraz Koœcio³a Katolickiego wobec na-

rodowego socjalizmu na przyk³adzie sylwetki kardyna³a Klemensa Augusta Grafa von

Galena; mgr Grzegorz Lisek Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Wspó³czes-

ne nurty polityki jêzykowej – porównanie sytuacji w Niemczech i w Polsce; dr Dorota

Jankowska Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Dylematy badaczy rzeczy-

wistoœci humanistyczne.

Po przerwie na lunch od godziny 13.00 do 15.30 odby³y siê obrady w sekcjach.

W sekcji politycznej, której obrady prowadzi³ dr Mateusz Wiliñski wyst¹pili: mgr

Anna Lew (USZ) Stosunki polsko-niemieckie w opinii ugrupowañ liberalnych w la-

tach 1989-1999; mgr Marta Balcerek (UAM) Kryzys gospodarczy w naukach poli-

tycznych; mgr Rafa³ Machniak (USZ) Obraz kanclerza Otto von Bismarcka w pis-

mach politycznych Juliana Klaczki; mgr Tomasz Bugaj (UO) „Oral history” jako

próba dotarcia do prawdy o wspó³czesnej Rosji; mgr Agnieszka Huczek (UW) Za-

stosowanie analizy systemowej jako metody badawczej w nauce o polityce – perspe-

ktywa porównawcza; mgr Magdalena Tomczyk (UJ) Stan oraz wyniki badañ nad

dziejami Koœcio³a Polskokatolickiego w œwietle dokumentów Instytutu Pamiêci Na-

rodowej oraz Archiwum Pañstwowego.

W sekcji socjologicznej, której obrady prowadzi³ dr Zbigniew Dziemianko

wyst¹pili: lic. Adam Krasnosielski (APS) Kim jestem? Próba zidentyfikowania to-

¿samoœci spo³ecznej we wspó³czesnym œwiecie; mgr Mariola Paruzel (UŒ) Jakoœæ

¿ycia, poczucie sukcesu a merkantylizm psychiczny poœród Polaków aktywnych

zawodowo- wyniki badañ empirycznych; mgr Wojciech Benisz (UŒ) Ekologia

ludzka Floriana Znanieckiego a ekologia spo³eczna szko³y chicagowskiej; mgr

¯aneta Kopczyska (UMK) Od turystyki etnograficznej do budowania to¿samoœci

kulturowej; mgr Juliusz Iwanicki (UAM) „Gor¹czka sacrum:. Spory o sekulary-

zacjê i desekularyzacjê w naukach spo³ecznych; mgr Karolina Szamañska (UAM)

Wspó³czesne nurty w badaniach kulturowych i spo³ecznych – interdyscyplinar-

noœæ; mgr Beata Bielska (UMK) Nierównoœci w przestrzeni spo³ecznej punktów

gastronomicznych uniwersytetu – jak dystanse w œrodowisku akademickim

wygl¹daj¹ „od kuchni"?; mgr Maciej Soko³owski-Zgid (USZ) Obiektywna her-

menautyka jako badania obiektywnych struktur sensu spo³ecznego dzia³ania
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jednostki; mgr Przemys³aw Nosal (UAM) Zannga¿owanie vs.Koniunkturalizm.

Spo³eczne badania nad sportem.

W sekcji medialno-jêzykoznawczej, której obrady prowadzi³a dr Magdalena

Baranowska-Szczepañska wyst¹pili: dr Marcin Bia³aœ (UH-P) Wymiary s³owa ujaw-

niaj¹ce szczêœcie i cierpienie cz³owieka w inspiracji teologicznej; dr Joanna Smól

(UAM) Porada prasowa dawniej i dziœ – na podstawie tygodnika „Przyjació³ka”;

mgr Anna Guzy (UŒ) Badania nad nowym determinantem kompetencji jêzykowych

ucznia; mgr Ryszard Necel (UAM) Hegemonia, dyskurs, w³adza jako problemy ba-

dawcze socjologii mediów; mgr £ukasz Scheffs (UAM) Nowe media w polityce;

mgr Rafa³ Ilnicki (UAM) Eksplorowanie chaosmosu – etnografia online. Filozofia

mediów i badania empiryczne; mgr Marta Dorenda-Zaborowicz (UMK) Rola Inter-

netu w tworzeniu spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce.

W sekcji edukacyjno-wychowawczej, której obrady prowadzi³a dr Dorota Jan-

kowska wyst¹pili: dr Marek Jakubiak (PW) Wy¿sze szkolnictwo techniczne Drugiej

Rzeczypospolitej – geneza i rozwój; mgr Agnieszka Skorupa (UŒ) Zrównowa¿ony

Rozwój – koncepcja globalna, a perspektywa ¿ycia jednostki; mgr Anna Pokorska

(UMK) Nowe Ÿród³a nierównoœci w dostêpie do edukacji; mgr Maria Wieczorek

(SWPS) Wspó³czesne nurty wychowawcze w stolicy Wielkopolski. Sztuka dla naj-

m³odszych; lic. Anna Janicka (WSUS) Wychowanie a przemiany wspó³czesnego

œwiata; mgr Marina Kucharska (WSB) Problem bezdomnych dzieci w Rosji; mgr

Beata Kohlman (AH-E) Diagnoza syndromu agresji w szko³ach zawodowych;

mgr Ma³gorzata Kowalska (UAM) Problemy edukacji z punktu widzenia radykalne-

go konstruktywizmu; mgr Ma³gorzata Turska (UŒ) Kibice sportowi jako przedmiot

badañ naukowych.

W sekcji bezpieczeñstwa spo³ecznego i techno-ekonomicznego, której obrady

prowadzi³a dr Ró¿a Dembska wyst¹pili: mgr Patrycja Miœko (UAM) Rola s¹dowe-

go kuratora ds. rodzinnych i nieletnich w systemie wsparcia i pomocy rodzinom;

dr Agnieszka Szpak (UMK) Przestêpstwa seksualne w orzecznictwie miêdzynarodo-

wych trybuna³ów karnych ad hoc. Ds. Zbrodni w by³ej Jugos³awii i Rwandzie; mgr

Jacek Raubo (UAM) Nowy wymiar u¿ycia si³y zbrojnej w ramach zapewnienia bez-

pieczeñstwa pañstwa- problem dzia³añ militarnych w ramach wojny wœród spo³e-

czeñstwa; mgr Dominika Dziwisz (UJ) Pierwszy rok prezydentury Baracka Obamy

– ocena realizacji obietnic przedwyborczych w zakresie cybrebezpieczeñstwa; mgr

in¿. Marcin Urban (U£) Incydenty bezpieczeñstwa teleinformatycznego; mgr Zuzanna

Maækowiak (AWF) Stabilnoœæ postularna osób niewidomych i s³abo widz¹cych –

ryzyko upadków; mgr Agnieszka Kozera, mgr Cezary Kozera (UP) Dochody gospo-

darstw domowych rolników na tle innych grup spo³eczno-ekonomicznych ludnoœci;

mgr in¿. Remigiusz Aksentowicz (UZ) Analiza efektywnoœci energetycznej pneuma-

tycznych instalacji wodoci¹gowych; lic. Jacek WoŸniak (WAT) Zarz¹dzanie wartoœ-

ci¹ przedsiêbiorstwa o strukturze procesowej z uwzglêdnieniem miar efektywnoœcio-

wych – w kontekœcie projektowania procesów produkcyjnych.

251

Sprawozdanie



Dalsza czêœæ dyskusji i wymiany pogl¹dów nast¹pi³a po zakoñczeniu obrad

w sekcjach podczas przerwy na kawê.

Konferencjê zakoñczy³ i zaprosi³ uczestników na nastêpne konferencje z tego

cyklu za rok w Wy¿szej Szkole Handlu i Us³ug w Poznaniu Przewodnicz¹cy Komi-

tetu Naukowego prof. dr hab. Andrzej Kusztelak.

Zbigniew Dziemianko
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INFORMACJA DLA AUTORÓW

Uprzejmie informujemy, ¿e Zeszyty Naukowe WSHiU w Poznaniu wydawane s¹

w cyklu pó³rocznym. Przyjmujemy nades³ane artyku³y lub komunikaty w nastêpuj¹cych

terminach: do 31 marca i do 30 paŸdziernika ka¿dego roku.

W celu ujednolicenia publikacji prosimy przygotowaæ opracowanie wed³ug nastê-

puj¹cych za³o¿eñ:

1. Artyku³y i komunikaty naukowe powinny mieæ charakter autorski i nie by³y dotych-

czas publikowane.

2. Artyku³y i komunikaty winny mieæ objêtoœæ do 15 stron maszynopisu.

3. W zeszycie naukowym Autor mo¿e wyst¹piæ tylko z jednym artyku³em (przy ewen-

tualnym wspó³autorstwie drugiego).

4. Prace nale¿y sk³adaæ w rektoracie WSHiU w dwóch egzemplarzach wraz z dys-

kietk¹ (program Word, czcionka 12, odstêp 1,5, wielkoœæ tekstu na stronie znormali-

zowana, strony ponumerowane, przypisy u do³u strony z numeracj¹ ci¹g³¹ w obrêbie

artyku³u).

5. Dostarczone prace powinny byæ zaopatrzone w streszczenie w jêzyku polskim

i angielskim o objêtoœci od 0,5 do 0,75 strony maszynopisu oraz w tytu³ i podty-

tu³y oraz podpisy pod tabelami i rysunkami po polsku i po angielsku.

6. Tabele i rysunki, opatrzone tytu³em i Ÿród³em, zamieszczane mog¹ byæ w tekœcie

zgodnie z tematem, albo na koñcu pracy jako aneks.

7. Artyku³ nie bêdzie podlega³ korekcie i bêdzie drukowany w formie przedstawionej

przez Autora na dyskietce.

8. Publikacje s¹ nieodp³atne.

DIRECTIONS FOR AUTHORS CONTRIBUTING TO THE SCIENTIFIC PAPERS

We kindly inform you that the Scientific Papers of The Higher School of Commerce

and Services in Poznan are published every half a year. We accept articles and state-

ments sent to us until the 31st of March and the 30th of October (twice a year).

To unify publications, please follow the instructions below:

1. Author’s publications should never be published before.

2. Articles and statements should have between 10 and 15 pages.

3. Author may submit only one article (co-author is accepted).

4. Two copies of papers should be submitted to the chancellors office of the Higher

School of Commerce and Services together with a disc (word processor – Word, the

size of font – 12, line spacing – 1,5, page numbers, continuous numeration of foot-

notes within an article).

5. Papers should include English and Polish half-page summary, title, subtitles, ti-

tles of tables and diagrams.

6. Tables and diagrams with title on the top and quotation source at the bottom may be

placed either inside or at the end of a writing (as an appendix).

7. Each writing will be printed in a way it was submitted by the author. No further text

proofreading is predicted.

8. Publications are not rewarded.
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Wy¿sza Szko³a Handlu i Us³ug

w Poznaniu

wyda³a nastêpuj¹ce publikacje:

Zeszyt Naukowy Nr 1, Poznañ 2000

poœwiêcony wybranym problemom makro- i mikroekonomicznym.

Zeszyt Naukowy Nr 2, Poznañ 2001

poœwiêcony oryginalnym badaniom naszych pracowników.

Zeszyt Naukowy Nr 3, Poznañ 2001

poœwiêcony prezentacji i upowszechnieniu wiedzy o serwisie informacyjnym Trade

Point Poznañ, którego misj¹ jest wspomaganie krajowego i zagranicznego handlu

nowoczesn¹ obs³ug¹ elektroniczn¹.

Zeszyt Naukowy Nr 4, Poznañ 2002

poœwiêcony problemom handlu i us³ug, rozpatrywanych w ró¿nych aspektach.

Zeszyt Naukowy Nr 5, Poznañ 2002

poœwiêcony w du¿ej mierze ró¿nym aspektom wsi i rolnictwa.

Zeszyt Naukowy Nr 6, Poznañ 2003

poœwiêcony w wiêkszoœci problematyce zwi¹zanej z nowoczesnymi sposobami

i metodami wzrostu efektywnoœci gospodarowania.

Zeszyt Naukowy Nr 7, Poznañ 2004

poœwiêcony ró¿nym aspektom przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej.

Zeszyt Naukowy Nr 8, Poznañ 2005

poœwiêcony ró¿nym formom rynku us³ug, przekszta³ceñ w³asnoœciowych i orga-

nizacyjnych przedsiêbiorstw oraz pomocy œrodków wspólnotowych.

Zeszyt Naukowy Nr 9, Poznañ 2005

poœwiêcony poznaniu i kszta³towaniu gospodarki z punktu widzenia przedsiêbior-

stwa i jego otoczenia.

Zeszyty Naukowe Nr 10, Poznañ 2006

poœwiêcone istotnym w¹tkom z punktu widzenia aktualiów naszej gospodarki

w skali mikro- i makroekonomicznej.
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Zeszyty Naukowe Nr 11, Poznañ 2006

poœwiêcone zagadnieniom systemu bankowego, konkurencyjnoœci i zarz¹dzania,

wybranych problemów wsi i rolnictwa oraz spo¿ycia ¿ywnoœci.

Handel. Znaczenie we wspó³czesnej gospodarce, Poznañ 2006

Materia³y z ogólnopolskiej konferencji dniach 27-28.11.2006 r. w Wy¿szej Szkole

Handlu i Us³ug w Poznaniu

Zeszyty Naukowe Nr 12, Poznañ 2007

poœwiêcone polityce handlowej, systemów wynagradzanie i zarz¹dzania, rachunkowi

efektywnoœci inwestycji, przestêpczoœci gospodarczej, migracji, a tak¿e ubezpieczeñ.

Logistyka w us³ugach, Poznañ 2007

materia³y z konferencji w dniu 27.01.2007 r. w Wy¿szej Szkole Handlu i Us³ug

w Poznaniu

Zeszyty Naukowe Nr 13, Poznañ 2007

poœwiêcone ocenie pozycji rynkowej przedsiêbiorstwa, wymianie handlowej z kra-

jami s¹siaduj¹cymi, problemom finansowym i prawnym, gospodarce przestrzennej

i infrastrukturze.

Zarz¹dzanie us³ugami w gospodarce rynkowej – Handel Gastronomia Turystyka,

Poznañ 2008

monografia poœwiêcona przedstawieniu aktualnego stanu i struktury rozwoju us³ug

w Polsce, na tle procesów globalizacji i internacjonalizacji gospodarki

Zeszyty Naukowe Nr 14, Poznañ 2008

poœwiêcone tematyce interdyscyplinarnej, ale bliskiej szeroko pojêtej problematyce

handlu i us³ug.

Zeszyty Naukowe Nr 15, Poznañ 2008

poœwiêcone bud¿etowi pañstwa, roli globalizacji w dzia³aniach przedsiêbiorstw, fi-

nansowaniu aktywów trwa³ych i obrotowych przedsiêbiorstwa oraz dochodów go-

spodarstw domowych rolników.

Zeszyty Naukowe Nr 16, Poznañ 2009

poœwiêcone kryzysowi gospodarczemu, problemom turystyki i rekreacji oraz rynko-

wi ubezpieczeniowemu i ubezpieczeniom emerytalnym.

Zeszyty Naukowe Nr 17, Poznañ 2009

poœwiêcone ró¿nym aspektom dzia³alnoœci przedsiêbiorstw, skutkom kryzysu

finansowego i globalizacji oraz bezpieczeñstwu publicznemu.
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Zeszyty Naukowe Nr 18, Poznañ 2010

poœwiêcone ró¿nym aspektom bezpieczeñstwa narodowego.

Zeszyty Naukowe Nr 19, Poznañ 2010

poœwiêcone ró¿nym aspektom turystyki i rekreacji

Krzysztof Mazurek, Zastosowanie technik informatycznych, Poznañ 2010.

Edukacja dla bezpieczeñstwa – Interdyscyplinarne konteksty i dylematy, praca

zbiorowa pod red. Z. Dziemianko i A. Kusztelak, Poznañ 2010.

Jan Galicki, Zarz¹dzanie zmianami w przedsiêbiorstwie, Poznañ 2010.

Zeszyty Naukowe Nr 20, Poznañ 2010

poœwiêcone ró¿nym zagadnieniom makroekonomicznym i mikroekonomicznym.

257




	0a-pt.pdf
	0b-tyt.pdf
	0c-red.pdf
	0d-st.pdf
	0e-przedmowa.pdf
	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21-dla_aut.pdf



