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Wprowadzenie

Wspó³czesne procesy rozwoju spo³eczno-gospodarczego i kulturowego, w ró¿nej skali uk³a-
dów przestrzennych (od skali lokalnej poprzez regionaln¹, krajow¹, do skali �wiatowej), wykazu-
j¹ coraz silniejsze powi¹zania z procesami rozwoju globalnego. Procesy te z jednej strony pobudzaj¹
mechanizmy konkurencyjno�ci podmiotów gospodarczych i instytucji, a z drugiej � powoduj¹
podnoszenie atrakcyjno�ci uk³adów przestrzennych dla generowania endogenicznych i przyci¹-
gania egzogenicznych czynników rozwoju. Podejmowane w tym zakresie decyzje opieraj¹ siê na
zasadzie optymalizacji, która pozwala najefektywniej realizowaæ za³o¿one cele rozwojowe firm,
przy okre�lonych �rodkach kapita³owych, w danych uwarunkowaniach. Celowe dzia³ania zmie-
rzaj¹ do stopniowego zwiêkszania efektywno�ci ekonomicznej dzia³alno�ci produkcyjnej i us³u-
gowej oraz podnoszenia konkurencyjno�ci firm, a tak¿e rozwijania wewnêtrznych czynników
wzrostu okre�lonej skali uk³adów przestrzennych oraz podnoszenia ich stopnia atrakcyjno�ci
dla nap³ywu zewnêtrznych czynników rozwojowych.

Przyjmujemy za³o¿enie, ¿e tymi procesami przemian, odnosz¹cymi siê zarówno do zarz¹dzania
okre�lonymi podmiotami gospodarczymi, jak i do rozwoju ró¿nej skali uk³adów przestrzennych,
steruje cz³owiek. W zale¿no�ci od stopnia przygotowania zawodowego mo¿e on umiejêtnie
wykorzystywaæ wspó³czesne procesy przemian i powodowaæ przyspieszanie rozwoju przedsiê-
biorstw i uk³adów przestrzennych lub skazaæ je na recesjê czy upadek. Dlatego do odpowiednie-
go zarz¹dzania tymi z³o¿onymi procesami jest potrzebna odpowiednio przygotowana
przedsiêbiorcza osoba, która rozumie i zdoby³a umiejêtno�ci pos³ugiwania siê z jednej strony
mechanizmami kreowania i sterowania procesami rozwoju przedsiêbiorstw, a z drugiej � mecha-
nizmami intensyfikowania aktywizacji gospodarczej okre�lonego obszaru.

W nawi¹zaniu do przedstawionych za³o¿eñ Zak³ad Przedsiêbiorczo�ci i Gospodarki Prze-
strzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krako-
wie, przy udziale Fundacji Edukacja dla Spo³eczeñstwa, przygotowa³ kolejny, trzeci tom prac
z serii �Przedsiêbiorczo�æ � Edukacja�, po�wiêcony roli przedsiêbiorczo�ci w aktywizacji gospo-
darczej. Zawarte w nim prace autorów pochodz¹cych z krajowych o�rodków naukowych podej-
muj¹ analizê tego z³o¿onego problemu z ró¿nych punktów widzenia. Chcemy w ten sposób
kontynuowaæ szersz¹ dyskusjê, która w przysz³o�ci powinna doprowadziæ do ca³o�ciowego
ujêcia tej szczególnie wa¿nej kwestii, nie tylko od strony ujêæ modelowych, ale tak¿e od strony
praktyki gospodarczej oraz dydaktyki przedsiêbiorczo�ci, by w konsekwencji przyspieszyæ pro-
ces kszta³towania przedsiêbiorczych postaw ca³ego spo³eczeñstwa.

W nurcie tej bardzo z³o¿onej problematyki badawczej znajduj¹ siê prace prezentowane w ni-
niejszym tomie, których autorami s¹ przedstawiciele wielu krajowych o�rodków akademickich
(Katowic, Koszalina, Krakowa, Lublina, £odzi, Poznania, Rzeszowa, S³upska, Szczecina, Toru-
nia, Warszawy, Wroc³awia) oraz nauczyciele przedsiêbiorczo�ci szkó³ ponadgimnazjalnych
i doradcy metodyczni z województw: dolno�l¹skiego, kujawsko-pomorskiego, ³ódzkiego, ma³o-
polskiego, mazowieckiego, podlaskiego, �l¹skiego i zachodniopomorskiego.

Chcemy w ten sposób z jednej strony doskonaliæ proces przenikania tre�ci wypracowanych
w krêgach akademickich, które powinny byæ wykorzystywane w procesie dydaktycznym z za-
kresu przedsiêbiorczo�ci w szkole ponadgimnazjalnej, a z drugiej strony � lepiej poznaæ aktualne
potrzeby merytoryczne i dydaktyczne nauczycieli tego nowego przedmiotu.
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Zdajemy sobie sprawê, ¿e zarówno proces kszta³cenia nauczycieli przedsiêbiorczo�ci, jak
i metody przekazywania tre�ci w procesie edukacyjnym wymagaj¹ ci¹g³ego doskonalenia. W wa-
runkach nasilaj¹cych siê procesów globalizacji i integracji europejskiej, które przyspieszaj¹ roz-
wój �wiatowych i europejskich powi¹zañ ekonomicznych, technologicznych i organizacyjnych,
niezwykle wa¿nym zagadnieniem jest rozwijanie postaw przedsiêbiorczych m³odzie¿y, które po-
zwol¹ jej znale�æ dla siebie miejsce w coraz szybciej zmieniaj¹cym siê �wiecie.

Prezentowane prace koncentruj¹ siê na kilku wa¿nych problemach dotycz¹cych:
� roli przedsiêbiorczo�ci w aktywizacji gospodarczej uk³adów regionalnych i lokalnych,
� rozwijania przedsiêbiorczo�ci dla aktywizacji obszarów wiejskich,
� wizerunku przedsiêbiorcy i kszta³towania postaw przedsiêbiorczych,
� funkcji kapita³u spo³ecznego w rozwijaniu przedsiêbiorczo�ci,
� doskonalenia tre�ci, form i metod w dydaktyce przedsiêbiorczo�ci.

Oddaj¹c do r¹k czytelnika trzeci tom serii �Przedsiêbiorczo�æ � Edukacja�, chcemy podziêko-
waæ wszystkim osobom i instytucjom wspieraj¹cych nasze prace za pomoc finansow¹, która
umo¿liwi³a publikacjê niniejszego tomu. Zainteresowanych prezentowan¹ problematyk¹ zachê-
camy do wspó³pracy z Zak³adem Przedsiêbiorczo�ci i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geo-
grafii Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Zwracamy siê z pro�b¹ o uwagi, które pomog¹ nam
podnosiæ poziom prac i rozszerzaæ podjêt¹ problematykê badawcz¹ i edukacyjn¹.

Zbigniew Zio³o, Tomasz Rachwa³
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Introduction

Modern processes in social, economic, and cultural growth � in various spatial systems (from
local scale to regional, national and global) � are more and more related to the processes of
global growth. The processes stimulate mechanisms of competition between business entities
and institutions and on the other hand they make spatial systems more attractive for generating
endogenic and for luring exogenous elements of the development. Relevant decisions are based
on the optimization that allows companies to the most efficient achieving the goals of growing
in given environment and with given capital. Works focus on the gradual increasing in economic
efficiency in production and services as well as on improvement in competitiveness of a compa-
ny; and on develop the intrinsic factors of growth in given scale of spatial systems and on
making them more attractive for luring external factors of growth.

We start with the premise that a human being controls the processes of changes � both in
business entities and in various spatial systems. According to his professional competency he
is able to skillfully use the modern processes of changes and to cause the acceleration in growth
of a company or spatial systems � also he can doom it to recession or collapse. For that reason
a properly prepared entrepreneurial person is needed to manage these complicated processes;
a person who understands and is able to skillfully deal with the mechanisms of creation and
control the processes of companies growth as well as deal with the mechanisms of amplification
the economic activation in given area.

Referring to these presumptions Department of Entrepreneurships and Spatial Economy in
Institute of Geography in KEN Pedagogical Academy in Kraków together with Education for
Society Foundation have prepared the third volume from series �Entrepreneurship � Educa-
tion�; it is dedicated to the role of an entrepreneurships in the activation of economy. Essays by
the authors from various science centers analyze this complex problem from various points of
views. In this way we are going to continue the broader debate that in future should lead to the
comprehensive grasp this especially important matter � not only in the model frame but also in
the economic practice and in the teaching entrepreneurship. Consequently it is able to accelera-
te the process of creating entrepreneurial attitudes in whole society.

These complex study problems are the subject of presented here works by representatives
from numerous academic centers (Katowice, Koszalin, Kraków, Lublin, £ód�, Poznañ, Rzeszów,
S³upsk, Szczecin, Toruñ, Warszawa, and Wroc³aw) and the entrepreneurship teachers from se-
condary schools as well as the methodical consultants from followed provinces: Dolno�l¹skie,
Kujawsko-Pomorskie, £ódzkie, Ma³opolskie, Mazowieckie, Podlaskie, �l¹skie, and Zachodnio-
pomorskie.

On the one hand our intention is to develop a process of passing the ideas from academic
circles to the didactical processes of teaching entrepreneurship in secondary schools, an on the
other hand to better understand needs of the teachers of this new subject.

We realize that both the education of the entrepreneurship teachers and the methodology of
passing the content needs permanent improvement. In the environment of accelerated globali-
zation and European integration that amplify development of economic, technologic, and orga-
nizational relations in the world and Europe, evolving the entrepreneurial attitudes among young
people who will find their positions in the increasingly changing world is extraordinary impor-
tant question.
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Presented works focus on some important problems:
� role of entrepreneurship in economic activation of local and regional systems
� entrepreneurship development for activation the rural areas
� image of entrepreneur and creation entrepreneurial attitudes
� function of social resources in entrepreneurship development
� development the ideas, forms and methodology of teaching entrepreneurship

Giving the third volume from series �Entrepreneurship � Education� to readers, we want to
thank all the people and institutions for support to our work and Nowa Era Publishing House
from Warsaw for the financial help that made possible to publish this book. We invite all persons
interested in these problems to cooperation with Department of Entrepreneurships and Spatial
Economy in Institute of Geography in KEN Pedagogical Academy in Kraków. All comments that
help us improve the quality of our works and extend taken study and educational questions are
welcomed.

Zbigniew Zio³o, Tomasz Rachwa³
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Część 1

Przedsiębiorczość w aktywizacji

gospodarczej układów regionalnych

i lokalnych
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Zbigniew Zio³o
Zak³ad Przedsiêbiorczo�ci i Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii
Akademia Pedagogiczna w Krakowie

Rola przedsiêbiorczo�ci w aktywizacji gospodarczej � zarys modelu

Znana jest teza, ¿e przedsiêbiorczo�æ to podstawowy warunek rozwoju gospodarczego spo-
³ecznego i kulturowego uk³adów przestrzennych o ró¿nej skali. Zwi¹zana jest ona z dzia³alno�ci¹
ró¿nego typu przedsiêbiorstw, od mikroprzedsiêbiorstw, które reprezentuj¹ indywidualne pod-
mioty gospodarcze, przez grupy ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw (MSP) i przedsiêbiorstw
o funkcjach krajowych, do korporacji ponadnarodowych. Kszta³towanie siê tej kategorii firm
w okre�lonym stopniu oddzia³uje z kolei na gospodarkê uk³adów lokalnych, regionalnych, krajo-
wych, po skalê �wiatow¹.

Wspó³cze�nie kszta³tuj¹ce siê procesy rozwoju spo³eczno-gospodarczego i kulturowego
w skali �wiatowej wywo³uj¹ konkurencyjne zachowania podmiotów gospodarczych i instytucji
oraz wp³ywaj¹ na podnoszenie atrakcyjno�ci uk³adów przestrzennych w zakresie generowania
endogenicznych i przyci¹gania egzogenicznych czynników rozwoju.

W tych procesach podstawow¹ rolê odgrywaj¹ reprezentanci odpowiednio przygotowanego
spo³eczeñstwa, którzy podejmuj¹ decyzje, kieruj¹c siê ekonomicznymi przes³ankami rozwoju
podmiotów produkcyjnych, us³ugowych czy produkcyjno-us³ugowych oraz d¹¿eniem do akty-
wizacji gospodarczej ró¿nej skali uk³adów przestrzennych.

W procesach rozwojowych przedsiêbiorczo�ci i zwi¹zanej z ni¹ aktywizacji gospodarczej uk³a-
dów przestrzennych wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ tak¿e systemy zarz¹dzania, które prowadz¹ do zmian
uwarunkowañ wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz umo¿liwiaj¹ zdobywanie odpowiednich �róde³
zasilania kapita³owego, a tak¿e generuj¹ nowe, korzystne relacje rynkowe. Stwarzaj¹ one odpo-
wiedni¹ podstawê do rozszerzania i zwiêkszania rozmiarów produkcji i wzrostu efektywno�ci eko-
nomicznej firm oraz rozwoju spo³ecznego i kulturowego zwi¹zanych z nimi uk³adów przestrzennych.

Przyjmujemy zatem, ¿e w procesie rozwoju przedsiêbiorczo�ci (przedsiêbiorstw) nale¿y reali-
zowaæ nie tylko cele ekonomiczne przedsiêbiorstw. Trzeba tak¿e mieæ na uwadze cele spo³eczne
i kulturowe zwi¹zanych z nimi uk³adów lokalnych i regionalnych. Wy¿szy poziom kulturowy
decyduje w znacznym stopniu o jako�ci spo³eczeñstwa, które z kolei potrafi efektywniej realizo-
waæ cele ekonomiczne i spo³eczne.

W latach transformacji gospodarczej rozwój przedsiêbiorczo�ci uwa¿any jest za szczególnie
wa¿ny czynnik wzrostu gospodarczego. Znajduje to odzwierciedlenie jako wa¿ny cel w konstru-
owanych strategiach rozwoju regionalnego na lata 2007�20201 . W literaturze przedmiotu tematyka

1 Podkre�la to fakt, ¿e w ramach prac nad Narodowym Programem Rozwoju na lata 2007�2013 rozwijanie
postaw przedsiêbiorczo�ci oraz nauka przedsiêbiorczo�ci i kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych
w systemie edukacji s¹ jednym z priorytetów wzrostu konkurencyjno�ci gospodarki [w:] Aspekty konku-
rencyjno�ci gospodarki. Materia³ przygotowany na konferencjê w ramach prac nad NPR na lata 2007
�2013, Lublin 20.09.2004 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, wrzesieñ 2004.
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wp³ywu przedsiêbiorczo�ci na aktywizacjê gospodarcz¹ jest rozpatrywana z wielu punktów widze-
nia i winna zmierzaæ do ujêæ syntetycznych (Zio³o, Rachwa³ 2005, 2006, Jaremczuk 2004, 2006).

Z przedstawionych przes³anek wynika przedmiot niniejszych rozwa¿añ, w których podjêto
próbê ca³o�ciowego ujêcia relacji przedsiêbiorczo�ci i aktywizacji gospodarczej uk³adów prze-
strzennych. Zdajemy sobie sprawê z potrzeby takiego ujêcia, które pozwoli na usystematyzowa-
nie i precyzyjniejsze poznanie relacji tych z³o¿onych procesów gospodarczych dokonuj¹cych
siê pod wp³ywem regu³ mikro-, mezo- i makroekonomicznych. Wydaje siê równie¿, ¿e niezbêdne
s¹ dalsze prace badawcze nad t¹ z³o¿on¹ problematyk¹ badawcz¹, które powinny stanowiæ
wa¿n¹ przes³ankê zarówno do podejmowania dzia³añ o charakterze aplikacyjnym, zwi¹zanych
z zarz¹dzaniem, prognozowaniem, ocen¹ kierunków przemian i sterowaniem z³o¿onymi procesa-
mi rozwoju firm, jak i rozwoju ró¿nej skali uk³adów przestrzennych, a tak¿e dzia³alno�ci edukacyj-
nej. Racjonalne wykorzystanie procesu rozwoju przedsiêbiorczo�ci w zakresie aktywizacji
gospodarczej danego uk³adu przestrzennego wymaga podejmowania wielu prac empirycznych
oraz ujêæ syntetycznych i modelowych, pozwalaj¹cych na okre�lenie znaczenia podstawowych
elementów zwi¹zanych z tymi procesami, a tak¿e relacji zachodz¹cych miêdzy nimi.

Podejmuj¹c próbê budowy modelu okre�laj¹cego relacje miêdzy przedsiêbiorczo�ci¹ (przed-
siêbiorstwami) a aktywizacj¹ gospodarcz¹ danego obszaru, wychodzimy z za³o¿enia, ¿e wystê-
puj¹ miêdzy nimi �cis³e zwi¹zki, które wyra¿aj¹ ró¿norodne sprzê¿enia ³añcuchowe i zwrotne.
Proces rozwoju przedsiêbiorczo�ci przejawiaj¹cy siê powstawaniem i kszta³towaniem siê no-
wych podmiotów gospodarczych nawi¹zuje do regu³ rozwoju mikroekonomicznego i w ró¿nym
stopniu oddzia³uje na inne przedsiêbiorstwa, instytucje oraz spo³eczno�æ danej jednostki prze-
strzennej. W ró¿nych uk³adach przestrzennych nastêpuje wiêc nak³adanie siê regu³ mikroekono-
micznego rozwoju poszczególnych jednostek produkcyjnych i us³ugowych, które wraz
z instytucjami tworz¹ nowe regu³y rozwoju mezoekonomicznego. Równocze�nie zarówno regu³y
mikroekonomicznego, jak i mezoekonomicznego rozwoju nawi¹zuj¹ do ogólniejszych regu³ roz-
woju makroekonomicznego (Zio³o 1996).

Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e pod wp³ywem procesów mikro-, mezo- i makroekonomicznych dokonuje
siê z jednej strony wzrost ró¿nej wielko�ci przedsiêbiorstw, a z drugiej � nastêpuje aktywizacja
gospodarcza ró¿nej skali uk³adów przestrzennych. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e poszczególne uk³ady prze-
strzenne stwarzaj¹ odmienne uwarunkowania dla pobudzania i kszta³towania siê na ich obszarze
procesów rozwoju spo³eczno-gospodarczego, czego wyrazem s¹ bardzo powa¿ne zró¿nicowania
przestrzenne w tym zakresie2 . Wynika to z ró¿nego stopnia ich konkurencyjno�ci w zakresie gene-
rowania wewnêtrznych i przyci¹gania zewnêtrznych czynników rozwoju (Kude³ko 2005).

Na rozwój przedsiêbiorczo�ci szczególny wp³yw wywieraj¹ procesy rozwoju cywilizacyjne-
go, które generuj¹ procesy globalizacji. Wspó³czesne procesy rozwoju cywilizacyjnego zmierza-
j¹ do kszta³towania spo³eczeñstwa informacyjnego, którego podstawow¹ baz¹ ekonomicznego
i spo³ecznego rozwoju w coraz powa¿niejszym stopniu staj¹ siê zasoby intelektualne umo¿liwia-
j¹ce kszta³towanie siê gospodarki opartej na wiedzy (Kukliñski 1994).

Rozwój przedsiêbiorczo�ci i aktywizacji gospodarczej uk³adów regionalnych czy lokalnych doko-
nuje siê w danym otoczeniu, w którym kszta³tuj¹ siê procesy rozwoju spo³eczno-gospodarczego.
Poprzez ró¿norodne powi¹zania te uk³ady mog¹ generowaæ okre�lone czynniki rozwoju i wp³ywaæ
na zmianê ich pozycji konkurencyjnej poprzez zmianê wewnêtrznych uwarunkowañ.

Rola przedsiêbiorczo�ci w aktywizacji gospodarczej � zarys modelu

2 Wyrazem tego mog¹ byæ procesy restrukturyzacji uk³adów subregionalnych po³udniowo-wschodniej
Polski w wyniku zmian systemu gospodarowania. Dystans czasowy zainicjowania zmian w zakresie
struktury rynku pracy miêdzy dawnymi województwami krakowskim i rzeszowskim wynosi³ oko³o 10 lat
(Zio³o 1999).
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W zaproponowanym modelu relacji �przedsiêbiorczo�æ � aktywizacja gospodarcza� wyró¿-
niono szereg elementów, miêdzy którymi okre�lono funkcjonalne powi¹zania (ryc. 1).

Przyjmujemy, ¿e przedsiêbiorstwo i zwi¹zany z nim uk³ad przestrzenny nie s¹ elementami
odosobnionymi, ale poprzez ró¿nego rodzaju sprzê¿enia wp³ywaj¹ na nie egzogeniczne uwarun-
kowania wynikaj¹ce z tendencji procesów globalizacji, procesów integracji europejskiej oraz
przemian regionów europejskich. Z ró¿nych kategorii otoczenia mog¹ bowiem wyp³ywaæ zarów-
no czynniki pobudzaj¹ce wzrost spo³eczno-gospodarczy danego regionu, jak i bariery ograni-
czaj¹ce jego rozwój.

W niniejszych rozwa¿aniach przyjmujemy, ¿e procesy globalizacji nale¿y traktowaæ jako wy-
nik obiektywnych procesów ekonomicznych, spo³ecznych i kulturowych, które na skutek kon-
centracji kapita³u w coraz wiêkszych korporacjach �wiatowych i poprzez ró¿nego rodzaju
powi¹zania kapita³owe, organizacyjne, produkcyjne i rynkowe coraz silniej integruj¹ przestrzeñ
�wiatow¹. Uwidaczniaj¹ siê one zarówno w procesach polaryzacyjnych, które ró¿nicuj¹ prze-
strzeñ gospodarcz¹, spo³eczn¹ i kulturow¹, jak i w procesach unifikacyjnych, prowadz¹cych do
wyrównywania dysproporcji rozwojowych krajów i regionów (Kukliñski 1995)3 .

Ryc. 1. Model relacji przedsiêbiorczo�ci � aktywizacja gospodarcza

ZBIGNIEW ZIO£O

3 Wyrazem tego jest bardzo silne zró¿nicowanie przestrzeni �wiatowej w zakresie produktu krajowego
brutto poszczególnych krajów, stopnia skupienia siedzib zarz¹dów wiod¹cych korporacji �wiatowych,
stopnia analfabetyzmu, poziomu edukacji czy poziomu zara¿onych wirusem HIV i in. (Czerny 2005).
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Procesy globalizacji i kszta³towanie siê dwóch �wiatowych biegunów wzrostu gospodarcze-
go (Stanów Zjednoczonych i Japonii) wp³ynê³y na procesy integracji europejskiej. Gospodarki
krajów europejskich w stosunku do gospodarek wspomnianych �wiatowych biegunów s¹ zbyt
s³abe, aby skutecznie mog³y z nimi konkurowaæ, podjêto zatem decyzjê o budowie trzeciego
�wiatowego bieguna wzrostu, jakim jest UE. Nale¿y siê liczyæ z tym, ¿e dalszy proces kszta³towa-
nia UE bêdzie zmierza³ do stworzenia struktury w rodzaju Stanów Zjednoczonych Europy. Wska-
zuj¹ na to kolejne dzia³ania integracyjne, przejawiaj¹ce siê przyjêciem wspólnej waluty, wspólnego
parlamentu, a w przysz³o�ci wspólnej konstytucji (Kukliñski 1995).

W strukturach europejskich za przestrzenny rozwój spo³eczno-gospodarczy w coraz wiêk-
szym stopniu odpowiedzialne bêd¹ regiony. Wynika to ze sta³ego doskonalenia polityki regio-
nalnej UE oraz przeznaczania znacznych �rodków na rozwój regionów i wyrównywanie
dysproporcji przestrzennych miêdzy nimi (Pietrzyk 2000).

Z wymienionych kategorii otoczenia wyp³ywaj¹ zarówno okre�lone impulsy rozwojowe, jak
i pewne zagro¿enia dla rozwoju spo³eczno-gospodarczego i kulturowego. Znaj¹c regu³y funk-
cjonowania podmiotów gospodarki w ró¿nych kategoriach otoczeniach, w wyniku przyjêcia
odpowiedniej polityki gospodarczej, spo³ecznej czy regionalnej, mo¿na je wykorzystaæ do przy-
spieszenia procesów wzrostu okre�lonej skali uk³adów (krajowych, regionalnych, lokalnych).
Dlatego wa¿nym zagadnieniem jest jako�æ w³adzy wspomnianych uk³adów przestrzennych, któ-
ra rozumie wspó³czesne tendencje rozwoju gospodarczego i potrafi stworzyæ korzystne uwarun-
kowania nap³ywu zewnêtrznych czynników rozwoju oraz generowania czynników wewnêtrznych.

W zale¿no�ci od jako�ci w³adzy nastêpuje tak¿e koordynacja instytucji, wystêpuje okre�lona
efektywno�æ zarz¹dzania w instytucjach finansowych, administracyjnych, pozarz¹dowych i po-
dejmowane s¹ dzia³ania na rzecz rozwoju istniej¹cych i przyci¹gania nowych lokalizacji dzia³al-
no�ci gospodarczej4 .

Efektem jako�ci w³adzy i stosowanych poprzez ró¿nego rodzaju instytucje form zarz¹dzania
s¹: cz³owiek i jego zasoby intelektualne, nak³ady na prace badawczo-rozwojowe5  (B+R), eduka-
cja (poziom i nowoczesno�æ na ró¿nym poziomie kszta³cenia), kapita³ (wewnêtrzne zasoby kapi-
ta³owe oraz mo¿liwo�ci przyci¹gania kapita³u z ró¿nej skali otoczenia), rynek (ch³onno�æ i nisze),
klimat proprzedsiêbiorczy aktywizuj¹cy spo³eczeñstwo do rozwoju postaw przedsiêbiorczych
i korzystnych uwarunkowañ dla aktywizacji gospodarczej, dla inwestycji (stwarzany przez spo-
³eczeñstwo i w³adzê samorz¹dow¹) oraz media (poziom merytoryczny, obiektywno�æ w przekazy-
waniu informacji, prezentowanie w³a�ciwych wzorców zachowañ dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci,
pobudzania aktywizacji gospodarczej, podnoszenia poziomu edukacyjnego spo³eczeñstwa i in.).

Wymienione grupy przes³anek (procesy globalizacji, integracja europejska, zró¿nicowanie
regionalne Europy, jako�æ w³adzy, zarz¹dzanie instytucjonalne tworz¹ okre�lone uwarunkowania dla
aktywizacji gospodarczej, spo³ecznej i kulturowej oraz kszta³tuj¹ ró¿norodne wymiary postaw

Rola przedsiêbiorczo�ci w aktywizacji gospodarczej � zarys modelu

4 Wyrazem tego jest ocena konkurencyjno�ci krajów w 2005 r. w zakresie rozwoju gospodarczego na
podstawie 11 tys. ankiet wys³anych do szefów firm �wiatowych. W�ród 56 krajów na pierwszych
miejscach znalaz³y siê: Szwajcaria, Finlandia, Szwecja, Dania, Stany Zjednoczone, Singapur, Japonia,
Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, na 43 miejscu Indie, na 47 miejscu Grecja, a za ni¹ Polska i Bahrajn.
Wysoka pozycja wynika³a g³ównie ze stabilno�ci instytucji oraz inwestowania w rozwój nowoczesnych
technologii. S³abo�æ Polski jest skutkiem szczególnej ochrony rynku pracy oraz niepewno�ci wynikaj¹cej
ze s³abo�ci instytucji, korupcji i s³abej ochrony w³asno�ci intelektualnej.
5 W 2003 r. nak³ady na dzia³alno�æ badawczo-rozwojow¹ w 33 najlepiej rozwiniêtych krajach wynosi³y
780,4 mld USD, z czego na Stany Zjednoczone przypada³o 36,5%, na Japoniê 14,6%, na Chiny 10,8%, na
Niemcy 7,3% (Polska 0,3%). W stosunku do PKB nak³ady na dzia³alno�æ badawczo-rozwojow¹ wynios³y
w Szwecji 4,3%, w Finlandii � 3,3%, w Japonii � 3,2%, w Niemczech 2,6, a w Polsce 0,5% (tab. 2).
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przedsiêbiorczo�ci odnosz¹ce siê do ró¿nych skal przestrzennych (�wiatowej, europejskiej, kra-
jowej, makroregionalnej, regionalnej, ponadlokalnej czy lokalnej).

Na zarysowane uwarunkowania rozwoju przedsiêbiorczo�ci wp³ywaj¹ formy zarz¹dzania stoso-
wane przez: instytucje finansowe (dostêpno�æ do kredytów), administracyjne (wyznaczanie i stwa-
rzanie korzystnych warunków realizacji strategicznych celów rozwoju), pozarz¹dowe (jako�æ elit
opiniotwórczych) czy podejmowane decyzje o prorozwojowej alokacji kapita³u. Te uwarunkowania
i formy zarz¹dzania stwarzaj¹ okre�lone mo¿liwo�ci rozwoju przedsiêbiorczo�ci (przedsiêbiorstw).
Umo¿liwiaj¹ one kszta³towanie siê ró¿nego rodzaju firm o funkcjach: ponadnarodowych (korpora-
cje ponadnarodowe), krajowych, regionalnych (MSP) czy lokalnych (mikrofirmy).

Rozwój firm o coraz powa¿niejszych funkcjach w przestrzeni gospodarczej jest mo¿liwy tylko
w warunkach: bogatych zasobów intelektualnych (dobrze i nowocze�nie wykszta³conego spo-
³eczeñstwa regionalnego i lokalnego oraz rozwiniêtych postawach przedsiêbiorczo�ci), odpo-
wiednich nak³adów na prace badawczo-rozwojowe, sprzyjaj¹cego klimatu dla rozwoju, dostêpu
do tanich �róde³ kapita³u oraz sprawno�ci instytucji publicznych.

Kszta³towanie siê firm wp³ywa na skalê aktywizacji gospodarczej, która mo¿e mieæ wymiar od
uk³adu lokalnego po uk³ad �wiatowy. Firmy o funkcjach ponadnarodowych (np. Microsoft,
General Electric, korporacje paliwowe, bankowe) poprzez ró¿norodne powi¹zania sieciowe mog¹
wp³ywaæ na aktywizacjê gospodarcz¹ przestrzeni �wiatowej lub jej znaczn¹ czê�æ. Firmy o funk-
cjach europejskich (np. Royal Dutch Shell) wp³ywaj¹ na aktywizacjê gospodarcz¹ przestrzeni
Europy. Podobnie firmy o funkcjach krajowych, w wyniku powi¹zañ przestrzenno-produkcyj-
nych, mog¹ oddzia³ywaæ na gospodarkê krajow¹ (poprzez powstawanie nowych firm lub stwa-
rzanie nowych powi¹zañ kooperacyjnych).

W warunkach krajowych i regionalnych wp³yw przedsiêbiorczo�ci na aktywizacjê gospodar-
cz¹ zaznacza siê tak¿e w odleg³ych regionach dziêki dogodnym powi¹zaniom infrastruktury
sieciowej (np. budowa i funkcjonowanie autostrady A-4 zintensyfikuje mo¿liwo�æ powi¹zañ
spo³eczno-gospodarczych województw Polski po³udniowej, od dolno�l¹skiego poprzez opol-
skie, �l¹skie, ma³opolskie po podkarpackie, i podniesie ich konkurencyjno�æ w stosunku do
Czech i S³owacji), powi¹zaniom produkcyjnym, kooperacyjnym, us³ugowym itd.

Rozwój przedsiêbiorczo�ci w skali ponadlokalnej i lokalnej oraz jej wp³yw na aktywizacjê
gospodarcz¹ przejawiaj¹ siê g³ównie wzrostem liczby podmiotów gospodarczych (g³ównie ma-
³ych i mikrofirm osób fizycznych), które zwiêkszaj¹ rynek pracy, powoduj¹ wzrost dochodów
ludno�ci z pracy i dochodów samorz¹dowych uk³adów lokalnych i przyczyniaj¹ siê do ograni-
czenia bezrobocia. W zale¿no�ci od poziomu konkurencyjno�ci, na ich terenie mog¹ tak¿e po-
wstawaæ oddzia³y korporacji ponadnarodowych, mog¹ w³¹czaæ siê w ich struktury istniej¹ce
przedsiêbiorstwa, mo¿e nastêpowaæ lokalizacja nowoczesnych firm krajowych, które bêd¹ zdo-
bywaæ coraz szersze krajowe i �wiatowe rynki zbytu.

Podmioty gospodarcze (tak¿e podmioty osób fizycznych) w strukturze gospodarczej mog¹
spe³niaæ ró¿ne funkcje. W zale¿no�ci od powi¹zañ produkcyjno-rynkowych mo¿na w�ród nich
wyró¿niæ jednostki pracuj¹ce na potrzeby otoczenia: �wiatowego, europejskiego, krajowego,
ponadregionalnego, regionalnego, ponadlokalnego i lokalnego. Odbiorcami ich produkcji mog¹
wiêc byæ inne przedsiêbiorstwa produkcyjne (dostawy kooperacyjne), us³ugowe, gospodar-
stwa domowe, mog¹ one tak¿e produkowaæ na potrzeby konsumpcyjne ludno�ci. Poszczególne
typy podmiotów gospodarczych charakteryzuj¹ siê ró¿nym stopniem wra¿liwo�ci na zmieniaj¹-
ce siê uwarunkowania rozwoju. Najwiêksze szanse na rozwój i systematycznie unowocze�nianie
produkcji oraz podnoszenie kwalifikacji pracowniczych maj¹ podmioty gospodarcze pracuj¹ce
w ramach umów kooperacyjnych na potrzeby du¿ych firm ponadnarodowych (np. samochodo-
wych). Firmy tej kategorii, o du¿ym potencjale ekonomicznym, maj¹ bowiem najwiêksze szanse
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przetrwania na rynku i wymuszaj¹ na wspó³pracuj¹cych z nimi podmiotach gospodarczych ci¹-
g³¹ dba³o�æ o doskonalenie i unowocze�nianie produkcji nowych lub ci¹gle udoskonalanych
produktów. Najmniejsze mo¿liwo�ci rozwoju maj¹ podmioty gospodarcze pracuj¹ce na potrzeby
lokalne, g³ównie osób fizycznych (mikrofirmy). Podlegaj¹ one silnemu wp³ywowi zmieniaj¹cych
siê zasobów finansowych ludno�ci oraz zwi¹zanych z nimi uwarunkowañ rynku lokalnego. Pod-
mioty te najczê�ciej ju¿ nasyci³y swoj¹ ofert¹ rynek lokalny (np. sklepy, zak³ady fryzjerskie,
punkty us³ugowe), a ich dalszy rozwój zale¿y od mo¿liwo�ci zwiêkszenia rozmiarów rynku lokal-
nego, którego pojemno�æ wyznaczaj¹ rozmiary zasobów finansowych ludno�ci. Ograniczanie
zasobów finansowych ludno�ci tworzy dla podmiotów gospodarczych barierê popytow¹, która
ogranicza ich dzia³alno�æ produkcyjn¹ czy us³ugow¹ (lub powoduje jej zanik), natomiast zwiêk-
szanie zasobów finansowych ludno�ci powoduje zwiêkszanie popytu i wzrost dzia³alno�ci go-
spodarczej.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wspó³cze�nie uk³ad lokalny wykazuje bardzo silnie powi¹zania z nad-
rzêdnymi uk³adami europejskimi i �wiatowymi. Na przyk³ad nap³yw taniej odzie¿y czy obuwia
z Azji Po³udniowo-Wschodniej powa¿nie ogranicza zdolno�ci produkcyjne wielu ma³ych firm
produkcyjno-us³ugowych o funkcjach lokalnych, regionalnych czy krajowych (np. produkcja
skarpet, wyrobów dzianych, odzie¿y). Ogranicza tak¿e mo¿liwo�ci rozwoju lokalnych podmio-
tów zwi¹zanych z us³ugami, np. krawieckimi czy szewskimi.

Omawiana problematyka wymaga dalszych pog³êbionych studiów empirycznych uk³adów
lokalnych. Nale¿y zweryfikowaæ powszechnie przyjmowan¹ tezê, ¿e aktywizacja gospodarcza
uk³adów lokalnych mo¿e siê dokonywaæ w wyniku rozwoju ma³ych firm. Wydaje siê, ¿e rozwój
gospodarczy zapewniaj¹ du¿e firmy, oferuj¹ce swoje produkty na dobrze zorganizowanym rynku.
Po�rednio funkcje te mog¹ spe³niaæ tak¿e ma³y firmy powi¹zane relacjami produkcyjno-
-us³ugowymi z du¿ymi firmami. Dba³o�æ o powstawanie i rozwój ma³ych firm przyspiesza proces
kszta³towania siê tzw. warstwy �redniej, która jest konsumentem produktów oferowanych przez
du¿e firmy i tworzy rynek o okre�lonym rozmiarze, dla dzia³alno�ci ma³ych firm produkcyjno-
-us³ugowych, których poziom rozwoju ograniczany jest przez bariery popytu.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e procesy globalizacji i integracji wzmacniaj¹ przestrzenne powi¹zania
ekonomiczne oraz odznaczaj¹ siê zró¿nicowanym zasiêgiem i nasileniem oddzia³ywania, od skali
�wiatowej, poprzez krajow¹, do lokalnej. Obejmuj¹ one:
� lokalizacjê nowych i rozbudowê istniej¹cych firm,
� rozwój produkcji nowych lub tradycyjnych wyrobów, kierowanych na rynki ró¿nej kategorii

otoczenia,
� nasilenie powi¹zañ w zakresie: przep³ywu wiedzy i rozwi¹zañ technologicznych, zbytu goto-

wych produktów, zaopatrzenia w czê�ci zamienne, powi¹zañ kooperacyjnych, dostawy su-
rowców i pó³fabrykatów, prac remontowo-budowlanych.

Wp³yw przedsiêbiorczo�ci na aktywizacjê gospodarcz¹ uk³adu lokalnego, ponadlokalnego
i regionalnego przejawia siê poprzez:
� zwiêkszenie rozmiarów i zmianê jako�ci rynku pracy,
� ograniczenie bezrobocia,
� zwiêkszenie zasobów finansowych ludno�ci,
� ograniczenie bariery popytowej ludno�ci na rynku,
� zwiêkszenie strumieni finansowych p³yn¹cych do instytucji samorz¹dowych w postaci do-

chodów z podatków,
� doinwestowanie w zakresie sieciowej infrastruktury techniczno-ekonomicznej danego uk³a-

du osadniczego (drogi, bocznice kolejowe, sieæ energetyczna, gazowa, wodna),

Rola przedsiêbiorczo�ci w aktywizacji gospodarczej � zarys modelu
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� zmiany w u¿ytkowaniu terenu,
� aktywizacjê pozosta³ych sektorów dzia³alno�ci gospodarczej, w tym rozwój us³ug,
� zmiany kierunków migracji odpowiedniej jako�ci zasobów pracy.

Reasumuj¹c, mo¿na przyj¹æ, ¿e wp³yw rozwoju przedsiêbiorczo�ci na aktywizacjê gospodar-
cz¹ jest problemem z³o¿onym. Rozwi¹zywanie go wymaga dalszych pog³êbionych badañ, doty-
cz¹cych m.in. doskonalenia metod negocjacji w zakresie ³agodzenia konfliktów, które wynikaj¹
z odmiennego podej�cia firm (producentów) do zagadnieñ produkcyjnych czy us³ugowych (dla
których podstawowe znacznie maj¹ efekty ekonomiczne) i podej�cia samorz¹dowych uk³adów
lokalnych czy regionalnych, które maj¹ na uwadze ich rozwój spo³eczno-gospodarczy i kulturowy.
Szczególnie wa¿ne w tym zakresie s¹ metody zarz¹dzania prowadz¹ce do wzrostu potencja³u
i podnoszenia jako�ci lokalnych i regionalnych czynników rozwoju dla nasilania ró¿nego rodza-
ju powi¹zañ przestrzenno-produkcyjnych, podnoszenia konkurencyjno�ci danej jednostki, któ-
re z kolei na zasadzie sprzê¿eñ wp³ywaj¹ na ich rozwój spo³eczno-gospodarczy i kulturowy.
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Role of Entrepreneurships in an Activation of Economy
� an Outline of a Model

The goal of the article is to present a role of entrepreneurships in a model of the activation of
economy. Impact of entrepreneurships on economic activation of the local, beyond-local and
regional systems appears in a qualitative and quantitative alteration of the labor market, the
reduction of unemployment, the growth of people�s resources, the reduction of demand barrier,
the increasing finances streaming from taxes to local governments, the investments in technolo-
gical-economic infrastructures of settlement systems. Impact of entrepreneurships on  econo-
mic activation is very complicated problem and it require more research and deeper studies.

Rola przedsiêbiorczo�ci w aktywizacji gospodarczej � zarys modelu
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Zbigniew Makie³a
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Przedsiêbiorczo�æ w Polsce w uk³adzie regionalnym

Definicje przedsiêbiorczo�ci
�Przedsiêbiorczo�æ� jest pojêciem czêsto u¿ywanym w jêzyku potocznym, kojarzonym z okre-

�leniami: �zmys³ gospodarczy�, �duch przedsiêbiorczo�ci� (Stañda, Wierzbowska 2004), �zacho-
wania przedsiêbiorcze�. Pojêcie to jest przewa¿nie rozumiane jako specyficzny rodzaj aktywno�ci
cz³owieka, którego celem jest d¹¿enie do osi¹gania jak najlepszych wyników w³asnej pracy,
nauki i studiów, d¹¿enie do wytyczonego celu, kreatywno�æ w dzia³aniu.

Najczê�ciej cytowany w literaturze ekonomicznej J. Schumpeter (1960) uwa¿a, ¿e przedsiê-
biorczo�æ wynika z funkcji realizowanych przez przedsiêbiorcê, a funkcj¹ przedsiêbiorcy jest
�kombinowanie� czynników produkcji. Analizuj¹c przyczyny rozwoju gospodarczego, wprowa-
dzi³ on pojêcia �nowych kombinacji� dla rozwoju gospodarczego: wprowadzanie na rynek nowe-
go towaru, z jakim konsumenci nie s¹ jeszcze obeznani, wprowadzenie nowej metody produkcji,
otwarcie nowego rynku, rynku, na którym wprowadza siê now¹ produkcjê, lub budowa takiego
rynku, zdobycie nowego �ród³a surowców lub pó³fabrykatów, wprowadzenie nowej organizacji
przemys³u poprzez stworzenie lub z³amanie monopolu. Realizacja tych za³o¿eñ opiera³a siê na
kombinacji, które nazwano �przedsiêwziêciami�, a osoby, które realizuj¹ te kombinacje, nazwano
�przedsiêbiorcami� (Podstawy nauki� 2003).

Przedsiêbiorczo�æ jest cech¹ lub sposobem zachowania siê przedsiêbiorcy, które to zachowa-
nie lub cechê sprowadza do gotowo�ci i zdolno�ci podejmowania i rozwi¹zywania w sposób
twórczy i nowatorski nowych problemów, umiejêtno�æ wykorzystania pojawiaj¹cych siê szans
i okazji oraz elastycznego przystosowania siê do zmieniaj¹cych siê warunków funkcjonowania
gospodarki (Stañda, Wierzbowska 2004). Przedsiêbiorczo�æ jest pojêciem czêsto u¿ywanym
potocznie, kojarz¹cym siê z takimi okre�leniami, jak: �zmys³ gospodarczy�, �dobra organizacja�,
�gotowo�æ do dzia³ania�, �permanentna aktywno�æ�, zdolno�æ do dzia³ania�. Tak sformu³owane
okre�lenia opisuj¹ rodzaj aktywno�ci, gotowo�ci do dzia³ania, d¹¿enie do osi¹gniêcia za³o¿one-
go celu, twórczego i efektywnego dzia³ania. Przez przedsiêbiorczo�æ czêsto rozumie siê umiejêt-
no�æ dostrzegania i wykorzystywania nowych mo¿liwo�ci produkcyjnych, us³ugowych,
organizacyjnych, daj¹cych szansê na relatywnie du¿e korzy�ci w warunkach braku pewno�ci
odno�nie do sukcesu ca³ego przedsiêwziêcia (Barañska, Gierczyñska, Szostek 2002).

Przedsiêbiorczo�æ to tak¿e zespó³ okre�lonych cech osobowo�ci cz³owieka, które pozwalaj¹
mu aktywnie uczestniczyæ w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym (w tym rodzinnym) oraz czerpaæ
z niego wiele rado�ci i satysfakcji. Cz³owiek przedsiêbiorczy potrafi kreowaæ potrzeby dla siebie
i innych, a tak¿e zaspokajaæ je niezale¿nie od warunków otoczenia. Dziêki zauwa¿aniu i wykorzy-
stywaniu mo¿liwo�ci osi¹gniêcia wybranych przez siebie celów, jest filarem, na którym opiera siê
gospodarka rynkowa.

Co to znaczy byæ cz³owiekiem przedsiêbiorczym? Czy wystarczy mieæ cechy powszechnie
uznane za �wiadcz¹ce o przedsiêbiorczo�ci?
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Tab. 2. Wa¿ne cechy, postawy i umiejêtno�ci cz³owieka przedsiêbiorczego

Poziom przedsiêbiorczo�ci w Polsce
Rozwój przedsiêbiorczo�ci jest procesem, który przebiega etapami i charakteryzuje siê zmien-

nym natê¿eniem. Potrzebne s¹ wiêc takie metody i instrumenty pomiaru, za których pomoc¹
mo¿na precyzyjnie �ledziæ jej obraz na poszczególnych etapach. Opieraj¹c siê na badaniach
prowadzonych przez Global Entrepreneurship Monitor, mo¿na zidentyfikowaæ dwie grupy osób
zaanga¿owanych w nowe przedsiêwziêcia gospodarcze. Pierwsza grupa to pocz¹tkuj¹cy przed-
siêbiorcy, aktywni w rozwijaniu swoich firm, funkcjonuj¹cych 3�4 lat. Druga grupa to osoby
staraj¹ce siê rozpocz¹æ dzia³alno�æ gospodarcz¹ i podejmuj¹ce w tym celu samodzielnie lub
z partnerami jakie� konkretne dzia³ania (np. poszukiwanie lokalizacji firmy, opracowanie strategii
dzia³ania, poszukiwanie kapita³u, poszukiwanie partnerów biznesowych).

Tab. 1. Czynniki wp³ywaj¹ce na rozwój przedsiêbiorczo�ci

Czynniki hamuj¹ce rozwój przedsiêbiorczo�ciCzynniki powoduj¹ce rozwój przedsiêbiorczo�ci

� ³atwo�æ tworzenia nowych przedsiêbiorstw
� tania i wysoko wykszta³cona si³a robocza
� ³atwy dostêp do wiedzy
� dostêpno�æ komunikacyjna
� przejrzysty system podatkowy
� mo¿liwo�æ otrzymania nisko oprocentowanego

kredytu
� dostêp do nowoczesnych technologii
� tanie no�niki energii
� przychylno�æ w³adz samorz¹dowych
� stabilna sytuacja polityczna

� wysoka stopa kredytowa
� brak stabilnej polityki rz¹du wobec

przedsiêbiorstw
� wysokie koszty pracy
� niestabilno�æ przepisów dotycz¹cych

zatrudnienia
� korupcja
� niestabilna polityka fiskalna
� niski poziom rozwoju infrastruktury

techniczno-ekonomicznej
� d³ugi okres zwrotu inwestycji
� brak planów przestrzennego zagospodarowania

Postawy i umiejêtno�ciCechy

� posiadanie marzeñ, wytyczanie sobie ambitnych
celów, snucie planów na przysz³o�æ, wizja
swojego ¿ycia, odwaga w dzia³aniu i my�leniu

� ciekawo�æ �wiata, pragnienie poznawania
nowych rzeczy

� energia, zapa³, wytrzyma³o�æ, zdolno�æ do
szybkiej regeneracji si³ psychofizycznych

� wytrwa³o�æ i upór w dzia³aniu przez d³u¿szy
czas

� wiara we w³asne si³y, docenianie w³asnych umie-
jêtno�ci, pewno�æ siebie

� zaradno�æ
� zdolno�æ do podejmowania ryzyka i umiejêtno�æ

oceny zwi¹zanych z nim zagro¿eñ
� optymizm wynikaj¹cy z posiadanej wiedzy

i znajomo�ci uwarunkowañ spo³eczno-prawnych
otoczenia lokalnego, krajowego i miêdzynaro-
dowego, pozwalaj¹cy na znajdowanie szans
nawet w niesprzyjaj¹cych warunkach

� empatia
� zdolno�ci organizatorskie

� umiejêtno�æ znoszenia pora¿ek i znajdowania
w nich inspiracji do dzia³ania

� umiejêtno�æ cieszenia siê z sukcesu
� umiejêtno�æ bycia liderem, wp³ywania

na innych i zachêcania ich do wspó³pracy
� pomys³owo�æ, zaradno�æ, wykazywanie

inicjatywy
� poszukiwanie wiedzy i docieranie do jej �róde³
� praktyczne stosowanie wiedzy
� podnoszenie kwalifikacji, samodoskonalenie
� panowanie nad w³asnymi emocjami
� dobre komunikowanie siê z innymi lud�mi
� uczciwo�æ w stosunku do siebie i innych
� odpowiedzialno�æ za siebie i innych
� solidarno�æ miêdzyludzka
� dba³o�æ o rodzinê
� dba³o�æ o ochronê �rodowiska przyrodniczego
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Podstawow¹ miar¹ poziomu przedsiêbiorczo�æ jest tzw. stopa przedsiêbiorczo�ci (stopa za-
anga¿owania w nowe przedsiêwziêcia gospodarcze). W 2004 r. stopa przedsiêbiorczo�ci w Pol-
sce wynosi³a 8,83%. Oznacza to, ¿e w�ród tysi¹ca Polaków w wieku 18�64 lat przeciêtnie
prawie 90 jest zaanga¿owanych w rozpoczynanie b¹d� rozwijanie dzia³alno�ci gospodarczej.
Warto�æ tego wska�nika by³a wy¿sza ni¿ w poprzednich latach (2001, 2002) o 1,6 punktu procen-
towego. Warto�æ stopy przedsiêbiorczo�ci w Polsce jest wysoka, wy¿sza od stopy podobnego
wska�nika w Irlandii, Norwegii, Izraelu, Wielkiej Brytanii, Francji i Grecji. Wy¿sz¹ warto�æ maj¹:
Kanada, Stany Zjednoczone, Argentyna, Australia i Brazylia. Porównuj¹c warto�æ analizowane-
go wska�nika w�ród krajów UE, stwierdzamy, ¿e Polskê wyprzedza jedynie Irlandia, przy czym
nie ma statystycznie istotnej ró¿nicy pomiêdzy warto�ci¹ wska�nika w Polsce i Irlandii. Spo�ród
krajów po transformacji ustrojowej, oprócz Polski tylko Wêgry mia³y wysok¹ warto�æ tego
wska�nika, a w Chorwacji, S³owenii i Rosji by³y one najni¿sze w Europie.

Przes³anki podejmowania dzia³alno�ci gospodarczej
W analizie przedsiêbiorczo�ci szczególnie istotne s¹ powody podejmowania dzia³alno�ci

gospodarczej. Motywy podejmowania decyzji s¹ bardzo wa¿ne, wywo³uj¹ bowiem odmienne
implikacje. Czêsto s¹ one bardzo skrajne, np. motywem podejmowania dzia³alno�ci mo¿e byæ
z jednej strony chêæ wykorzystania szans, jakie siê pojawiaj¹ w otoczeniu lub � z drugiej strony
� zak³adanie w³asnej firmy z konieczno�ci, czyli braku alternatywy zarobkowej.

W pierwszym typie zachowañ le¿y za³o¿enie, ¿e podejmuj¹c decyzjê o dzia³alno�ci gospodar-
czej wybrano �wiadomie lepsz¹ alternatywê, wywo³an¹ impulsem wewnêtrznym. Kluczowe zna-
czenie ma �wiadomo�æ pojawiaj¹cej siê szansy w otoczeniu na udane przedsiêwziêcie, która
zosta³a dostrze¿ona przez potencjalnego przedsiêbiorcê.

Drugi typ zachowañ, wynikaj¹cy z odmiennych motywów, to podjêcie decyzji o rozpoczêciu
dzia³alno�ci gospodarczej na skutek d³ugotrwa³ego bezrobocia lub zagro¿enia utrat¹ pracy. Two-
rzenie przedsiêbiorstw jest wiêc reakcj¹ na socjalne utrudnienia lub ma³e szanse na rynku pracy.
W 2004 r. w�ród badanych krajów ponad 75% przedsiêwziêæ by³o podejmowanych z chêci
wykorzystania pojawiaj¹cej siê szansy, a niewiele ponad 20% � z konieczno�ci. Dla Polski wska�niki
te wynosi³y odpowiednio 65% (przedsiêwziêcia z wyboru) i 35% (z konieczno�ci). Oznacza to, ¿e
co trzecia osoba zaanga¿owana w Polsce w dzia³alno�æ gospodarcz¹ uwa¿a, ¿e jest do tego
przymuszona okoliczno�ciami: brakiem pracy lub gro�b¹ jej utraty. Stosunek przedsiêwziêæ z chêci
wykorzystania szansy oraz z konieczno�ci, wynosz¹cy 1,43, jest w Polsce najni¿szy spo�ród
wszystkich badanych pañstw. Najlepsza pod tym wzglêdem sytuacja wystêpuje w krajach skan-
dynawskich, gdzie przedsiêwziêcia wynikaj¹ce z chêci wykorzystania szansy przewa¿aj¹ kilku-
nastokrotnie.1

Dlaczego decyzje o zak³adaniu firm wynikaj¹ce z chêci wykorzystania szans s¹ tak istotne?
Przedsiêbiorczo�æ z konieczno�ci nie przynosi a¿ tak dobrych efektów, jak ta podejmowana
z chêci wykorzystania szansy. Cechuje siê ni¿szym wska�nikiem przetrwania oraz ni¿szym poten-
cja³em wzrostu. Silne oddzia³ywanie czynników wymuszaj¹cych zachowania przedsiêbiorcze
jest w du¿ej mierze przyczyn¹ niskiej jako�ci przedsiêwziêæ gospodarczych w Polsce.

ZBIGNIEW MAKIE£A

1 Global Entrepreneurship Monitor.
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Tab. 3. Wspó³czynniki aktywno�ci ekonomicznej ludno�ci w Polsce wed³ug województw w 2004 r.

* Stopa zaanga¿owania � liczba osób podejmuj¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ na 100 w wieku 18�64 lat

Bior¹c pod uwagê etap zaanga¿owania w przedsiêwziêcie gospodarcze, stwierdzono, ¿e naj-
wiêcej osób staraj¹cych siê rozpocz¹æ biznes jest w województwach najlepiej rozwiniêtych.
Najwiêcej pocz¹tkuj¹cych przedsiêbiorców jest w�ród mieszkañców województw na �rednim
poziomie rozwoju. �wiadczy to o tym, ¿e w latach 2001�2004 tam najczê�ciej podejmowano
udane inicjatywy gospodarcze. Najwyra�niej starania mieszkañców tych województw czê�ciej
ni¿ gdzie indziej skutkuj¹ faktycznym rozpoczêciem dzia³alno�ci, a jednocze�nie wiêksze s¹ tam
szanse utrzymania siê na rynku. Najmniejsze zaanga¿owanie w nowe przedsiêwziêcia gospodar-
cze wykazuj¹ mieszkañcy województw o ni¿szym poziomie rozwoju, z wyj¹tkiem województw
warmiñsko-mazurskiego i �wiêtokrzyskiego, charakteryzuj¹cych siê wysokim bezrobociem. Zró¿-
nicowanie regionalne przedsiêbiorczo�ci w Polsce pod wzglêdem poziomu rozwoju b¹d�  docho-
dów ludno�ci nie odpowiada relacjom wystêpuj¹cym w porównaniach miêdzynarodowych.
W krajach ubo¿szych stwierdzany jest bowiem wyra�nie wy¿szy udzia³ ludno�ci zaanga¿owanej
w inicjatywy gospodarcze w ogóle ludno�ci ni¿ w krajach zamo¿niejszych. Prawid³owo�æ taka
nie wystêpuje w Polsce w uk³adzie województw, poniewa¿ województwa: lubelskie, podkarpackie,

Regionalne zró¿nicowanie aktywno�ci gospodarczej

Przedsiêbiorczo�æ w Polsce w uk³adzie regionalnym

z chêci
wykorzy-

stania
szansy

Województwo

Poziom
rozwoju
w 2002 r.

(UE = 100)

Ludno�æ
w wieku
produk-
cyjnym
(w tys.)

Stopa
bezrobocia
w 2004 r.

Wska�nik
zatrudnienia
� liczba osób
zatrudnio-

nych na 100
w wieku
18�64 lat

Stopa zaanga¿owania*
w nowe przedsiêwziêcia

z koniecz-
no�ci

32,0

32,6

34,1

35,1

35,7

37,4

39,5

39,9

41,3

41,6

45,1

45,5

47,1

47,4

50,6

69,5

1 336,1

1 280,4

901,1

731,1

795,3

672,3

2 018,4

1 009,2

2 592,6

1 312,5

1 098,2

1 395,5

2 144,2

1 877,2

3 054,3

3 233,2

Lubelskie

Podkarpackie

Warmiñsko-mazurskie

Podlaskie

�wiêtokrzyskie

Opolskie

Ma³opolskie

Lubuskie

£ódzkie

Kujawsko-pomorskie

Zachodniopomorskie

Pomorskie

Wielkopolskie

Dolno�l¹skie

�l¹skie

Mazowieckie

16,1

15,1

23,7

14,7

20,4

19,4

16,8

24,9

18,8

22,0

23,8

19,8

17,2

26,7

18,5

16,0

46,5

44,4

39,1

48,0

42,4

41,3

47,2

41,2

43,9

45,4

41,5

42,3

47,5

39,3

41,7

46,2

2,6

0,9

4,0

3,0

4,5

3,6

3,0

5,6

3,7

2,8

0,7

2,6

1,1

5,8

3,9

3,4

2,8

4,7

8,1

3,3

6,1

1,8

10,2

9,3

5,1

5,5

5,6

4,3

8,5

7,1

3,9

4,5
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podlaskie i opolskie, cechuj¹ce siê ni¿szym poziomem rozwoju, charakteryzuj¹ siê jednocze�nie
ni¿szymi wska�nikami bezrobocia i wy¿szymi wspó³czynnikami zatrudnienia. W szczególno�ci
województwa tzw. �ciany wschodniej maj¹ � paradoksalnie � zbli¿one albo nawet lepsze wska�-
niki dotycz¹ce zatrudnienia i bezrobocia ni¿ województwa na wy¿szym poziomie rozwoju. Woje-
wództwa te cechuje, z jednej strony, niska industrializacja i w konsekwencji równie¿ mniejsze
problemy strukturalne wynikaj¹ce z restrukturyzacji przemys³u, a z drugiej strony � du¿e roz-
drobnienie gospodarstw rolnych, a co za tym idzie, ukryte bezrobocie na wsi. Wska�niki aktyw-
no�ci gospodarczej oszacowane dla tych województw s¹ jednak zdecydowanie niekorzystne.
Poziom zaanga¿owania w nowe przedsiêwziêcia jest niski, a na dodatek w bardzo du¿ym stopniu
wynika to z konieczno�ci. Pod wzglêdem motywacji wyra�nie na korzy�æ wyró¿nia siê wojewódz-
two wielkopolskie, a tak¿e ma³opolskie, które charakteryzuj¹ siê wysokimi wspó³czynnikami
przedsiêbiorczo�ci z chêci wykorzystania szansy, kilkakrotnie wy¿szymi od wspó³czynników
obrazuj¹cych aktywno�æ wymuszon¹ brakiem alternatywy. Jedynie w województwie opolskim
stwierdzono przewagê czynników wymuszaj¹cych nad przyci¹gaj¹cymi. Korelacja miêdzy po-
ziomem bezrobocia a stop¹ zaanga¿owania w nowe przedsiêwziêcia gospodarcze z konieczno�ci
jest wyra�na.
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Entrepreneurship in Poland in Regional Configuration

Entrepreneurship is a process which proceeds in stages and is characterized by variable
intensity. That is why we need methods and measurement instruments that help us to follow its
image with precision and in particular stages. According the studies conducted by Global
Entrepreneurship Monitor, two groups of people who are involved in a new economic enterpri-
se, can be identified. The first group consists beginning entrepreneurs, active in developing of
their companies run for 3�4 years. People from the second group are trying to start their busi-
ness and independently or together with their partners undertake some definite activities (such
as looking for location of the company, working out the strategy of their activity, looking for
funds and business partners).

Basal measurement or so called coefficient of entrepreneurship (the engagement rate in a new
economic enterprise) reckons sum of two indexes for two groups. In 2004 the entrepreneurship
coefficient in Poland amounted 8,3%. It means that among thousand Poles at the age of 18�64,
almost 90 are involved in starting or developing their business. The value of this coefficient has
increased to 1,6% in comparison with the previous 2000/2001 years. The value of this entrepre-
neurship coefficient in Poland is high and is higher than similar one in Ireland, Norway, Israel,
Great Britain, France, and Greece. Only such countries as Canada, Argentina, Australia and

ZBIGNIEW MAKIE£A
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Brazil have higher value of the coefficient. Comparing the value of analyzed coefficient among
the countries of European Union, only Ireland gets ahead Poland and at the same time there
wasn�t statistically essential difference between coefficient of value in Poland and Ireland.
Among countries in political system transformation, except Poland, only Hungary had a high
coefficient of value, however Croatia, Slovenia and Russia accepted the lowest value among
European countries.

Przedsiêbiorczo�æ w Polsce w uk³adzie regionalnym
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Zak³ad Geografii Ekonomicznej
Instytut Geografii
Akademia Pedagogiczna w Krakowie

Regionalne efekty mno¿nikowe rozwoju przemys³u motoryzacyjnego
w aktywizacji gospodarczej województwa �l¹skiego

Transformacja systemu spo³eczno-gospodarczego w Polsce po 1989 r. prze³o¿y³a siê na zmia-
ny w funkcjonowaniu gospodarki, w tym tak¿e na przestrzenn¹ organizacjê produkcji. Powszechny
jest pogl¹d, ¿e okres ten w polskiej gospodarce charakteryzowa³ siê wzrostem zró¿nicowañ
przestrzennych w skali miêdzyregionalnej. Struktura ukszta³towana w warunkach gospodarki
centralnie sterowanej nie uleg³a szybkim i radykalnym zmianom, a w polityce gospodarczej nie
by³o miejsca dla polityki regionalnej (Kukliñski 1991, Bagdziñski, Maik 1994). Procesy gospodar-
cze zainicjowane po 1989 r. nasili³y zjawisko powstawania przestrzennych form koncentracji
przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w tej samej bran¿y.

W sytuacji, gdy rozwój regionalny i lokalny po 1990 r. regulowany jest g³ównie przez mecha-
nizmy rynkowe, wa¿na wydaje siê odpowied� na pytanie: Gdzie w przestrzeni regionu lokalizuj¹
siê nowe i uwa¿ane za wzglêdnie innowacyjne przedsiêbiorstwa produkcyjne bran¿y motoryza-
cyjnej? Jest to szczególnie wa¿ne na obszarze woj. �l¹skiego, które przechodzi g³êbokie przemia-
ny zwi¹zane z restrukturyzacj¹ gospodarcz¹. Poznanie przyczyn lokalizacji i okre�lenie zasiêgu
oddzia³ywania regionalnego przemys³u motoryzacyjnego pozwoli wskazaæ miejsca kumulowa-
nia siê nowych korzy�ci rozwojowych, co jest wa¿ne z perspektywy rozwoju tego obszaru.
Przemys³ motoryzacyjny ma tu szczególne znaczenie, gdy¿ jest uznawany za bran¿ê, która obec-
nie przynosi najwiêcej korzy�ci gospodarce lokalnej i regionalnej ze wzglêdu na najwy¿sze wska�-
niki efektów mno¿nikowych. Wynika to przede wszystkim z najbardziej rozbudowanej sieci
powi¹zañ, ukszta³towanej dziêki znacznej wielko�ci produkcji i z³o¿ono�ci wyrobu, jaki stanowi
samochód.

Obszar woj. �l¹skiego, ze wzglêdu na liczbê nowych zak³adów dostarczaj¹cych podzespo³y
samochodowe, zlokalizowanie w Gliwicach fabryki samochodów General Motors (GM) oraz roz-
wój dawnej FSM w Tychach i Bielsku-Bia³ej po przejêciu jej przez Fiata, zaczêto nazywaæ zag³ê-
biem motoryzacyjnym. Oprócz wymienionych fabryk samochodów dzia³a tu wiele wytwórni
czê�ci i podzespo³ów, w wiêkszo�ci renomowanych marek �wiatowych, w�ród których najwa¿-
niejszymi s¹: amerykañski Delphi i TRW, japoñski Isuzu, w³oskie zale¿ne od Fiata � Magneti
Marelli i Teksid oraz Manuli Rubber, a tak¿e niemieckie koncerny Mahle i HP-Pelzer. Wed³ug
danych Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych firmy motoryzacyjne zainwestowa³y w tym
regionie blisko 4 mld USD. Znaczna czê�æ inwestorów wybra³a tereny nale¿¹ce do Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a szczególnym zainteresowaniem cieszy³y siê obszary podstref
tyskiej i gliwickiej.
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Rozwój przemys³u motoryzacyjnego w  województwie �l¹skim
Rozwój przemys³u motoryzacyjnego na obszarze woj. �l¹skiego rozpocz¹³ siê stosunkowo

pó�no. Pierwsze zak³ady zaczê³y siê specjalizowaæ w tej produkcji dopiero w drugiej po³owie
XX w. Prze³omow¹ inwestycj¹ w tym zakresie by³o uruchomienie w Bielsku-Bia³ej produkcji
jednostek napêdowych dla wytwarzanych w Fabryce Samochodów Osobowych na ¯eraniu
samochodów Syrena. Dalszy rozwój FSO spowodowany zakupem licencji na produkcjê modelu
Fiat 125 spowodowa³ przeniesienie produkowanej tam Syreny do Bielska-Bia³ej. Od tego mo-
mentu w woj. �l¹skim by³y wytwarzane samochody osobowe.

Dalszy rozwój przemys³u motoryzacyjnego na tym obszarze postêpowa³ bardzo szybko. By³o
to tak¿e zwi¹zane z przejêciem w³adzy w Polsce po 1970 r. przez uk³ad zwi¹zany z wywodz¹cym siê
z tego terenu I Sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w okresie PRL
najwa¿niejszym czynnikiem lokalizacji nowych inwestycji i rozwoju przemys³u by³y decyzje po-
lityczne. Ju¿ w 1971 r. podpisano umowê na zakup nowej licencji na samochód Fiat 126, który
mia³ byæ montowany w Tychach, a bielskie zak³ady WSM mia³y byæ dostawc¹ jednostek napê-
dowych. Decyzja o powstaniu tej fabryki (FSM) wi¹za³a siê z szeregiem korzy�ci dla gospodarki
regionalnej. Nast¹pi³ transfer nowoczesnych technologii do zak³adów, które wesz³y w sk³ad
FSM, a tak¿e do ich kooperantów.

Rozbudowa tych zak³adów mia³a bardzo du¿e znaczenie dla dalszego rozwoju przemys³u
samochodowego. Wiele zmodernizowanych fabryk, tak¿e ta powsta³a od podstaw w Tychach,
stanowi obecnie podstawê funkcjonowania najwiêkszego producenta samochodów w kraju
� Fiata Auto Poland (FAP).

Po przemianach gospodarczych prze³omu lat 80. i 90. XX w. w Polsce, model centralnego
zarz¹dzania i zwi¹zana z nim dominacja polityki w ekonomii ust¹pi³y mechanizmom rynkowym, co
wp³ynê³o na funkcjonowanie przedsiêbiorstw.

£¹czny nap³yw nowych inwestycji do przemys³u motoryzacyjnego woj. �l¹skiego wyniós³
w latach 1990�2005 prawie 5,7 mld USD (ryc. 1). Wiêkszo�æ z tych inwestycji stanowi³y nak³ady
w istniej¹ce zak³ady, a ich udzia³ w ³¹cznej warto�ci zainwestowanego w latach 1990�2004 kapi-
ta³u wyniós³ prawie 60% (ryc. 2). Wynika³o to z dotychczasowego rozwoju tego przemys³u na
terenie woj. �l¹skiego oraz szybkich przekszta³ceñ organizacyjnych i w³asno�ciowych, którym
poddano tê bran¿ê. Dziêki temu rozwinê³a dzia³alno�æ zdecydowana wiêkszo�æ istniej¹cych tu
wcze�niej du¿ych przedsiêbiorstw.

Na pocz¹tku okresu transformacji ³¹czna wielko�æ zatrudnienia w przedsiêbiorstwach prze-
mys³u motoryzacyjnego przekroczy³a 24,3 tys. W koñcu 2005 r. zatrudnienie osi¹gnê³o prawie
43,2 tys. Podobnie jak w przypadku nap³ywu inwestycji, wielko�æ zatrudnienia zaczê³a rosn¹æ
w drugiej po³owie lat 90. XX w. (ryc. 1). Spadek zatrudnienia w pierwszym okresie by³ zwi¹zany
ze zwiêkszeniem wydajno�ci pracy w zak³adach istniej¹cych tu przed 1990 r., które wesz³y w okres
transformacji z przerostem zatrudnienia. Dotyczy³o to przede wszystkim firm, które wyros³y na
bazie dawnych zak³adów FSM. Zatrudnienie w tych zak³adach by³o redukowane równie¿ w koñ-
cu lat 90. XX w. i na pocz¹tku pierwszej dekady XXI w., ale nap³yw inwestorów, którzy generowa-
li nowe miejsca pracy, znacznie przewy¿sza³ te redukcje. Sama tylko fabryka Fiat Auto Poland
z zak³adami w Bielsku-Bia³ej i Tychach zmniejszy³a zatrudnienie w okresie 1998
�2004 z poziomu przekraczaj¹cego 9,7 tys. do niespe³na 3,7 tys. pracowników.

W �wietle przedstawionej analizy rozwoju przemys³u motoryzacyjnego w latach transformacji
gospodarki narodowej mo¿na wyró¿niæ dwa g³ówne okresy przemian. Pierwszy � pocz¹tek lat 90.
XX w. � zwi¹zany by³ g³ównie z restrukturyzacj¹ i modernizacj¹ przedsiêbiorstw istniej¹cych tu
przed 1989 r. W drugiej po³owie tej dekady nast¹pi³ gwa³towny wzrost inwestycji w nowe zak³ady.
By³o to zwi¹zane z powstaniem Katowickiej SSE i inwestycj¹ General Motors na tym terenie.
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Ryc. 1. Skumulowana warto�æ inwestycji i wielko�æ zatrudnienia w przemy�le motoryzacyjnym
woj. �l¹skiego w latach 1992�2005

�ród³o: opracowanie autora na podstawie wywiadów w przedsiêbiorstwach

Ryc. 2. Struktura skumulowanych nak³adów inwestycyjnych w przemy�le motoryzacyjnym woj. �l¹skiego
w latach 1992�2004

W nied³ugim okresie, przede wszystkim w Tychach, Gliwicach i Bielsku-Bia³ej, powsta³o wiele
nowych podmiotów, które zaczê³y kooperowaæ z zak³adami FAP i GM.

Struktura przedsiêbiorstw jest zró¿nicowana pod wzglêdem wielko�ci podmiotów (ryc. 3),
kraju pochodzenia kapita³u (ryc. 4) i rodzaju prowadzonej dzia³alno�ci (ryc. 5). Pod wzglêdem
zainwestowanego kapita³u i zatrudnienia przewa¿aj¹ podmioty du¿e i bardzo du¿e. Jest to spo-
wodowane specyfik¹ bran¿y, w której przedsiêbiorstwa znajduj¹ce siê w motoryzacyjnych ³añ-
cuchach dostaw cechuje bardzo du¿y wolumen produkcji. W strukturze w³asno�ciowej przewa¿aj¹
przedsiêbiorstwa zagraniczne, w tym g³ównie firmy w³oskie i amerykañskie. Jest to zwi¹zane
z pochodzeniem kapita³u producentów samochodów, którzy na kooperantów wybieraj¹ czêsto
rodzime przedsiêbiorstwa.
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Ryc. 3. Struktura wielko�ci przedsiêbiorstw przemys³u motoryzacyjnego woj. �l¹skiego w 2004 r.

�ród³o: opracowanie autora na podstawie wywiadów w przedsiêbiorstwach

W rozmieszczeniu podmiotów
z bran¿y na terenie województwa wi-
daæ wyra�n¹ przestrzenn¹ koncen-
tracjê. Zarówno pod wzglêdem
zainwestowanego kapita³u, jak i po-
ziomu zatrudnienia najwa¿niejsz¹ rolê
odgrywaj¹ trzy o�rodki miejskie � Ty-
chy, Gliwice i Bielsko-Bia³a (ryc. 4).
Wynika to z prowadzonej na ich tere-
nie produkcji samochodów i jednostek
napêdowych. Tego typu inwestycje
nale¿¹ do najbardziej kapita³och³on-
nych, a zarazem generuj¹ najwiêkszy
popyt zaopatrzeniowy, który czêsto jest
realizowany w gospodarce lokalnej.

Ryc. 4. Wielko�æ i rozmieszczenie przedsiêbiorstw
motoryzacyjnych wed³ug pochodzenia kapita³u

�ród³o: opracowanie autora na podsta-
wie wywiadów w przedsiêbiorstwach

Regionalne efekty mno¿nikowe rozwoju przemys³u motoryzacyjnego...
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Ryc. 5. Struktura bran¿owa przemys³u motoryzacyjnego w woj. �l¹skim

�ród³o: opracowanie autora na podstawie wywiadów w przedsiêbiorstwach

Ryc. 6. Nak³ady inwestycyjne i wielko�æ zatrudnienia w przedsiêbiorstwach motoryzacyjnych
woj. �l¹skiego wed³ug o�rodków

�ród³o: opracowanie autora na podstawie wywiadów w przedsiêbiorstwach

KRZYSZTOF WIEDERMANN

Oprócz produkcji samochodów i silników do samochodów wa¿n¹ rolê pe³ni produkcja czê�ci
samochodowych oraz metalowych wyrobów i elektrycznych komponentów motoryzacyjnych.
W przypadkach tych rodzajów dzia³alno�ci (oprócz Tychów, Gliwic i Bielska-Bia³ej) te zak³ady
pe³ni¹ rolê wa¿nych producentów w Czêstochowie, Sosnowcu, Jele�ni, Czechowicach-Dziedzi-
cach, ̄ ywcu i Skoczowie.

Metoda wyznaczania wp³ywu przedsiêbiorstw na otoczenie � teoria efektów mno¿nikowych
Od ponad dwudziestu lat w�ród geografów przemys³u widoczny jest wzrost zainteresowañ

badawczych relacjami pomiêdzy kszta³towaniem siê sieci firm w regionie a wp³ywem na jego
rozwój (Hayter i Watts 1983, Scott i Storper 1987, Scott 1988, Dicken, Forsgreen i Malmberg 1994,
Dicken i Malmberg 2001). Badania te skupiaj¹ siê na procesach kszta³towania relacji wewn¹trz
sieci firm, szczególnie w kontek�cie tworzenia przez nie dzielnic i aglomeracji przemys³owych.
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Spo�ród szerokich opracowañ dotycz¹cych czynników lokalizacji nale¿y wymieniæ opracowanie
H.D. Watts (1987). W ostatnim czasie powsta³o tak¿e kilka opracowañ dotycz¹cych powi¹zañ
przedsiêbiorstw w skali regionalnej i lokalnej (m.in. Stryjakiewicz 2004, Domañski, Gwosdz 2005),
okre�lanych terminem embeddedness, t³umaczonym na jêzyk polski jako �zakorzenienie�.

Przedmiotem badañ by³a wielokrotnie si³a powi¹zañ nowych du¿ych inwestorów zagranicz-
nych, a z takimi mamy najczê�ciej do czynienia w bran¿y przedsiêbiorstw motoryzacyjnych, z ich
otoczeniem w krajach Europy �rodkowej i Wschodniej. W wyniku badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e
zakorzenienie (embeddedness) lokalne tego typu inwestorów jest generalnie niewielkie. Zosta³a
nawet w tym kontek�cie u¿yta metafora �katedr na pustyni� (Grabher 1994), maj¹ca wyra¿aæ
s³abe osadzenie nowych inwestycji przemys³owych w otoczeniu lokalnym i regionalnym wschod-
nich Niemiec, a tym samym ich niewielki wp³yw na szerszy rozwój gospodarczy. Charakter izolo-
wanej enklawy, pozbawionej istotnych powi¹zañ z otoczeniem lokalnym, regionalnym, a nawet
krajowym, przypisywany jest równie¿ niektórym inwestycjom w Polsce (np. Hardy 1998). Szer-
sze badania nad funkcjonowaniem inwestorów zagranicznych w Polsce pokazuj¹ jednak znacz-
nie bardziej z³o¿ony obraz ich relacji z otoczeniem, w tym powi¹zañ us³ugowych i oddzia³ywania
za po�rednictwem kadry i jej dochodów (Domañski 2001, 2004; Domañski, Gwosdz 2005; Sobala-
Gwosdz 2000; Stryjakiewicz 2004).

Produkcja samochodów to dziedzina przemys³u, która w du¿ym stopniu oddzia³uje na swoje
otoczenie zewnêtrzne. Wynika to ze znaczenia jej wyrobów koñcowych, samochodów, dla funk-
cjonowania wspó³czesnej gospodarki i spo³eczeñstwa. Warto�æ jednostkowa samochodów oraz
wolumen ich produkcji powoduje, ¿e przemys³ ten ma znacz¹cy wp³yw na gospodarkê poprzez
generowane efekty mno¿nikowe. Sk³adaj¹ siê na nie zarówno zapotrzebowanie na du¿e ilo�ci
komponentów do produkcji, jak i zapotrzebowanie na us³ugi. Przedsiêbiorstwa tej bran¿y nale¿¹
te¿ do wa¿nych pracodawców, maj¹ wiêc znaczny wp³yw na efekty mno¿nikowe generowane
poprzez dochody pracowników.

W celu przeanalizowania tego wp³ywu wyznaczono wska�niki efektów mno¿nikowych, które s¹
generowane przez przedsiêbiorstwa przemys³u motoryzacyjnego zlokalizowane w woj. �l¹skim.

Powstanie lub rozwój dzia³alno�ci gospodarczej na pewnym obszarze mo¿e prowadziæ do
wzrostu dochodów i zatrudnienia wielu innych przedsiêbiorstw, a tak¿e zwiêkszenia wp³ywów
podatkowych w³adz lokalnych. Wzrost ten jest okre�lany mianem efektów mno¿nikowych, a ich
wielko�æ pozwala oceniæ wp³yw dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa na funkcjonowanie firm w jego
otoczeniu.

Najczê�ciej rozpatruje siê dwa podstawowe rodzaje efektów mno¿nikowych: efekty zaopa-
trzeniowe i efekty dochodowe. Efekty zaopatrzeniowe wynikaj¹ z dodatkowego popytu tworzo-
nego przez nowo powsta³e lub rozwijaj¹ce siê przedsiêbiorstwa, umo¿liwiaj¹cego wzrost firm
bêd¹cych dla nich dostawcami dóbr i us³ug (ryc. 7). Efekty dochodowe s¹ skutkiem zwiêkszenia
siê si³y nabywczej ludno�ci poprzez wynagrodzenia pracowników; tym samym przyczyniaj¹ siê
one do rozwoju firm zaspokajaj¹cych potrzeby konsumpcyjne (ryc. 8). W ten sposób rozwój
jednych firm za po�rednictwem dodatkowego zapotrzebowania na produkty i us³ugi �pomna¿a
siê� w postaci rozwoju innych podmiotów gospodarczych. Podmioty te z kolei same stwarzaj¹
wiêkszy popyt, wywo³uj¹c kolejne cykle efektów mno¿nikowych.

Poniewa¿ firmy i ich pracownicy p³ac¹ podatki, rozwój firm zwiêksza tak¿e dochody bud¿etu
pañstwa oraz gmin i powiatów. Dotyczy to zarówno podatków od dochodów osób fizycznych
i prawnych (PIT, CIT), jak i podatków od nieruchomo�ci i �rodków transportu, które wp³ywaj¹
wy³¹cznie do bud¿etów gmin. Odprowadzane podatki mog¹ staæ siê z kolei �ród³em inwestycji
finansowanych z bud¿etu centralnego i prowadzonych na ró¿nych szczeblach administracji
samorz¹dowej.

Regionalne efekty mno¿nikowe rozwoju przemys³u motoryzacyjnego...
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Ryc. 7. Algorytm obliczania zaopatrzeniowych efektów mno¿nikowych

�ród³o: opracowanie autora

Wielko�æ efektów mno¿nikowych jest wyznaczana zawsze dla okre�lonego przedzia³u czasu.
Je¿eli pomiêdzy dwoma przekrojami czasowymi wyznaczaj¹cymi dan¹ jednostkê nast¹pi³ rozwój
okre�lonych przedsiêbiorstw, tak ¿e wygenerowa³y one dodatkowy popyt konsumpcyjny b¹d�
zaopatrzeniowy, efekty mno¿nikowe s¹ korzystne dla danej gospodarki, gdy¿ dziêki nim powsta-
j¹ na danym obszarze nowe miejsca pracy. Do obliczenia ilo�ci miejsc pracy powsta³ych dziêki
funkcjonowaniu przedsiêbiorstw motoryzacyjnych poprzez proces efektów mno¿nikowych ko-
nieczne jest wyznaczenie okresu, dla którego te efekty siê oblicza. W badaniach przyjêto, ¿e
okres ten to czas od powstania przemys³u motoryzacyjnego na terenie obecnego woj. �l¹skiego
do koñca 2005 r. Za³o¿enie to pozwala przyj¹æ, ¿e liczba miejsc pracy wytworzona dziêki istniej¹-
cemu tu przemys³owi motoryzacyjnemu w koñcu 2005 r. stanowi ca³o�æ efektów mno¿nikowych
bêd¹cych wynikiem rozwoju tego przemys³u.

Do zaopatrzeniowych efektów mno¿nikowych nale¿y dostawa surowców i materia³ów pro-
dukcyjnych (zaopatrzeniowe produkcyjne efekty mno¿nikowe) oraz �wiadczenie us³ug na rzecz
przedsiêbiorstwa (zaopatrzeniowe us³ugowe efekty mno¿nikowe). W celu przeprowadzenia ana-
lizy przedsiêbiorstw motoryzacyjnych znajduj¹cych siê na ró¿nych szczeblach ³añcucha do-
staw, w produkcyjnych efektach zaopatrzeniowych uwzglêdniono dostawców pó³produktów
(np. stopy metali, granulaty tworzyw sztucznych), tak¿e pochodz¹cych z przedsiêbiorstw nie-
klasyfikowanych jako firmy motoryzacyjne, np. hut i zak³adów chemicznych.

Pierwsz¹ grupê dostawców stanowi¹ producenci pó³wyrobów i komponentów wykorzysty-
wanych do produkcji komponentów motoryzacyjnych i samochodów. Zalicza siê do niej g³ów-
nie firmy produkuj¹ce wyroby hutnicze, przemys³u metalowego i chemicznego. W�ród wyrobów
wyodrêbnia siê nastêpuj¹ce grupy materia³ów:
� stopy metali przeznaczane dla odlewni i ku�niczych zak³adów motoryzacyjnych,
� blachê s³u¿¹c¹ do wyrobu wyt³oczek,
� rury i kszta³towniki s³u¿¹ce do wytwarzania konstrukcji i urz¹dzeñ,

KRZYSZTOF WIEDERMANN
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Ryc. 8. Algorytm obliczania dochodowych efektów mno¿nikowych

�ród³o: opracowanie autora

� wyroby przemys³u metalowego maj¹ce zastosowanie uniwersalne, np. elementy z³¹czne (�ru-
by, nakrêtki, podk³adki) czy sprê¿yny,

� granulaty tworzyw sztucznych dla zak³adów wytwarzaj¹cych wyroby z tych tworzyw,
� mieszanki gumy dla zak³adów wytwarzaj¹cych elementy gumowe,
� inne wyroby przemys³u chemicznego, np. farby, lakiery i kleje,
� tkaniny oraz skóry do produkcji elementów tapicerowanych (np. fotele) i niektórych urz¹dzeñ

(np. pasy bezpieczeñstwa),
� wyroby przemys³u elektrycznego i elektronicznego np. pó³przewodniki, prze³¹czniki, ¿arówki.

Regionalne efekty mno¿nikowe rozwoju przemys³u motoryzacyjnego...

Wiêkszo�æ spo�ród tych materia³ów i komponentów przeznaczanych bezpo�rednio do pro-
dukcji jest nabywana przez przedsiêbiorstwa spoza granic nie tylko woj. �l¹skiego, ale i Polski.
U pod³o¿a tego zjawiska le¿¹ dwie przyczyny. Po pierwsze, najwa¿niejsze surowce produkcyjne
s¹ kupowane przez koncerny na poziomie centralnym. Oznacza to, ¿e dzia³aj¹ce tu miêdzynaro-
dowe korporacje staraj¹ siê je nabywaæ poprzez swoje g³ówne siedziby dla wszystkich oddzia-
³ów produkcyjnych dzia³aj¹cych w danej czê�ci �wiata (np. w Europie). Z ich punktu widzenia
przynosi to dwie wa¿ne korzy�ci � korzy�ci skali, gdy¿ ³atwiej wynegocjowaæ korzystne kontrakty
na zakup surowców b¹d� pó³wyrobów dla kilku czy kilkunastu firm jednocze�nie, a tak¿e powta-
rzaln¹ jako�æ i rodzaj wyrobu (np. odcieñ lakieru czy faktura tapicerki od dwóch dostawców najczê-
�ciej siê ró¿ni). Drug¹ przyczyn¹ du¿ego importu materia³ów produkcyjnych jest niewielka liczba



32

zlokalizowanych w Polsce przedsiêbiorstw, które mog³yby podj¹æ siê produkcji na tak¹ skalê, aby
wytwarzane przez nie wyroby stanowi³y wsad produkcyjny nie tylko dla krajowych firm motoryzacyj-
nych, ale tak¿e dla wszystkich oddzia³ów danego koncernu zlokalizowanych w Europie.

W zakresie zaopatrzeniowych efektów mno¿nikowych wyznaczono grupê us³ug, z których
potencjalnie mog¹ korzystaæ przedsiêbiorstwa. Nale¿¹ do nich nastêpuj¹ce rodzaje us³ug �wiad-
czonych na rzecz firm motoryzacyjnych:
� us³ugi transportowe,
� sprz¹tanie i utrzymanie ruchu,
� wykonywanie narzêdzi i serwisowanie urz¹dzeñ,
� ochrona,
� us³ugi w zakresie projektowania i prace badawcze,
� us³ugi prawne,
� us³ugi finansowe,
� us³ugi informatyczne,
� us³ugi w zakresie szkolenia pracowników.

W przeciwieñstwie do dostaw materia³ów i surowców produkcyjnych, popyt na us³ugi jest
realizowany na znacznie wê¿szym obszarze. Powoduje to wiêksze domkniêcie lokalne i regional-
ne us³ugowych efektów mno¿nikowych. Jednak w przypadku us³ug istnieje równie¿ pewne zró¿-
nicowanie zasiêgu �wiadczeñ w zale¿no�ci od rodzaju dzia³alno�ci. W skali lokalnej najczê�ciej
zaspokajany jest popyt na us³ugi podstawowe, do których mo¿na zaliczyæ ochronê i sprz¹tanie.
Jest to spowodowane kilkoma czynnikami. Po pierwsze, pracownicy tego typu firm nie musz¹
wykazywaæ siê specjalistycznym wykszta³ceniem i umiejêtno�ciami, ³atwo ich zatem pozyskaæ
nawet na obszarach peryferyjnych. Drugim uwarunkowaniem s¹ niskie p³ace, na jakie mog¹
liczyæ pracownicy tych sektorów. Czêsto wahaj¹ siê one wokó³ najni¿szego dopuszczalnego
prawem wynagrodzenia, przez co koszty zwi¹zane z dojazdami na wiêksze odleg³o�ci stanowi¹
barierê op³acalno�ci podjêcia takiej pracy. W przypadku us³ug specjalistycznych, takich jak
us³ugi ksiêgowe, prawne czy projektowo-badawcze, widaæ wyra�n¹ koncentracjê tych podmio-
tów na obszarach wiêkszych o�rodków miejskich. Rodzajem dzia³alno�ci gospodarczej, który
najbardziej zyskuje na rozwoju w wyniku kooperacji z przemys³em motoryzacyjnym, jest trans-
port. Wynika to z du¿ego wolumenu dostaw, wielko�ci komponentów oraz du¿ych dystansów,
na których czêsto odbywa siê przemieszczanie towarów. Generalnie, widoczne s¹ dwa g³ówne
rodzaje powi¹zañ transportowych pomiêdzy samymi firmami motoryzacyjnymi, a tak¿e pomiêdzy
ich kooperantami. Czê�æ firm, które s¹ zlokalizowane w tzw. parkach dostawców albo dzia³aj¹
w pobli¿u swoich odbiorców � g³ównie producentów samochodów � prowadzi regularn¹, kilka-
krotn¹ w ci¹gu jednego dnia wysy³kê wytwarzanych komponentów. Przed za³adunkiem s¹ one
pakowane w odpowiedniej sekwencji, tak aby ich roz³adunek odbywa³ siê bezpo�rednio na liniê
produkcyjn¹. Tego typu wysy³ki wystarczaj¹ najczê�ciej na kilka godzin cyklu produkcyjnego,
wiêc po up³ywie tego czasu konieczny jest nastêpny transport. Przy wysy³ce towaru na wiêksze
odleg³o�ci odbywa siê to czêsto poprzez magazyny zlokalizowane w pobli¿u odbiorcy. Funkcj¹
takiego magazynu, oprócz gromadzenia zapasu, jest przygotowywanie towarów w odpowied-
nich grupach sekwencyjnych przed ich dalsz¹ wysy³k¹ na linie produkcyjne. Towary transpor-
towane s¹ z magazynu do odbiorcy w sposób opisany wy¿ej. Transport mo¿e byæ �wiadczony
na zlecenie zarówno dostawcy, jak i odbiorcy; jest to zale¿ne od zapisów w kontraktach. Z ana-
lizy �wiadczonych us³ug transportowych w tej bran¿y przemys³u wynika, ¿e s¹ one czê�ci¹
szerszego procesu, jakim jest logistyka. Firmy �wiadcz¹ce te us³ugi, oprócz przewozu dóbr,
czêsto obs³uguj¹ tak¿e magazyny, w których prowadz¹ konfekcjonowanie wyrobów.
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Przemys³ motoryzacyjny w woj. �l¹skim stanowi tak¿e istotny czynnik rozwoju gospodarki
lokalnej poprzez dochodowe efekty mno¿nikowe pracowników, zarówno ze wzglêdu na wielko�æ
³¹cznego zatrudnienia, jak i wysoko�æ p³ac. Duzi pracodawcy przemys³owi, szczególnie inwesto-
rzy zagraniczni, oferuj¹ z regu³y wy¿sze p³ace ni¿ ma³e i �rednie firmy, a wiêkszo�æ zatrudnionych
w tej bran¿y pracuje w³a�nie w zak³adach tego typu podmiotów. Wielko�æ oferowanych p³ac jest
jednak silnie zwi¹zana z bran¿¹, co wynika przede wszystkim z wymogów dotycz¹cych kwalifika-
cji si³y roboczej. W przypadku przemys³u motoryzacyjnego najwy¿sze p³ace s¹ w fabrykach
samochodów i silników (PKD 34.10), zak³adach produkuj¹cych czê�ci i komponenty dla motory-
zacji (PKD 34.30) oraz w firmach zajmuj¹cych siê produkcj¹ elementów metalowych na potrzeby
motoryzacji (PKD 27.5 i 28.4). Najni¿sze p³ace s¹ w dziedzinach najbardziej pracoch³onnych, do
których nale¿¹ przede wszystkim produkcja wi¹zek elektrycznych (PKD 31.61) i produkcja wyro-
bów z tkanin, np. wyrobów tapicerskich (PKD 17.60). Nale¿y podkre�liæ, ¿e miejsca pracy gene-
rowane poprzez efekty dochodowe charakteryzuj¹ siê najwiêkszym domkniêciem lokalnym.

Liczba miejsc pracy powsta³ych poprzez poszczególne rodzaje efektów mno¿nikowych gene-
rowanych przez �l¹skie przedsiêbiorstwa motoryzacyjne, obliczona wed³ug procedur przedsta-
wionych na powy¿szych algorytmach (ryc. 7 i 8), wynosi przynajmniej 13 tys. Na tê warto�æ
sk³ada siê 1009 miejsc pracy wynikaj¹cych bezpo�rednio i po�rednio z zaopatrzenia produkcyj-
nego firm motoryzacyjnych, 6443 miejsca pracy powsta³e dziêki zaspokajaniu w regionie zapo-
trzebowania na us³ugi oraz 5613 miejsc pracy utworzonych dziêki popytowi konsumpcyjnemu
pracowników firm motoryzacyjnych.

Podsumowanie
Dla dalszego rozwoju tego przemys³u bardzo wa¿n¹ kwesti¹ jest rozwój zak³adów zajmuj¹-

cych siê monta¿em samochodów. To w³a�nie dziêki nim kszta³tuje siê sieæ powi¹zañ kooperacyj-
nych wynikaj¹cych z najwiêkszego zapotrzebowania tych przedsiêbiorstw na dostawy. Dziêki tym
firmom nastêpuje tak¿e najwiêkszy transfer wiedzy i technologii do innych dziedzin przemys³u.

Zarówno Fiat Auto Poland, jak i General Motors Poland s¹ najlepszymi oddzia³ami w ramach
swoich koncernów pod wzglêdem wydajno�ci pracy, jako�ci wyrobów i wyników finansowych.
Te cechy powoduj¹, ¿e nowe projekty samochodów czêsto trafiaj¹ do dalszej produkcji w³a�nie
w polskich zak³adach. W przypadku gliwickiego GM jest to pozyskany niedawno nowy model
Zafiry, a FAP po sukcesie produkcyjnym nowego modelu Pandy zamierza uruchomiæ produkcjê
nowego modelu Fiata 500 i wspólnie z Fordem uruchamia w Tychach produkcjê nowego modelu
forda Ka. W najbli¿szym okresie mo¿na siê wiêc spodziewaæ wzrostu wielko�ci produkcji w obu
zak³adach, co prze³o¿y siê na wzrost zapotrzebowania na dostawy i przyczyni do dalszego rozwi-
jania zak³adów kooperantów.

Sytuacja wiêkszo�ci dostawców jest podobna do sytuacji producentów samochodów. Dobre
wyniki odbiorców i du¿e zapotrzebowanie na wyroby przek³adaj¹ siê na wzrost zamówieñ. Sprzy-
ja to osi¹ganiu lepszych wyników, a jest to najwa¿niejszy czynnik przy podejmowaniu decyzji
przez centrale koncernów o przyznawaniu nowych projektów. W ten sposób kooperanci GM
i Fiata coraz czê�ciej pozyskuj¹ tak¿e nowe zamówienia od podmiotów zlokalizowanych nie tylko
poza granicami województwa, ale tak¿e kraju.
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Regional Factor Effects of the Growth in Auto Industry
as the Economic Activators in Silesian Province

The goal of this article is to present the change in the economic structure of Silesian Province
based on the growth in auto industry that, because of its wide partners relations and because it
has a lot of plants, it introduces very big factor effects in local and regional environment. Results
of the research confirm the important role of auto industry in economic development of Silesian
Province.
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Potencja³ ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw regionu po³udniowego

Przedsiêbiorczo�æ w Polsce jest zró¿nicowana regionalnie. Ogromna wiêkszo�æ ma³ych i �red-
nich przedsiêbiorstw dzia³a w piêciu województwach (mazowieckim, �l¹skim, wielkopolskim,
dolno�l¹skim, ma³opolskim). W ujêciu regionów statystycznych stworzonych na potrzeby euro-
pejskiej nomenklatury statystycznej, region po³udniowej Polski jest jednym z liderów pod wzglê-
dem wska�nika przedsiêbiorczo�ci. Dotychczas brak jest zarówno analiz przekrojowych w tej
mierze, jak i porównawczych w ujêciu regionalnym (czyli wed³ug klasyfikacji NUTS-1, a nie
w ujêciu województw zgodnie z klasyfikacj¹ NUTS-2). Spowodowane jest to sztucznym podzia-
³em Polski na sze�æ du¿ych regionów statystycznych. Interesuj¹ce jednak wydaje siê sporz¹dze-
nie takiej analizy, celem artyku³u jest zatem diagnoza sytuacji spo³eczno-ekonomicznej regionu
po³udniowego (region II wed³ug klasyfikacji NUTS-1) z uwzglêdnieniem stanu i tendencji roz-
woju ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw w ujêciu dynamicznym.

Struktura spo³eczno-ekonomiczna regionu po³udniowego 1

Region po³udniowy zosta³ wyró¿niony dla potrzeb nomenklatury statystycznej 1.05.2004 r. (z dniem
wej�cia Polski do Unii Europejskiej) na mocy rozporz¹dzenia Rady Ministrów RP (Rozporz¹dzenie�,
2004). Obejmuje on dwa województwa: ma³opolskie i �l¹skie; siedem podregionów (trzy w woj. ma-
³opolskim: krakowsko-tarnowski, miasto Kraków, nowos¹decki oraz cztery w woj. �l¹skim: czêsto-
chowski, centralny �l¹ski, rybnicko-jastrzêbski i bielsko-bialski); 36 powiatów (19 w woj. ma³opolskim
i 17 w woj. �l¹skim) oraz 349 gmin (182 w woj. ma³opolskim i 167 w woj. �l¹skim).

W regionie powsta³y o�rodki szczególnej koncentracji przedsiêbiorczo�ci prywatnej (ma³ych
i �rednich przedsiêbiorstw prywatnych), przy jednoczesnym zacofaniu o�rodków peryferyjnych
(Dêbski 2002a, 2002b). Na podstawie wyników badañ J. Dêbskiego, w regionie po³udniowym
mo¿na wyró¿niæ lokalne i regionalne o�rodki wzrostu przedsiêbiorczo�ci prywatnej (Dêbski 2002a).
W tym regionie autor wyró¿nia 5 regionalnych ognisk wzrostu przedsiêbiorczo�ci prywatnej
(2 w woj. ma³opolskim: Kraków, Tarnów oraz 3 w woj. �l¹skim: Czêstochowa, Bielsko-Bia³a oraz
konurbacja górno�l¹ska: Katowice, Gliwice, Sosnowiec, Zabrze, Bytom, Tychy, Rybnik, D¹bro-
wa Górnicza, Chorzów) oraz 5 lokalnych biegunów wzrostu przedsiêbiorczo�ci prywatnej (1 w woj.
ma³opolskim: Spytkowice oraz 4 w woj. �l¹skim: Jejkowice, Starcza, �lemieñ, Krupski M³yn).
W 2003 r. Centrum Badañ Regionalnych w Warszawie sporz¹dzi³o ranking potencja³u rozwojo-
wego miast polskich, którym objêto 839 miast, zgodnie z kryteriami OECD w zakresie gêsto�ci

1 Profil spo³eczno-ekonomiczny regionu po³udniowego sporz¹dzono g³ównie na podstawie danych staty-
stycznych GUS (zarówno publikowanych, jak i udostêpnionych na zamówienie). Wykorzystano tak¿e
publikacje Centrum Badañ Regionalnych w Warszawie, Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹
w Gdañsku, Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego oraz Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa �l¹skiego. Przytaczane dane, je�li nie wskazano inaczej, odnosz¹ siê do 2004 r.
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zaludnienia (Wielki Ranking... 2003). W regionie po³udniowym znajduje siê a¿ 29 miast o najwiêk-
szym w Polsce potencjale rozwojowym, z których 9 zaklasyfikowano jako �ekstraklasa� (6 w woj.
ma³opolskim, pozosta³e 3 w woj. �l¹skim), 20 miast jako �pierwsza klasa� (13 w woj. ma³opolskim,
8 w woj. �l¹skim)2 . Dominuj¹c¹ pozycjê w woj. ma³opolskim odgrywa Kraków, który jest nie tylko
regionalnym, ale i krajowym ogniskiem wzrostu, które oddzia³uje na s¹siednie województwa,
zw³aszcza w zakresie szkolnictwa wy¿szego oraz dzia³alno�ci naukowo-badawczej i kulturalnej
(Dêbski 2002a). W woj. �l¹skim decyduj¹ce znaczenie odgrywa konurbacja górno�l¹ska (z Kato-
wicami na czele), a tak¿e Czêstochowa oraz Bielsko-Bia³a. O ile regionalne ogniska wzrostu s¹
jednoznacznie okre�lone, o tyle lokalne bieguny wzrostu nie s¹ zbyt silnie wyodrêbnione. Roz-
wój gmin peryferyjnych pozostaje w tyle (niekiedy daleko) za o�rodkami o znaczeniu regional-
nym (konurbacja górno�l¹ska w woj. �l¹skim oraz Kraków w woj. ma³opolskim).

W ujêciu sze�ciu regionów najwy¿sz¹ ocenê atrakcyjno�ci inwestycyjnej w Polsce w 2005 r.
uzyska³ region po³udniowy (region centralny znalaz³ siê na 2 pozycji) w �wietle badañ nad
przestrzennym zró¿nicowaniem atrakcyjno�ci inwestycyjnej Polski prowadzonych od 1994 r.
przez Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ w Gdañsku (Atrakcyjno�æ... 2005). Do najwy¿-
szej klasy atrakcyjno�ci inwestycyjnej w przekroju województw zaszeregowane zosta³y (oprócz
woj. mazowieckiego � klasa A, ranga 2) zarówno woj. �l¹skie (klasa A, ranga 1), jak i ma³opolskie
(klasa A, ranga 3). Najwy¿sze oceny uzyska³y takie cechy cz¹stkowe (por. tab. 1), jak zasoby
i koszty pracy, dostêpno�æ transportowa, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej, poziom
rozwoju infrastruktury spo³ecznej (woj. �l¹skie uzyska³o dodatkowo najwy¿sz¹ ocenê w kryte-
rium ch³onno�ci wojewódzkiego rynku zbytu). Bardzo interesuj¹ce s¹ równie¿ klasyfikacje prze-
strzenne regionu. Trzy podregiony regionu po³udniowego charakteryzuj¹ siê najwy¿sz¹ w Polsce

2 Syntetyczny wska�nik potencja³u rozwojowego miast zosta³ skonstruowany przez Centrum Badañ Regio-
nalnych w Warszawie na podstawie czterech czynników cz¹stkowych: aktywno�æ gospodarcza, aktywno�æ
obywatelska, infrastruktura miejska, przyci¹ganie nowych mieszkañców.

Tab. 1. Ocena atrakcyjno�ci inwestycyjnej regionu po³udniowego w 2005 r.

Dostêpno�æ transportowa A A A

Zasoby i koszty pracy A A A

Ch³onno�æ rynku zbytu A B A

Infrastruktura gospodarcza A A A

Infrastruktura spo³eczna A A A

Poziom bezpieczeñstwa powszechnego D D E

Aktywno�æ wobec inwestorów B B C

Ogólna atrakcyjno�æ inwestycyjna3 A A A

Kryterium cz¹stkowe1 Region
po³udniowy2 Woj. ma³opolskie Woj. �l¹skie

1 Do ewaluacji zastosowano piêæ klas (A�E, spo�ród których A jest najlepsza) oraz szesna�cie rang.
2 Oceny dla regionu stanowi¹ �redni¹ rang i klas dla woj. ma³opolskiego i woj. �l¹skiego.
3 Ocena ogólna jest wypadkow¹ warto�ci wska�ników cz¹stkowych.

�ród³o: opracowanie autora na podstawie: Atrakcyjno�æ inwestycyjna województw i podregionów Polski
2005, 2005, T. Kalinowski (red.), Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, Gdañsk
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atrakcyjno�ci¹ inwestycyjn¹ dla dzia³alno�ci przemys³owej. S¹ to centralny �l¹ski (pozycja 1),
rybnicko-jastrzêbski (pozycja 2), krakowsko-tarnowski ³¹cznie z miastem Kraków (pozycja 3).
Podregion bielsko-bialski znalaz³ siê na pi¹tym miejscu. W pierwszej pi¹tce rankingu atrakcyjno-
�ci inwestycyjnej dla dzia³alno�ci us³ugowej znalaz³y siê a¿ trzy podregiony wchodz¹ce w sk³ad
regionu po³udniowego: centralny �l¹ski (pozycja 2), krakowsko-tarnowski ³¹cznie z miastem
Kraków (pozycja 4) oraz bielsko-bialski (pozycja 5), a podregion czêstochowski znalaz³ siê na
ósmym miejscu. Równie¿ trzy podregiony zosta³y uznane za jedne z najbardziej atrakcyjnych
inwestycyjnie dla dzia³alno�ci zaawansowanej technologicznie: centralny �l¹ski (pozycja 3),
krakowsko-tarnowski ³¹cznie z miastem Kraków (pozycja 4) oraz bielsko-bialski (pozycja 6).

Zgodnie z planami rozwoju województw ma³opolskiego i �l¹skiego, w regionie po³udniowym
mo¿na wyodrêbniæ kilka obszarów strategicznego rozwoju. Na podstawie szczegó³owej diagno-
zy w woj. ma³opolskim wyró¿niono trzy obszary rozwojowe: obszar rozwoju rolnictwa (pó³noc-
ny); obszar intensywnego rozwoju gospodarczego (�rodkowy, wokó³ istniej¹cej i planowanej
autostrady A4); obszar rozwoju turystyki (po³udniowy). Analogicznie w woj. �l¹skim wyodrêb-
niono cztery obszary polityki rozwoju województwa: obszar rozwoju rolnictwa (pó³nocny, wokó³
aglomeracji czêstochowskiej); obszar rozwoju turystyki (po³udniowy, wokó³ aglomeracji biel-
skiej) oraz dwa obszary intensywnego rozwoju gospodarczego (�rodkowy oraz zachodni), przy
czym obszar �rodkowy (wokó³ aglomeracji górno�l¹skiej) cechuje siê zró¿nicowaniem funkcji
rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego, zrestrukturyzowan¹ gospodark¹ z du¿¹ liczb¹ przed-
siêbiorstw zaawansowanych technologii oraz koncentracj¹ sfery us³ug, a obszar zachodni (wo-
kó³ aglomeracji rybnickiej) ma zró¿nicowan¹ strukturê gospodarcz¹ z ograniczonym wydobyciem
wêgla kamiennego, dobrze rozwiniêt¹ sieæ ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw o profilu us³ugo-
wym i wytwórczym (Strategie rozwoju... 2005). Mo¿na zaobserwowaæ podobieñstwa w prze-
strzennym rozmieszczeniu obszarów rozwojowych obydwu województw, na co wskazuje logiczne
ich rozmieszczenie w ca³ym regionie po³udniowym (ryc. 1).

Ryc. 1. Obszary rozwojowe regionu po³udniowego

�ród³o: opracowanie autora

obszar rozwoju rolnictwa

obszar inwestycyjnego rozwoju gospodarczego

obszar rozwoju turystyki

Potencja³ ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw regionu po³udniowego
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Potencja³ rozwojowy jest bardzo zró¿nicowany zarówno w regionie, jak w województwach.
Najwy¿szy potencja³ wystêpuje w Krakowie, Katowicach, D¹browie Górniczej, Rudzie �l¹skiej,
Tarnowie, Nowym S¹czu, a tak¿e powiatach bielskim i tatrzañskim (Sura¿ka 1999). Woj. ma³opol-
skie jest zdominowane przez potencja³ Krakowa, poza którym (oprócz Tarnowa i Podhala) poten-
cja³ rozwojowy jest bardzo niski. G³ównym �ród³em potencja³u rozwojowego województwa jest
(nie do koñca wykorzystane) potê¿ne zaplecze naukowo-badawcze3. Drug¹ determinant¹ rozwo-
ju jest atrakcyjno�æ turystyczna regionu, jednak s³abe wyposa¿enie w odpowiedni¹ infrastruk-
turê turystyczn¹ uniemo¿liwia pe³ne wykorzystanie tego czynnika. Cech¹ charakterystyczn¹
woj. �l¹skiego w stosunku do innych województw jest du¿a ch³onno�æ rynku, wyznaczona
g³ównie gêsto�ci¹ zaludnienia i dochodami ludno�ci.

Region po³udniowy jest drugim (po regionie centralnym) najsilniejszym gospodarczo regio-
nem Polski, przy czym w uk³adzie województw woj. �l¹skie zajmuje pozycjê 2, a ma³opolskie � 5.
W regionie w 2003 r. wytworzono 21,1% PKB Polski (w tym woj. �l¹skie 13,7%, a woj. ma³opolskie
7,4%). Region po³udniowy wytworzy³ w 2003 r. ³¹cznie 21,1% warto�ci dodanej brutto Polski, co
niew¹tpliwie stanowi o sile gospodarczej regionu. Warto jednak zaznaczyæ, ¿e znacz¹cy udzia³
ma woj. �l¹skie, wytwarza ono bowiem niemal dwa razy wiêcej warto�ci dodanej brutto w skali
kraju ni¿ woj. ma³opolskie.

Rozmieszczenie o�rodków wspierania innowacji przedsiêbiorstw jest bardzo zró¿nicowane
w regionie. W woj. ma³opolskim o�rodki koncentruj¹ siê w obrêbie miasta Kraków4, a w woj.
�l¹skim mo¿na zaobserwowaæ siln¹ tendencjê do ich skupienia w konurbacji górno�l¹skiej (Ka-
towice, Sosnowiec, Tychy, Gliwice, Bêdzin)5 . Pomiêdzy lokalizacj¹ instytucji proinnowacyjnych
a koncentracj¹ przemys³ów zaawansowanych technologii w poszczególnych powiatach wystê-
puje silna korelacja wynosz¹ca 0,72 (O�rodki innowacji... 2005). Jeden o�rodek proinnowacyjny
zlokalizowany w regionie po³udniowym poci¹ga za sob¹ koncentracjê 3,9 bran¿ wysoko i �red-
nio zaawansowanych technologicznie, co jest najwy¿szym wska�nikiem w skali kraju. W rozk³adzie
przestrzennym wspó³czynnik ten dla woj. ma³opolskiego wynosi 2, a dla �l¹skiego 4,8 (ryc. 2)6 .

W celu podniesienia konkurencyjno�ci polskich ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw poprzez
dostarczenie im wysokiej jako�ci kompleksowych us³ug, w 1996 r. powo³ano sieæ o�rodków
w ramach Krajowego Systemu Us³ug (KSU) dla ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw. O�rodki s¹
nadzorowane i certyfikowane przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci, a specjalizuj¹
siê w �wiadczeniu us³ug doradczych, informacyjnych, szkoleniowych, finansowych i proinno-
wacyjnych. Pod wzglêdem liczby o�rodków KSU region po³udniowy znajduje siê na drugiej
pozycji w kraju (39 o�rodków, lepsze miejsce zajmuje region wschodni � 41 o�rodków), przy czym
w ujêciu województw �l¹skie jest ogólnopolskim liderem (28 o�rodków), a ma³opolskie (11 o�rod-
ków) sytuuje siê poni¿ej �redniej dla Polski i zajmuje miejsce 8.

3 Krakowskie uczelnie i powsta³e na ich bazie szko³y wy¿sze w innych miastach regionu mog¹ zasiliæ
znacznie bardziej rozbudowany sektor badawczo-rozwojowy ni¿ obecnie istniej¹cy, przyczyniaj¹c siê
rozwoju bran¿ opartych na nowoczesnych technologiach.
4 W Tarnowie zlokalizowany jest Tarnowski Klaster Przemys³owy �Plastikowa Dolina�, jednak wchodzi
on w sk³ad Krakowskiego Parku Technologicznego i nie jest typowym o�rodkiem proinnowacyjnym.
5 Pozosta³e o�rodki zlokalizowane s¹ w Czêstochowie i Bielsku-Bia³ej.
6 Obliczenia autora na podstawie wyników badañ przeprowadzonych w 2005 r. przez Instytut Badañ nad
Gospodark¹ Rynkow¹ w Gdañsku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci.
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centrale transferu technologii

centra transferu technologii

lokalne fundusze po¿yczkowe

fundusze porêczeñ kredytowych

parki technologiczne

inkubatory przedsiêbiorczoœci

Ryc. 2. Lokalizacja o�rodków innowacji i przedsiêbiorczo�ci w regionie po³udniowym w 2004 r.

�ród³o: O�rodki innowacji i przedsiêbiorczo�ci w Polsce. Raport 2004, 2005, K.B. Matusiak (red.),
Instytut Ekonomii Uniwersytetu £ódzkiego, Stowarzyszenie Organizatorów O�rodków Innowacji i Przed-
siêbiorczo�ci w Polsce, Poznañ-Warszawa

Na podstawie zaprezentowanej analizy sytuacji spo³eczno-ekonomicznej regionu mo¿na spo-
rz¹dziæ typogram gospodarczy regionu7. Do sporz¹dzenia typogramu potencja³u gospodarcze-
go regionu po³udniowego wykorzystano nastêpuj¹ce wska�niki:
� wspó³czynnik urbanizacji, czyli procentowy udzia³ mieszkañców miast w ogólnej liczbie ludno�ci;
� wspó³czynnik aktywno�ci zawodowej, czyli relacja miêdzy liczb¹ ludno�ci w wieku produk-

cyjnym a zasobami si³y roboczej8;
� wspó³czynnik przedsiêbiorczo�ci osób fizycznych mierzony liczb¹ przedsiêbiorstw osób

fizycznych na 1000 mieszkañców;

7 W pracy zaprezentowano jedynie syntetyczny profil spo³eczno-ekonomiczny regionu. Szczegó³owe
informacje zawarte s¹ w opracowaniach w przekroju województw, m.in.: Opis sytuacji spo³eczno-ekono-
micznej województwa �l¹skiego, 2005a oraz Województwo ma³opolskie 2004, 2005. Obszerne i wnikliwe
profile spo³eczno-ekonomiczne poszczególnych województw i regionów zosta³y omówione w pracach:
Aktualizacja raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju, 2003 oraz Regionalne zró¿nico-
wanie rozwoju gospodarczego [w:] Polska 2005. Raport o stanie gospodarki, 2005b).
8 Wspó³czynnik obliczany jest wed³ug wzoru:

gdzie: W
AZ

 =      *100%, przy czym S = Z + B

W � wspó³czynnik aktywno�ci zawodowej
S � zasoby si³y roboczej
Z � liczba zatrudnionych
B � liczba bezrobotnych
L � liczba ludno�ci w wieku produkcyjnym

S
L

Potencja³ ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw regionu po³udniowego
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� wspó³czynnik wykszta³cenia wy¿szego, czyli procentowy udzia³ ludno�ci z wykszta³ceniem
wy¿szym w liczbie ludno�ci ogó³em;

� atrakcyjno�æ inwestycyjna9;
� stopa bezrobocia;
� PKB na mieszkañca.

9 Wykorzystano miarê zaproponowan¹ przez Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ w Gdañsku
(patrz wy¿ej).

�ród³o: opracowanie autora na podstawie danych GUS z 2004 r.

Z analizy wynika, ¿e region po³udniowy charakteryzuje siê wy¿szymi wska�nikami potencja³u
gospodarczego ni¿ u�rednione wska�niki w skali kraju (ryc. 3), w ujêciu województw woj. �l¹skie
ma wy¿szy potencja³ ni¿ woj. ma³opolskie (ryc. 4). Warto zwróciæ uwagê, ¿e wcze�niej przytoczone
rankingi atrakcyjno�ci inwestycyjnej potwierdzaj¹ trafno�æ takiego doboru wska�ników (wnioski
z obydwu analiz s¹ zbli¿one). Woj. malopolskie ma ogromny niewykorzystany potencja³ naukowo-
-badawczy oraz turystyczny, co pozwala na optymistyczne prognozy rozwoju województwa, a na-
wet regionu, który pozostaje pod wp³ywem Krakowa � aglomeracji o zasiêgu ponadregionalnym.
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Ryc. 4. Typogram porównawczy województw regionu po³udniowego

�ród³o: opracowanie autora na podstawie danych GUS z 2004 r.
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Ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa w województwach ma³opolskim i �l¹skim
Pocz¹tek lat 90. XX w. przyniós³ w Polsce rozwój przedsiêbiorczo�ci prywatnej, równie¿ w uk³a-

dzie regionalnym. Powszechny i równy dostêp obywateli do wielu ga³êzi gospodarki stworzy³
ogromne szanse rozwoju prywatnej przedsiêbiorczo�ci. Zniesienie wielu barier prawnych, cha-
rakterystycznych dla gospodarki etatystycznej, ograniczaj¹cych rozwój przedsiêbiorczo�ci,
pozwoli³o obywatelom na tworzenie w³asnych firm. Nowe warunki funkcjonowania gospodarki
okaza³y siê ogromn¹ szans¹ dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci, zw³aszcza dla ma³ych i �rednich firm
prywatnych. Dodatkowym czynnikiem maj¹cym istotny wp³yw na rozwój przedsiêbiorczo�ci
by³o du¿e zapotrzebowanie rynku na wszelkiego rodzaju dobra i us³ugi. Szczególnie szanse te
wykorzysta³y przedsiêbiorstwa z sektora MSP, co zaowocowa³o imponuj¹cym przyrostem ich
liczby. Spo³eczeñstwo ¿yj¹ce we wci¹¿ zmieniaj¹cych siê warunkach wykszta³ca przedsiêbiorczy
klimat, æwiczy kreatywno�æ i sk³onno�æ do podejmowania inicjatyw. Dane statystyczne jedno-
znacznie wskazuj¹, ¿e podmioty sektora prywatnego w Polsce na prze³omie XX i XXI w. charak-
teryzowa³y siê ogromn¹ dynamik¹ wzrostu, co przyspieszy³o procesy transformacyjne w polskiej
gospodarce � przej�cie od gospodarki socjalistycznej do gospodarki wolnorynkowej. Obecnie
przedsiêbiorstwa sektora prywatnego stanowi¹ 96,5% wszystkich przedsiêbiorstw w Polsce.

Porównawcze badania miêdzynarodowe sytuuj¹ Polskê w�ród pañstw o �rednim poziomie przed-
siêbiorczo�ci (Przedsiêbiorczo�æ w Polsce 2003). Miar¹ przedsiêbiorczo�ci jest w tej mierze pro-
centowy udzia³ osób prowadz¹cych w³asn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ lub zarz¹dzaj¹cych firm¹
w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym, przy uwzglêdnieniu podmiotów stosunkowo m³o-
dych, czyli dzia³aj¹cych nie d³u¿ej ni¿ 3,5 roku. Niestety, tym, co odró¿nia przedsiêbiorców w Polsce
od przedsiêbiorców z innych krajów uczestnicz¹cych w badaniu, jest wyj¹tkowo wysoki odsetek
odpowiedzi wi¹¿¹cych rozpoczêcie dzia³alno�ci gospodarczej tylko z konieczno�ci¹ stworzenia sobie
warunków do zarobkowania.

Sektor MSP jest jednym z czynników wzrostu gospodarczego ka¿dego kraju, równie¿ Polski.
Pozycja tego sektora w Polsce jest co roku wy¿sza. Jakkolwiek dynamiczny wzrost MSP jest charak-
terystyczny dla okresu transformacji ekonomicznej w Polsce, pozostaje jednak nadal istotnym czyn-
nikiem wzrostu gospodarczego (tab. 2). W koñcu 2005 r. Krajowy Rejestr Urzêdowy Podmiotów
Gospodarki Narodowej REGON liczy³ ponad 3,6 mln ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw, co stanowi³o
99,9% wszystkich zarejestrowanych przedsiêbiorstw. Najwiêksz¹ grup¹ przedsiêbiorstw s¹ firmy
najmniejsze, zatrudniaj¹ce do 9 osób. Stanowi¹ one 95% ogó³u polskich przedsiêbiorstw. Udzia³ firm
ma³ych (10 � 49 pracowników) wynosi 4%, a �rednich (50 � 249 pracowników) � 0,8%, podczas gdy
firmy du¿e (powy¿ej 250 pracowników) stanowi¹ oko³o 0,1% ogó³u przedsiêbiorstw (raport Polska
2005). Warto zaznaczyæ, ¿e taka struktura przedsiêbiorstw nie jest typowa tylko dla Polski. Wystêpu-
je w niemal wszystkich krajach Unii Europejskiej. W 2004 r. odnotowano spadek o 1,2% liczby
zak³adów osób fizycznych, przy czym od kilku lat systematycznie wzrasta liczba spó³ek handlowych.

Tab. 2. Liczba zarejestrowanych przedsiêbiorstw w Polsce w latach 2001�2005 (wed³ug rejestru REGON)

�ród³o: opracowanie autora na podstawie danych GUS

2001 3 374 956 3 206 452 131 106 3 337 557 30 809 3 368 366 6 589

2002 3 468 218 3 302 411 131 480 3 433 891 28 884 3 462 775 5 443

2003 3 581 593 3 410 233 137 974 3 548 207 28 329 3 576 536 5 057

2004 3 576 830 3 402 150 141 499 3 543 649 28 309 3 571 958 4 872

2005 3 615 621 3 436 841 145 745 3 582 586 28 343 3 610 929 4 692

250+
Rok Ogó³em

Przedsiêbiorstwa wed³ug wielko�ci zatrudnienia

0�9 10�49 0�49 50�249 0�249
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Przedsiêbiorczo�æ w Polsce jest zró¿nicowana regionalnie. Ogromna wiêkszo�æ ma³ych i �red-
nich przedsiêbiorstw dzia³a w piêciu województwach (mazowieckim, �l¹skim, wielkopolskim,
dolno�l¹skim, ma³opolskim). W tych województwach zarejestrowanych jest oko³o 55% wszyst-
kich zarejestrowanych w Polsce ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw. Liczba przedsiêbiorstw ak-
tywnych w tych województwach wynosi oko³o 54% wszystkich aktywnych przedsiêbiorstw
w Polsce. Dla porównania: na obszarze piêciu województw o najmniejszej liczbie przedsiêbiorstw
(opolskiego, podlaskiego, lubuskiego, �wiêtokrzyskiego, warmiñsko-mazurskiego) zarejestrowa-
nych jest oko³o 14% wszystkich ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw zarejestrowanych w Polsce.

W regionie po³udniowym zarejestrowanych jest ponad 715 tys. ma³ych i �rednich przedsiê-
biorstw, co stanowi 19,8% ogó³u przedsiêbiorstw tej wielko�ci zarejestrowanych w Polsce. Oznacza
to, ¿e region po³udniowy znajduje siê w czo³ówce regionów w Polsce. W ujêciu przestrzennym
w woj. �l¹skim zarejestrowanych jest 11,8%, a w woj. ma³opolskim 8% ogó³u przedsiêbiorstw
z sektora MSP zarejestrowanych w systemie REGON. Spo�ród przedsiêbiorstw sektora MSP
zlokalizowanych w regionie po³udniowym, a¿ 94,65% to mikroprzedsiêbiorstwa, przy czym wska�-
nik ten w woj. ma³opolskim wynosi 94,8%, a w woj. �l¹skim 94,5%. W woj. �l¹skim zarejestrowa-
nych jest znacznie wiêcej du¿ych przedsiêbiorstw (12,6% w skali kraju) ni¿ w woj. ma³opolskim
(7,5%). Bezwzglêdna liczba zarejestrowanych ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw jest wy¿sza
w woj. �l¹skim ni¿ w woj. ma³opolskim, przy czym rozk³ad przedsiêbiorstw wed³ug wielko�ci
zatrudnienia jest zbli¿ony (por. tab. 3 i 4). Jak wynika z prowadzonych przez G³ówny Urz¹d
Statystyczny w 2004 r. badañ strukturalnych1  aktywnych przedsiêbiorstw, podmioty zatrudnia-
j¹ce do 49 pracowników stanowi³y 75% wszystkich przedsiêbiorstw aktywnych w woj. �l¹skim;
jednocze�nie by³ to najwy¿szy wska�nik w kraju.

10 Badania strukturalne prowadzone s¹ na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów RP w sprawie
programu badañ statystyki publicznej na dany rok.

Tab. 3. Liczba zarejestrowanych przedsiêbiorstw w woj. ma³opolskim w latach 2001�2005
(wed³ug rejestru REGON)

2001 270 695 257 596 10 292 267 932 2 371 270 303 392

2002 278 350 264 649 10 995 275 644 2 287 277 931 419

2003 285 887 271 479 11 769 283 248 2 244 285 492 395

2004 288 773 273 892 12 226 286 118 2 282 288 400 373

2005 289 712 274 329 12 750 287 079 2 280 289 359 353

250+
Rok Ogó³em

Przedsiêbiorstwa wed³ug wielko�ci zatrudnienia

0�9 10�49 0�49 50�249 0�249

Tab. 4. Liczba zarejestrowanych przedsiêbiorstw w woj. �l¹skim w latach 2001�2005
(wed³ug rejestru REGON)

�ród³o: opracowanie autora na podstawie danych GUS

2001 403 004 381 438 17 130 398 568 3 665 402 233 771

2002 417 945 395 413 18 201 413 614 3 597 417 211 734

2003 424 031 401 028 18 779 419 807 3 541 423 348 683

2004 429 173 405 726 19 293 425 019 3 526 428 545 628

2005 426 266 402 339 19 825 422 164 3 510 425 674 592

250+
Rok Ogó³em

Przedsiêbiorstwa wed³ug wielko�ci zatrudnienia

0�9 10�49 0�49 50�249 0�249
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Nie stwierdzono rozbie¿no�ci w warto�ci przychodów ze sprzeda¿y pomiêdzy przedsiêbior-
stwami zlokalizowanymi w województwach �l¹skim i ma³opolskim. Przedsiêbiorstwa o przycho-
dach poni¿ej 2 mln z³ stanowi³y w 2004 r. w woj. �l¹skim 33,9%, a w woj. ma³opolskim 32,7%
wszystkich przedsiêbiorstw. Dla przedsiêbiorstw o warto�ci przychodów powy¿ej 25 mln z³ wska�-
niki te wynios³y 12,4% dla woj. �l¹skiego i 12,3% dla woj. ma³opolskiego.

W 2004 r. w przekroju terytorialnym najwiêcej mikroprzedsiêbiorstw prowadzi³o dzia³alno�æ
na terenie województw mazowieckiego i �l¹skiego. Liczba mikroprzedsiêbiorstw aktywnych w woj.
�l¹skim wynios³a 209,3 tys. i stanowi³a 12,7% wszystkich najmniejszych przedsiêbiorstw w Pol-
sce. W woj. ma³opolskim zlokalizowanych by³o 142 tys. takich przedsiêbiorstw, co stanowi³o
blisko 8,6% mikroprzedsiêbiorstw w Polsce. £¹cznie w regionie funkcjonowa³a jedna pi¹ta wszyst-
kich aktywnych mikroprzedsiêbiorstw w Polsce. Wysoki wspó³czynnik aktywno�ci mikroprzed-
siêbiorstw (relacja mikroprzedsiêbiorstw aktywnych do zarejestrowanych), który w 2004 r. wynosi³
52,1% (�rednia dla kraju 48,5%), jest ogromn¹ zalet¹ regionu. W regionie po³udniowym zaobser-
wowano zbli¿one zagêszczenie badanych przedsiêbiorstw mierzone wska�nikiem drobnej przed-
siêbiorczo�ci (wyra¿onym liczb¹ mikroprzedsiêbiorstw na 1000 mieszkañców), który wynosi³
44,1% (w woj. �l¹skim 44,5, w woj. ma³opolskim 43,6%) wobec �redniej dla Polski 43,3%. Przeciêt-
ne zatrudnienie w jednym mikroprzedsiêbiorstwie w regionie wynosi³o 0,93 osoby na jeden
zak³ad, a przy uwzglêdnieniu w³a�cicieli mikrofirm 2,13. Przeciêtne dochody mikroprzedsiêbior-
stwa z regionu po³udniowego by³y w 2004 r. nieco wy¿sze ni¿ w kraju i wynosi³y 34,7 tys. z³, jest
to jednak zas³uga przedsiêbiorstw zlokalizowanych na �l¹sku, których rentowno�æ jest wy¿sza
(tab. 5).

Podsumowanie
Województwa wchodz¹ce w sk³ad regionu po³udniowego od kilku lat stanowi¹ trzon sektora

MSP w Polsce pod wzglêdem liczby aktywnych przedsiêbiorstw. Miejscem prowadzenia dzia³al-
no�ci gospodarczej przez dwie trzecie ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw regionu s¹ gminy miej-
skie, przy czym relatywnie niewielka liczba przedsiêbiorstw prowadzi dzia³alno�æ w gminach
wiejskich. Ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa zapewniaj¹ zatrudnienie ponad 1,2 mln mieszkañców,
co stanowi dla woj. �l¹skiego 13,9%, a dla ma³opolskiego 8,3% wszystkich miejsc pracy oferowa-
nych w regionie. W ocenie sytuacji nale¿y uwzglêdniæ samozatrudnionych prowadz¹cych w³a-
sne przedsiêbiorstwa jednoosobowe. Region po³udniowy odgrywa znacz¹c¹ rolê w obrotach
handlowych ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw w kraju. Udzia³ regionu w eksporcie ma³ych
i �rednich przedsiêbiorstw wynosi oko³o 15%, a w imporcie ponad 13%, przy czym wska�niki te
dla woj. mazowieckiego nawet kilkakrotnie przewy¿sza³y prezentowane wska�niki dla omawiane-
go regionu, a woj. wielkopolskie zanotowa³o zbli¿one wska�niki do wska�ników województw
ma³opolskiego i �l¹skiego ³¹cznie.

Potencja³ ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw regionu po³udniowego
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Tab. 5. Mikroprzedsiêbiorstwa w regionie po³udniowym w 2004 r.

�ród³o: opracowanie autora na podstawie danych GUS

Kryterium Polska
Region

po³udniowy
Woj.

ma³opolskie
Woj. �l¹skie

Liczba mikroprzedsiêbiorstw
zarejestrowanych w rejestrze REGON

Liczba mikroprzedsiêbiorstw aktywnych

Wspó³czynnik aktywno�ci mikro-
przedsiêbiorstw (w %)

Wspó³czynnik drobnej przedsiêbiorczo�ci

Liczba pracuj¹cych
w mikroprzedsiêbiorstwach

Liczba pracuj¹cych w mikroprzedsiêbior-
stwach na 1000 mieszkañców

Liczba zatrudnionych w mikro-
przedsiêbiorstwach

Przeciêtne zatrudnienie w jednym
mikroprzedsiêbiorstwie

Przeciêtna liczba pracuj¹cych w jednym
mikroprzedsiêbiorstwie

Przeciêtne wynagrodzenie miesiêczne
brutto w drobnej przedsiêbiorczo�ci

Przychody na jedno mikro-
przedsiêbiorstwo (w tys. z³)

Koszty na jedno mikro-
przedsiêbiorstwo (w tys. z³)

Przeciêtne dochody jednego mikro-
przedsiêbiorstwa (w tys. z³)

3 402 150
674 380 273 352 401 028

19,8% 8,0% 11,8%

1 651 200
351 335 142 033 209 302

21,3% 8,6% 12,7%

48,5 52,1 52,0 52,2

43,3 44,1 43,6 44,5

3 389 234
749 585 287 855 461 730

22,1% 8,5% 12,8%

88,8 93,3 88,3 98,2

1 427 541
325 421 121 163 204 258

22,8% 8,5% 14,3%

0,86 0,93 0,85 0,98

2,05 2,13 2,03 2,21

1391 1304 1292 1316

323,4 347,6 365,4 329,7

289,7 312,9 331,8 293,9

Udzia³ kosztów w przychodach
mikroprzedsiêbiorstw (w %)

89,6 90,0 90,8 89,1

33,7 34,7 33,6 35,8

KRZYSZTOF WACH
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Potential of Small and Medium-sized Enterprises in Southern Poland

The paper presents the synthetic diagnosis of the social and economical situation of the
studied region, especially referring to the state and development tendencies of small and me-
dium-sized enterprises in dynamic perspective, that is in years 2001�2005. The author presents
conditions for small and medium-sized enterprises� functioning and development, which are laid
in regional business environment, on the other hand he focuses on developmental tendencies
of SMEs sector in the studied region.

Potencja³ ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw regionu po³udniowego
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Klimat dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci turystycznej w Ma³opolsce
w �wietle badañ empirycznych

Ostatnie lata to okres wzmo¿onej aktywno�ci gospodarczej, która owocuje powstawaniem no-
wych podmiotów gospodarczych, zw³aszcza ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw (MSP). Kierowa-
nie firm¹ wymaga fachowych umiejêtno�ci mened¿erskich i gruntownej wiedzy o czynnikach
wp³ywaj¹cych na funkcjonowanie i rozwój MSP. Na konkurencyjno�æ przedsiêbiorstw wp³ywaj¹
zarówno czynniki wewnêtrzne, na których opieraj¹ siê przedsiêbiorcy, buduj¹c przewagê konku-
rencyjn¹, jak i czynniki zewnêtrzne, tkwi¹ce w otoczeniu przedsiêbiorstwa, które mo¿na rozpatry-
waæ w skali makro, mikro oraz mezo, czyli na poziomie regionu. Ka¿da organizacja gospodarcza
musi w³a�ciwie postrzegaæ poszczególne elementy swojego otoczenia, aby mog³a w�ród nich
prawid³owo funkcjonowaæ. W praktyce zarz¹dzania wa¿ne jest szczegó³owe okre�lenie istotnych
dla przedsiêbiorstwa czynników i aspektów otoczenia, aby organizacja mog³a efektywnie dzia³aæ.
To otoczenie przedsiêbiorstwa postrzegane jest subiektywnie przez mened¿erów, co wynika g³ów-
nie ze zró¿nicowanych do�wiadczeñ oraz intuicji poszczególnych mened¿erów, ich wiedzy oraz
kompetencji. Determinuje to zachowania konkurencyjne na rynku, zw³aszcza lokalnym.

Do czynników zewnêtrznych wp³ywaj¹cych na zachowania konkurencyjne MSP na rynku
nale¿y przede wszystkim zaliczyæ warunki otoczenia konkurencyjnego i regionalnego. Inten-
sywno�æ zmian mezootoczenia w ostatnich latach wp³ywa na wzrost znaczenia strategicznego
uwarunkowañ regionalnego otoczenia biznesu. Ka¿de przedsiêbiorstwo d¹¿y do osi¹gniêcia
przewagi konkurencyjnej na rynku lokalnym, krajowym czy wreszcie na miêdzynarodowym.
Realizacja tego celu poci¹ga za sob¹ konieczno�æ rozwoju przedsiêbiorstwa w wielu p³aszczy-
znach oraz uwzglêdnianie wielu czynników otoczenia maj¹cych wp³yw na funkcjonowanie oraz
rozwój podmiotu gospodarczego (Wach 2004).

Celem tego artyku³u jest ewaluacja regionalnego klimatu dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci tu-
rystycznej w Ma³opolsce, który z kolei determinuje aktywno�æ gospodarcz¹ tego regionu. Artyku³
przedstawia wyniki badañ przeprowadzonych w gminach woj. ma³opolskiego oraz na losowej
próbie ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw turystycznych zlokalizowanych w tym województwie1 .

Za³o¿enia metodyczne
W celu identyfikacji klimatu dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci turystycznej w woj. ma³opolskim

przeprowadzono dog³êbn¹ analizê literatury przedmiotu, w której wiele uwagi po�wiêcono

1 Artyku³ powsta³ na podstawie badañ przeprowadzonych przez autorów tego artyku³u w ramach projek-
tu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (nr projektu 2 H02D 033 25
pt. �Ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa na polskim rynku turystycznym�, Uniwersytet Jagielloñski, Kra-
ków 2004�2006, pod kier. prof. dr hab. Ma³gorzaty Bednarczyk).
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zagadnieniom zwi¹zanym z otoczeniem przedsiêbiorstwa. Na jej podstawie sporz¹dzono wstêp-
n¹ listê uwarunkowañ funkcjonowania ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw turystycznych, któr¹
poddano weryfikacji z zastosowaniem metody eksperckiej. Te prace pos³u¿y³y do skonstruowa-
nia dwóch ankiet skierowanych do:
� ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw turystycznych zlokalizowanych w woj. ma³opolskim, okre-

�lonych zgodnie z klasyfikacj¹ PKD,
� gmin woj. ma³opolskiego.

Ankiety skierowane do przedsiêbiorców zosta³y wys³ane do 340 przedsiêbiorstw turystycz-
nych, co stanowi³o 1% populacji. Otrzymano 74 kompletne ankiety, co pozwoli³o na przeprowa-
dzenie badañ na próbie stanowi¹cej 0,2% ogó³u. Wspó³czynnik zwrotu wyniós³ 22%. Ankietê
skierowan¹ do w³adz terytorialnych wys³ano do wszystkich gmin woj. ma³opolskiego. Otrzyma-
no 82 kompletnie wype³nione ankiety; wska�nik zwrotu wyniós³ 49,1%. Badaniami objêto 45%
gmin woj. ma³opolskiego (82 gminy spo�ród 182 wszystkich gmin województwa). Gminy miejskie
stanowi³y 11%, wiejskie 70%, a miejsko-wiejskie 19% próby badawczej. Ta struktura jest zbli¿ona
do rzeczywistego rozk³adu gmin województwa w ujêciu rodzajowym. £¹cznie przebadano 60%
wszystkich gmin miejskich, 45% gmin wiejskich i 40% gmin miejsko-wiejskich, wiêc uzyskane
wyniki mo¿na uznaæ za reprezentatywne dla ca³ej zbiorowo�ci.

Wyniki badañ empirycznych
Dzia³ania poszczególnych gmin woj. ma³opolskiego na rzecz przedsiêbiorstw turystycznych s¹

ma³o zró¿nicowane ze wzglêdu na charakter gmin (por. ryc. 1). W celu wskazania ró¿nic w ocenie
dzia³añ poszczególnych grup gmin w ujêciu rodzajowym, obliczono �redni¹ arytmetyczn¹ ocen.
U�redniona warto�æ liczbowa mog³a przybieraæ postaæ ze zbioru liczbowego od 1 do 5 (gdzie
1 � zdecydowanie niekorzystnie, 2 � niekorzystnie, 3 � trudno powiedzieæ [przeciêtnie], 4 � korzyst-
nie, 5 � zdecydowanie korzystnie). �rednia ocena dla gmin miejskich wynios³a 4,0, wiejskich � 4,02,
a miejsko-wiejskich � 3,87. Na tej podstawie mo¿na wnosiæ, ¿e najwy¿sz¹ samoocenê deklarowa³y
gminy wiejskie, przy zastrze¿eniu niewielkich odchyleñ (dysproporcji) miêdzy �rednimi dla bada-
nych grup gmin. Najwy¿szy odsetek ocen pozytywnych (88,89% ³¹cznych odpowiedzi �korzyst-
nie� oraz �zdecydowanie korzystnie�) odnotowano w�ród gmin miejskich oraz gmin wiejskich
(85,96%), natomiast najmniejszy odsetek odpowiedzi pozytywnych wyst¹pi³ w�ród gmin miejsko-
-wiejskich (68,75%). Gminy miejsko-wiejskie przewa¿a³y jednak w ocenach zdecydowanie korzyst-
nych, podczas gdy odsetek tych odpowiedzi dla gmin miejskich by³ najni¿szy.

Ocena dzia³añ gmin na rzecz przedsiêbiorstw turystycznych z uwzglêdnieniem siedzib ocenia-
j¹cych firm jest zró¿nicowana (por. ryc. 2). Firmy zlokalizowane w gminie miejskiej Kraków (64,9%
badanej zbiorowo�ci, 48 przedsiêbiorstw) nieco czê�ciej ocenia³y negatywnie dzia³ania gminy
(53,33%) ni¿ przedsiêbiorstwa zlokalizowane w pozosta³ej czê�ci województwa (51,72%). Podob-
nie oceny pozytywne wyst¹pi³y rzadziej w wypadku firm krakowskich (15,55%) ni¿ pozosta³ych
(24,14%). U�redniona ocena w przedziale 0�5 dokonana przez przedsiêbiorstwa turystyczne
zlokalizowane w gminie Kraków wynios³a 2,4, a u�redniona ocena przedsiêbiorstw zlokalizowa-
nych w innych gminach województwa � 2,6.

Wska�nik ogólnej oceny czynników otoczenia regionalnego zbudowano, opieraj¹c siê na
4 wska�nikach cz¹stkowych: wsparciu finansowym w regionie, kadrze pracowniczej w regionie,
inicjatywach samorz¹dowych, infrastrukturze regionalnej (por. ryc. 3)2 . Generalnie rzecz ujmuj¹c,

Klimat dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci turystycznej w Ma³opolsce w �wietle badañ empirycznych

2 Autorzy skupili siê na wymienionych 4 kluczowych czynnikach regionalnych z punktu widzenia kiero-
wania i rozwoju przedsiêbiorstwa turystycznego.
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Ryc. 1. Samoocena dzia³añ gmin woj. ma³opolskiego na rzecz przedsiêbiorczo�ci turystycznej

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie badañ empirycznych
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Ryc. 2. Klimat dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci turystycznej w opinii przedsiêbiorców z woj. ma³opolskiego

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie badañ empirycznych

zarówno badane przedsiêbiorstwa (57,75%), jak i przedstawiciele w³adz gminnych (42,39%) oce-
nili pozytywnie czynniki otoczenia regionalnego, a warto�æ wyra¿aj¹ca ocenê negatywn¹ tego
wska�nika by³a zdecydowanie wy¿sza w przypadku przedsiêbiorstw (44,14%) ni¿ decydentów
lokalnych (23,88%). Nale¿y podkre�liæ, ¿e istniej¹ równomiernie rozk³adaj¹ce siê rozbie¿no�ci
w ocenie przedsiêbiorców, podczas gdy ocena dokonana przez w³adze gminne przyjmuje rozk³ad
normalny. To pozwala wnioskowaæ, ¿e nie ma jednoznacznej opinii w�ród przedsiêbiorców o wp³y-
wie czynników otoczenia regionalnego na rozwój ich przedsiêbiorstw. Na przyk³ad: czynniki
zwi¹zane z infrastruktur¹ stanowi¹ zdecydowan¹ barierê dla przedsiêbiorstw transportowych, ale
maj¹ niewielki wp³yw na rozwój przedsiêbiorstw gastronomicznych. Te same czynniki otoczenia
regionalnego mog¹ byæ w zale¿no�ci od rodzaju prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej zarów-
no stymulatorami, jak i barierami rozwoju.
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Przedsiêbiorcom zadano równie¿ pytanie �Jak oceniaj¹ Pañstwo swoj¹ miejscowo�æ jako
miejsce do prowadzenia biznesu?� (por. ryc. 4). Przedsiêbiorcy w znacz¹cej wiêkszo�ci (74,36%)
pozytywnie ocenili swoj¹ miejscowo�æ jako miejsce prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej. Ta
warto�æ jest zdecydowanie wy¿sza ni¿ wynik ogólnej oceny czynników otoczenia regionalnego
(57,75%) czy poszczególnych wska�ników cz¹stkowych.

Mo¿na zatem s¹dziæ, ¿e przedsiêbiorcy � pomimo �wiadomo�ci wystêpowania barier w roz-
woju przedsiêbiorstw turystycznych � nauczyli siê koegzystencji z otoczeniem oraz wykorzy-
stywania stymulatorów tkwi¹cych w otoczeniu regionalnym.
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Ryc. 3. Wska�nik ogólnej oceny czynników otoczenia regionalnego w Ma³opolsce

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie badañ empirycznych

Konkluzje
Woj. ma³opolskie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo rejonów Polski. Przy-

czyni³o siê to do rozwoju turystyki w tym rejonie. Walory turystyczne kwalifikuj¹ Ma³opolskê
jako ca³oroczny region turystyczny. W 2004 r. do Ma³opolski przyjecha³o ponad 9 mln turystów,
a wp³ywy z ich obs³ugi wynios³y szacunkowo oko³o 3,3 mld z³. Region przoduje w wielu wska�-
nikach charakteryzuj¹cych gospodarkê turystyczn¹. Pod wzglêdem wska�nika korzystania z noc-
legów przez turystów zagranicznych region zajmuje jedno z pierwszych miejsc w kraju.

Dynamiczny rozwój przedsiêbiorczo�ci w turystyce w Ma³opolsce nastêpuje dziêki m.in. walorom
kulturalnym, przyrodniczym i historycznym g³ównie Krakowa, Zakopanego, O�wiêcimia, Wieliczki,
Wadowic, ale tak¿e setek innych miejscowo�ci. Liczba turystów odwiedzaj¹cych Kraków liczona jest
w milionach i szybko ro�nie od czasu wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. W³adze regionalne
prowadz¹ intensywn¹ kampaniê reklamuj¹c¹ walory turystyczne i licz¹ na dalszy nap³yw turystów.

Dobre warunki rozwoju przedsiêbiorczo�ci turystycznej wystêpuj¹ w regionie tatrzañskim,
g³ównie ze wzglêdu na jego specjalizacjê turystyczn¹. W badaniach przeprowadzonych przez
M. Bednarczyk i zespó³ w latach 2003 i 2004 zwrócono uwagê na istotne ró¿nice miêdzy wska�-
nikiem przedsiêbiorczo�ci dla poszczególnych powiatów woj. ma³opolskiego w ramach danej
sekcji PKD: �Dominacja hotelarstwa i transportu w powiecie tatrzañskim wynika z roli, jak¹ on
pe³ni na turystycznej mapie Polski� (Bednarczyk i in. 2004).Wska�nik drobnej przedsiêbiorczo�ci
w regionie tatrzañskim jest od kilku lat jednym z najwy¿szych w województwie. Podobne wnioski
zosta³y potwierdzone przez M. Bednarczyk i zespó³ w 2002 r. w badaniach nad produktami tury-
stycznymi Piwnicznej i Szczawnicy oraz rozwojem przedsiêbiorczo�ci prywatnej (Bednarczyk

Klimat dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci turystycznej w Ma³opolsce w �wietle badañ empirycznych
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Ryc. 4. Miejscowo�æ zamieszkania przedsiêbiorcy jako miejsce prowadzenia biznesu w woj. ma³opolskim
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i in. 2002). Mo¿na wnioskowaæ, ¿e w³adze lokalne nie zaspokajaj¹ potrzeb przedsiêbiorców i re-
alizuj¹ opracowan¹ przez siebie strategiê rozwoju przedsiêbiorczo�ci turystycznej bez uprzed-
niej analizy potrzeb MSP. Wyniki badañ potwierdzaj¹ wystêpowanie tzw. luki niedopasowania,
czyli niedopasowanie miêdzy potrzebami ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw a polityk¹ w³adz
lokalnych wspieraj¹c¹ przedsiêbiorczo�æ turystyczn¹ na poziomie regionalnym. �Przed obszara-
mi górskich powiatów nowos¹deckiego, nowotarskiego i tatrzañskiego � jako czê�ci woje-
wództwa ma³opolskiego � staj¹ nowe wyzwania wynikaj¹ce z potrzeby dostosowania siê do
wspó³czesnych trendów �wiatowej gospodarki, uwzglêdnienia w procesach transformacji po-
stulatów Unii Europejskiej i sprostania konkurencji na rynkach� (Bednarczyk i in. 2002).

Badania zmierzaj¹ce do wyja�nienia wp³ywu czynników otoczenia regionalnego na rozwój
przedsiêbiorstw turystycznych s¹ pionierskie zarówno w krajowej, jak i miêdzynarodowej litera-
turze przedmiotu. Na podstawie ich wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e te czynniki odgrywaj¹ kluczo-
w¹ rolê w rozwoju regionalnej przedsiêbiorczo�ci turystycznej. Przedstawione wyniki wyznaczaj¹
kierunki dalszych badañ, w szczególno�ci w zakresie regionalnych determinant rozwoju przed-
siêbiorstw turystycznych oraz obszarów budowy ich przewagi konkurencyjnej. Jest bowiem
potrzeba skonstruowania modelu t³umacz¹cego wzrost przedsiêbiorczo�ci turystycznej, który
� oprócz czynników zwi¹zanych z osob¹ za³o¿yciela oraz specyfik¹ firmy turystycznej � uwzglêd-
ni³by równie¿ czynniki zwi¹zane z otoczeniem regionalnym jako determinanty prze¿ycia i sukce-
su nowych firm. W wyniku analizy zebranych materia³ów sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski:
� w�ród badanych przedsiêbiorców zaobserwowano wysok¹ inercjê, która przejawia siê nisk¹

interakcj¹ przedsiêbiorstw turystycznych z pozosta³ymi podmiotami otoczenia regionalnego.
Niespe³na 20% badanych przedsiêbiorców korzysta z o�rodków wsparcia ma³ych i �rednich
przedsiêbiorstw turystycznych;

� zastanawia niski poziom wiedzy przedsiêbiorców o otoczeniu biznesu, zarówno w aspekcie
przedmiotowym, jak i podmiotowym. By³ to jeden z g³ównych powodów nieskorzystania
z pomocy o�rodków wsparcia ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw turystycznych (50,34%)
i niezrzeszania siê w ramach samorz¹du gospodarczego (24,77%);

� zaobserwowano wyra�ne niedopasowanie inicjatyw samorz¹dowych do potrzeb przedsiê-
biorstw turystycznych, potwierdzone opiniami o polityce gminy w�ród przedsiêbiorców z jed-
nej strony i samoocen¹ dzia³añ gmin � z drugiej. Decydenci lokalni byli bardziej sk³onni do
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pozytywnej samooceny, jednak weryfikacja ich dzia³añ dokonana przez przedsiêbiorców nie
by³a ju¿ taka przychylna;

� wobec dynamiki zmian w otoczeniu (równie¿ regionalnym) oraz aktualnych potrzeb przedsiê-
biorców lokalni decydenci bêd¹ zmuszeni do sta³ego monitoringu oraz aktualizacji swoich
dzia³añ na rzecz wspierania przedsiêbiorstw turystycznych.
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Climate for Tourist Entrepreneurship in Ma³opolska
on the Basis of Empirical Research

The paper elaborates on the influence of regional factors (mezoenvironment) on tourist enter-
prises� development in the region. These factors create so called favorable regional climate for
tourist entrepreneurship development. Analyzing impact of mezzoenvironment factors on to-
urist enterprises development, the authors limit themselves only to small and medium-sized
tourist enterprises considering their dominant character in tourist sector, as well as the key
significance for development of entrepreneurship and region or country competitiveness. The
article presents results of empirical research conducted on a random sample of small and me-
dium-sized tourist enterprises in Ma³opolska Province.
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Rozwój przewozów pasa¿erskich
w Miêdzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Paw³a II
w Krakowie na tle innych portów regionalnych w Polsce

Procesy metropolizacji w najwiêkszych polskich miastach charakteryzuj¹ siê m.in. rozbudow¹
sieci bezpo�rednich po³¹czeñ transportowych i komunikacyjnych z innymi metropoliami w Euro-
pie i na �wiecie. Stan rozwoju infrastruktury sieciowej, g³ównie transportowej i telekomunikacyj-
nej, mo¿e celnie okre�laæ poziom metropolizacji danego o�rodka. Po³¹czenia lotnicze,
a precyzyjniej, ich czêstotliwo�æ oraz wielko�æ przewozów, mog¹ s³u¿yæ jako jeden ze wska�ni-
ków miêdzynarodowego czy globalnego charakteru miasta-metropolii, a tak¿e okre�laæ g³ówne
kierunki powi¹zañ miêdzynarodowych i ich znaczenie, mierzone wielko�ci¹ przewozów lotni-
czych, (Cattan 1995, Ja³owiecki 1999, Witlox i in. 2004, Derudder i in. 2005).

Aspiracje Krakowa do pe³nienia roli wa¿nej metropolii o znaczeniu nie tylko krajowym, ale tak¿e
europejskim musz¹ nieod³¹cznie prowadziæ do rozwoju portu lotniczego oraz zwiêkszania ilo�ci i zró¿ni-
cowania geograficznego po³¹czeñ lotniczych. W latach 1996�2006 dokona³ siê w tym zakresie spektaku-
larny postêp, nieodnotowany w przypadku ¿adnego innego regionalnego portu lotniczego.

Rozwój infrastruktury krakowskiego lotniska na tle innych portów regionalnych
W latach 1995�2006 regionalne porty lotnicze przesz³y gruntown¹ modernizacjê i rozbudowê

zarówno terminali pasa¿erskich, jak i obs³uguj¹cych przewozy cargo. Pozwoli³o to sprostaæ
wymogom bezpieczeñstwa i zapewniæ odpowiedni komfort obs³ugi rosn¹cej liczbie pasa¿erów.
W przypadku krakowskiego lotniska szczególnie wa¿ne prace modernizacyjne wykonano w 1995 r.,
kiedy to wyremontowano i przed³u¿ono o 150 m drogê startow¹ oraz oddano w ca³o�ci do u¿ytku
nowy terminal pasa¿erski. Kolejna, wa¿na z punktu widzenia rosn¹cego ruchu pasa¿erskiego,
rozbudowa terminalu rozpoczê³a siê w grudniu 1999 r., a zakoñczy³a w styczniu 2001 r. Dziêki niej
przepustowo�æ terminalu wzros³a z 450 tys. do 1,3 mln pasa¿erów rocznie.

Nast¹pi³y tak¿e istotne przekszta³cenia prawno-w³asno�ciowe organu zarz¹dzaj¹cego lotni-
skiem. W lipcu 1996 r. powo³ano spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹: �Miêdzynarodowy
Port Lotniczy Kraków-Balice�, która rozpoczê³a dzia³alno�æ 1 lipca 1997 r., przejmuj¹c wcze�niej-
szych pracowników Przedsiêbiorstwa Pañstwowego �Porty Lotnicze�. W styczniu 1998 r. zmie-
niono jej nazwê na Miêdzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Paw³a II Kraków-Balice Spó³ka z o.o.
Najwa¿niejszym udzia³owcem spó³ki jest P.P. �Porty Lotnicze�, posiadaj¹ce 78,83% udzia³ów.
Na kolejnych miejscach znajduj¹ siê: województwo ma³opolskie � 20,05%, gmina miejska Kra-
ków � 1,08% oraz gmina Zabierzów � 0,04% udzia³ów1.

1 W opracowaniu wykorzystano informacje, komunikaty i dane statystyczne dostêpne w latach 2004
�2006 na stronie internetowej Miêdzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Paw³a II Kraków-Balice
Sp. z o.o.; http://www.lotnisko-balice.pl/.
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Krakowskie lotnisko, podobnie jak inne regionalne porty lotnicze, po³o¿one jest stosunkowo
blisko centrum aglomeracji i nale¿y do wiêkszych, bior¹c pod uwagê potencjaln¹ roczn¹ przepu-
stowo�æ. Lotnisko to ma najlepsze warunki do rozwoju przewozów, gdy¿ w jego strefie oddzia³y-
wania o promieniu 100 km (odpowiadaj¹cej w przybli¿eniu czasowi dojazdu oko³o 90 min)
zamieszkuje oko³o 7,9 mln osób. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e obszar ci¹¿enia krakowskiego lotni-
ska pokrywa siê czê�ciowo ze stref¹ oddzia³ywania katowickiego portu lotniczego w Pyrzowi-
cach, który jest oddalony zaledwie o 90 km od lotniska w Balicach (tab.1).

Tab.1. Parametry wybranych regionalnych portów lotniczych (grudzieñ 2004 r.)

*Odleg³o�ci podano w kolejno�ci od centrum Gdañska, Sopotu i Gdyni

�ród³o: opracowanie autora na podstawie: Czecharowski 2002a, b; 2003a, b, c, oraz informacji uzyskanych
z poszczególnych portów lotniczych

W porównaniu z pozosta³ymi portami lotniczymi, wspomniane dwa porty dysponuj¹ najwiêk-
szym potencja³em demograficznym w obszarze swojego ci¹¿enia, co pozwala przypuszczaæ, ¿e
w miarê rozwoju gospodarczego i podnoszenia poziomu ¿ycia spo³eczeñstwa na ich obszarze
ci¹¿enia bêdzie notowany najszybszy wzrost zapotrzebowania na przewozy lotnicze. Dodatko-
wym czynnikiem powoduj¹cym wzrost przewozów na krakowskim lotnisku jest dynamiczny
rozwój miêdzynarodowego ruchu turystycznego. Jest on wynikiem intensywnej akcji promocyj-
nej w innych europejskich metropoliach, prezentuj¹cej unikatowe walory turystyczne miasta
oraz jego najbli¿szego s¹siedztwa.

Wzrost wielko�ci ruchu pasa¿erskiego w latach 1996�2005
Polska jest jednym z najszybciej rozwijaj¹cych siê rynków pod wzglêdem wielko�ci przewo-

zów lotniczych. W latach 1996�2005 ogólna wielko�æ ruchu pasa¿erskiego na polskich lotni-
skach wzros³a a¿ trzykrotnie (z 3,8 mln do 11,5 mln osób). W piêciu analizowanych regionalnych
portach lotniczych przyrost liczby obs³ugiwanych pasa¿erów by³ jeszcze szybszy � blisko sze-
�ciokrotny, z 742,6 tys. do 4430 tys. osób. W przypadku krakowskich Balic wielko�æ przewozów
wzros³a ponado�miokrotnie, z 196,5 tys. do blisko 1,6 mln pasa¿erów (ryc.1).

Znacznie szybsze tempo wzrostu wielko�ci przewozów lotniczych w regionalnych portach
lotniczych sprawia, ¿e maleje monopolistyczna rola warszawskiego lotniska. W 1996 r. lotnisko
Okêcie obs³u¿y³o a¿ 80,6% ca³ego ruchy pasa¿erskiego, a w roku 2005 jedynie 61,5%. W tym
samym okresie udzia³ krakowskich Balic wzrós³ z 5,1% do 13,8% ogólnej liczby pasa¿erów odpra-
wionych w kraju.

Porty lotnicze

Gdañsk 10/11/23* 7260 1,0 2,5

Katowice 34 7600 1,6 7,5

Kraków 18 5000 1,3 7,9

Poznañ      7,5 14 000 1,2�1,5 4,2

Wroc³aw 10 6500 0,6 3,4

Odleg³o�æ
od centrum
aglomeracji

(w km)

Powierzchnia
terminalu

pasa¿erskiego
(w m2)

Przepustowo�æ
roczna

(w mln osób)

Liczba ludno�ci
w strefie oddzia³y-
wania w promie-

niu 100 km od
lotniska (w mln)
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Ryc. 1. Zmiany wielko�ci ruchu pasa¿erskiego w g³ównych regionalnych portach lotniczych
w latach 1996�2005

�ród³o: opracowanie autora na podstawie danych Urzêdu Lotnictwa Cywilnego

Ryc. 2. Dynamika wzrostu przewozów pasa¿erskich w wybranych regionalnych portach lotniczych
w latach 1996�2005 (1996 = 100)

�ród³o: opracowanie autora na podstawie danych Urzêdu Lotnictwa Cywilnego
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W latach 1996�2005 krakowskie lotnisko oraz katowickie Pyrzowice nale¿a³y do najszybciej
rozwijaj¹cych siê lotnisk w kraju. Najwy¿sz¹ dynamikê wzrostu wielko�ci przewozów odnotowa-
no w przypadku Pyrzowic � wielko�æ przewozów w latach 1996�2005 wzros³a blisko 16-krotnie,
podczas gdy krakowskie lotnisko zwiêkszy³o przewozy 8-krotnie. W badanym okresie osi¹gnê³y
one jednak najwiêksz¹ dynamikê wzrostu w�ród analizowanych piêciu regionalnych portów
lotniczych (ryc. 2).

Szczególnie dynamiczny wzrost wielko�ci przewozów odnotowano w tych dwóch portach
lotniczych w latach 2004 i 2005. W Pyrzowicach wielko�æ ruchu pasa¿erskiego w 2004 r. by³a
o 124,8% wiêksza ni¿ w roku poprzednim, a w 2005 r. wzros³a o kolejne 86,8%. W Balicach tempo
wzrostu ruchu pasa¿erskiego w 2004 r. wzros³o o 41,8% w porównaniu z rokiem poprzednim,
a w 2005 r. a¿ o 88,6%. Tempo wzrostu przewozów na tych dwóch lotniskach by³o zdecydowanie
wy¿sze ni¿ w pozosta³ych analizowanych portach lotniczych i znacznie przekracza³o �rednie
tempo wzrostu wielko�ci ruchu pasa¿erskiego na polskich lotniskach, który w 2004 r. wzrós³
o 24,2%, a w 2005 � o 30,2%.

Dynamiczny wzrost wielko�ci ruchu pasa¿erskiego w latach 2004 i 2005 na polskich lotni-
skach wynika³ nie tylko z ogólnych tendencji zwi¹zanych ze wzrostem mobilno�ci spo³eczeñ-
stwa, wiêkszego miêdzynarodowego ruchu turystycznego i zwiêkszenia liczby kontaktów
handlowo-biznesowych z innymi krajami. Spowodowa³o go przede wszystkim wkroczenie na
polski rynek tanich przewo�ników lotniczych. Na krakowskim lotnisku pierwsze tanie linie lotni-
cze (Low-Cost Carriers � LCC) pojawi³y siê w po³owie 2004 r.: Volareweb.com � 18 czerwca,
Germanwings � 24 czerwca, SkyEurop � 30 wrze�nia, easyJet � 13 pa�dziernika. Przewioz³y one
w tym samym roku zaledwie oko³o 190 tys. osób, a  w 2005 r. wielko�æ przewozów wzros³a
ponadsiedmiokrotnie, do oko³o 770 tys., co spowodowa³o, ¿e ich udzia³ w ogólnej obs³udze
ruchu pasa¿erskiego w Balicach wzrós³ z 13,4% do 48,5%. W tym samym okresie tradycyjni
przewo�nicy przewie�li jedynie o 14,1% wiêcej pasa¿erów, co sprawi³o, ¿e ich udzia³ w ogólnej
obs³udze ruchu obni¿y³ siê z 74,1% do 43,5% (ryc. 3).

Jeszcze wiêkszy udzia³ tanich linii lotniczych w obs³udze ruchu pasa¿erskiego odnotowano
w Pyrzowicach, w których w 2005 r. a¿ 62,5% ogólnej wielko�ci przewozów obs³ugiwa³y tanie
linie, a udzia³ tradycyjnych przewo�ników obni¿y³ siê do 14,1% (ryc. 3).

Omawiane porty lotnicze jako jedne z pierwszych otworzy³y siê dla tanich przewo�ników,
zachêcaj¹c ich do rozwijania po³¹czeñ, wspomagaj¹c w akcjach reklamowych i stwarzaj¹c inne
udogodnienia. Wynikiem takiej polityki jest szczególnie aktywna obecno�æ tych przewo�ników
na wspomnianych lotniskach, która wydatnie wp³ywa na urozmaicenie sieci dostêpnych po³¹-
czeñ bezpo�rednich. Nale¿y podkre�liæ, ¿e te porty nie maj¹ szans staæ siê regionalnymi hub-ami
¿adnego tradycyjnego przewo�nika i traktowane s¹ wy³¹cznie jako porty dowozowe do g³ów-
nych hub-ów najwa¿niejszych tradycyjnych przewo�ników. Z tego wzglêdu LOT rozwija g³ów-
nie po³¹czenia z Warszaw¹, Lufthansa � z Frankfurtem nad Menem i Monachium, a Austrian
Airlines � z Wiedniem. Z punktu widzenia tanich linii s¹ one jednak bardzo atrakcyjne ze wzglêdu
na potencjalne du¿e zainteresowanie transportem lotniczym, szczególnie w przypadku Krakowa
i Katowic, które maj¹ najwiêkszy potencja³ demograficzny w swoich strefach oddzia³ywania,
a ponadto s¹ albo bardzo atrakcyjne dla turystów (Kraków), albo maj¹ silne kontakty gospodar-
cze i spo³eczne z Niemcami (Katowice).

Geograficzna struktura ruchu pasa¿erskiego w krakowskim porcie lotniczym
Krakowskie lotnisko ma najlepiej rozwiniêt¹ siatkê po³¹czeñ pasa¿erskich spo�ród wszyst-

kich regionalnych portów lotniczych w Polsce. Pod wzglêdem liczby miast, z którymi ma bezpo-
�rednie po³¹czenia, ustêpuje jedynie warszawskiemu Okêciu. W 2004 r. z krakowskiego lotniska
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Ryc. 3. Struktura ruchu pasa¿erskiego w wybranych portach lotniczych wed³ug typu przewo�nika
w latach 2004 i 2005

�ród³o: opracowanie autora na podstawie danych uzyskanych z portów lotniczych

mo¿na by³o bezpo�rednio dolecieæ do 19 miast za granic¹ oraz do Warszawy. W 2005 r. siatka
po³¹czeñ sta³a siê jeszcze bogatsza, gdy¿ umo¿liwia³a podró¿ do 25 miast za granic¹ oraz do
Warszawy (por. ryc. 4 i 5).

W geograficznej strukturze przewozów krakowskiego lotniska w latach 2004 i 2005 dokona³a
siê zmiana g³ównego kierunku przep³ywów pasa¿erskich. W 2004 r. najwiêksze znaczenie mia³o
po³¹czenie z Warszaw¹, z którego skorzysta³o ponad 186,8 tys. osób, co stanowi³o 26,3% ogól-
nej wielko�ci przewozów w ruchu regularnym. W 2005 r., pomimo wzrostu przewozów na tej
trasie o 3,7% (do 193,7 tys. osób), jej znaczenie spad³o, ustêpuj¹c po³¹czeniom z aglomeracj¹
Londynu, obs³ugiwanym przez kilku przewo�ników. Spad³o równie¿ znaczenie po³¹czenia Kra-
ków � Warszawa, gdy¿ w 2005 r. skorzysta³o z niego ju¿ tylko 13,3% ogó³u pasa¿erów obs³u¿o-
nych w regularnym ruchu lotniczym. W tym samym czasie po³¹czenie z Londynem przesunê³o
siê z drugiego na pierwsze miejsce, a wielko�æ przewozów wzros³a z 132,9 tys. do 336,3 tys.
pasa¿erów, co stanowi³o wzrost z 18,7% do 23,1% ogó³u pasa¿erów obs³u¿onych w regularnym
ruchu lotniczym (ryc. 4 i 5).

Specyfik¹ krakowskiego portu lotniczego jest utrzymywanie po³¹czeñ transatlantyckich z mia-
stami, które s¹ g³ównymi skupiskami Polonii w Stanach Zjednoczonych. Jest to obecnie jedyne
lotnisko regionalne obs³uguj¹ce tego typu po³¹czenia. Jest to zwi¹zane z liczn¹ emigracj¹ miesz-
kañców Ma³opolski i Podkarpacia do Stanów Zjednoczonych oraz ci¹g³ym utrzymywaniem kon-
taktów z rodzinnymi stronami. W 2004 r. z linii Kraków � Chicago skorzysta³o oko³o 52,5 tys.
podró¿nych, co stawia³o j¹ na drugim miejscu w�ród po³¹czeñ miêdzynarodowych pod wzglêdem
wielko�ci przewozów (10,0%). W 2005 r. przewieziono na tej trasie oko³o 58,2 tys. osób, co
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Ryc. 4. Kraków. Wielko�æ przewozów pasa¿erskich w ruchu regularnym na kierunkach obs³ugiwanych
w 2004 r. (w tys. osób)

�ród³o: opracowanie autora na podstawie informacji uzyskanych z Miêdzynarodowego Portu Lotniczego
Kraków-Balice: http//www.lotnisko-balice.pl/stat_ruch_pasazerski.asp.

stanowi³o ju¿ jedynie 4,6% wielko�ci przewozów miêdzynarodowych. Znacznie mniejsze prze-
wozy odnotowano na trasie Kraków � Nowy Jork. Wzros³y one w analizowanym okresie z 12,3 tys.
do 16,0 tys. pasa¿erów. Nieznaczny wzrost wielko�ci przewozów odnotowany na obydwu tra-
sach transatlantyckich �wiadczy o nies³abn¹cym zainteresowaniu tymi po³¹czeniami, warto jed-
nak zaznaczyæ, ¿e wraz z dynamicznym rozwojem po³¹czeñ europejskich w latach 2004 i 2005 ich
znaczenie w ogólnej wielko�ci przewozów miêdzynarodowych bardzo zmala³o.

Istotn¹ rolê w�ród po³¹czeñ miêdzynarodowych odgrywa³y w 2004 r. tak¿e trasy dowozowe
do g³ównych hub-ów partnerów LOT-u z aliansu Star: Frankfurtu, Monachium i Wiednia. Na
tych trzech kierunkach wielko�ci przewozów waha³y siê od 47,9 tys. do 48,9 tys. pasa¿erów (ryc.
4). W 2005 r. najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa³o po³¹czenie z Monachium, obs³ugiwane przez LOT
i Lufthansê. Wielko�æ przewozów na tej trasie wzros³a z 48,2 tys. do 110,7 tys. pasa¿erów, pod-
czas gdy w przypadku po³¹czenia z Frankfurtem nad Menem odnotowano wyra�ny spadek
wielko�ci przewozów, a w przypadku po³¹czenia z Wiedniem � jedynie nieznaczny wzrost. Fakt
ten nale¿y wi¹zaæ ze strategi¹ niemieckiego przewo�nika, który kieruje ruch dowozowy z krakow-
skiego lotniska do swojego hub-u w Monachium, zwiêkszaj¹c na tej trasie liczbê po³¹czeñ do 21
tygodniowo, a ograniczaj¹c liczbê po³¹czeñ z Frankfurtem nad Menem, do którego kieruje siê
g³ównie ruch dowozowy z katowickiego lotniska (40 po³¹czeñ tygodniowo).
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Ryc. 5. Kraków. Wielko�æ przewozów pasa¿erskich w ruchu regularnym na kierunkach obs³ugiwanych
w 2005 r. (w tys. osób)

�ród³o: opracowanie autora na podstawie informacji uzyskanych z Miêdzynarodowego Portu Lotniczego
Kraków-Balice: http//www.lotnisko-balice.pl/stat_ruch_pasazerski.asp.

Warto równie¿ odnotowaæ stosunkowo dynamiczny wzrost ruchu pasa¿erskiego na trasach
miêdzy Krakowem a Dortmundem (z 13,2 tys. do 93,2 tys. osób), Pary¿em (z 34,2 tys. do 84,5 tys.
osób), Berlinem (z 9 tys. do 72,8 tys. osób), Rzymem (z 31,6 tys. do 71,3 tys. osób). Ustawia to te
miasta na trzecim (po Londynie i Monachium) szczeblu w hierarchii powi¹zañ lotniczych Krako-
wa z metropoliami europejskimi (ryc. 4 i 5).

Czwarty szczebel w hierarchii powi¹zañ lotniczych Krakowa stanowi³y te, na których w 2004 r.
wielko�æ ruchu pasa¿erskiego waha³a siê od oko³o 10 tys. do 20 tys. osób, a w 2005 r. � miêdzy
20 tys. a 65,5 tys. osób. W tej grupie miast znalaz³y siê w 2004 r.: Budapeszt, Dortmund, Kolonia,
Kopenhaga, Praga i Zurych, a w 2005 r.: Amsterdam, Frankfurt nad Menem, Kolonia, Manche-
ster, Mediolan, Oslo, Praga, Stuttgart, Wiedeñ i Zurych (ryc. 4 i 5).

Ostatni¹ w hierarchii � pi¹t¹ grupê � stanowi¹ miasta, w przypadku których wielko�æ przewo-
zów pasa¿erskich nie przekroczy³a w 2004 r. 10 tys. osób, a w 2005 r. by³a ni¿sza od 20 tys. osób.
W 2004 r. znalaz³o siê w tej grupie piêæ miast, a w 2005 r. ich liczba wzros³a do siedmiu (por. ryc.
4 i 5).W analizowanym okresie dokona³y siê znaczne zmiany w hierarchii g³ównych miêdzyna-
rodowych po³¹czeñ lotniczych Krakowa. Najwa¿niejsze pod wzglêdem wielko�ci przewozów
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pozostaje po³¹czenie z portami lotniczymi aglomeracji Londynu, ale na drugie miejsce awanso-
wa³o po³¹czenie z Monachium, a straci³y tê pozycjê po³¹czenia z Frankfurtem nad Menem i Wied-
niem. Trzeci szczebel w hierarchii tworzy³y pocz¹tkowo po³¹czenia z Pary¿em i Rzymem, ale
w 2005 r. dosz³y tak¿e po³¹czenia z Dortmundem i Berlinem. Na kolejnych szczeblach hierarchii
szczególnie godny podkre�lenia jest spadek znaczenia po³¹czenia z Kopenhag¹, co wi¹¿e siê ze
stopniowym wycofywaniem siê z krakowskiego lotniska skandynawskich linii SAS, oraz sto-
sunkowo wolny wzrost przewozów na linii Kraków � Budapeszt. Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e
w przypadku po³¹czeñ sklasyfikowanych w 2004 r. na czwartym i pi¹tym szczeblu hierarchii
dokonuj¹ siê obecnie najszybsze zmiany i przesuniêcia wynikaj¹ce z rozwoju przewozów na tych
trasach, które czêsto rozpoczynano dopiero w drugiej po³owie 2004 r. wraz z pojawieniem siê
tanich przewo�ników (Wójtowicz 2005).

Wnioski
Krakowski port lotniczy nale¿y do najszybciej rozwijaj¹cych siê lotnisk w kraju. Wskazuje na

to nie tylko ponado�miokrotny wzrost liczby odprawionych pasa¿erów w latach 1996�2005, ale
tak¿e sta³y rozwój sieci po³¹czeñ, która w 1996 r. ogranicza³a siê tylko do po³¹czenia z Warszaw¹,
a w 2005r. powiêkszy³a siê o po³¹czenia z 25 miastami za granic¹. Na koniec 2005 r. Balice mia³y
po³¹czenia z 23 miastami, w tym z 22 za granic¹, obs³ugiwane przez 10 tradycyjnych oraz 6 tanich
przewo�ników.

Warto zauwa¿yæ, ¿e krakowskie lotnisko, obs³u¿ywszy w 2005 r. blisko 1,6 mln pasa¿erów,
przekroczy³o planowan¹ na 1,3 mln osób rocznie przepustowo�æ terminala pasa¿erskiego i sta-
nê³o wobec konieczno�ci jak najszybszej jego rozbudowy. Dalszy dynamiczny wzrost przewo-
zów potwierdzaj¹ tak¿e dane Urzêdu Lotnictwa Cywilnego z pierwszego pó³rocza 2006 r., w którym
przewieziono 979,3 tys. osób, czyli o 46,4% wiêcej ni¿ w tym samym okresie 2005 r. W sezonie
letnim 2006 r. krakowskie lotnisko oferowa³o szczególnie bogat¹ sieæ po³¹czeñ do 40 miast za
granic¹ oraz 2 w kraju, obs³ugiwanych przez 11 tradycyjnych i 9 tanich przewo�ników. Przyczy-
ni³o siê to do jeszcze szybszego wzrostu wielko�ci przewozów. Ju¿ 3 listopada 2006 r. �wiêtowa-
no obs³u¿enie dwumilionowego pasa¿era.

Lotnisko Balice ma bardzo zró¿nicowan¹ strukturê przewo�ników, w której, w przeciwieñstwie
do innych portów regionalnych, nie ma ca³kowitej dominacji tanich linii, a s¹ tak¿e obecni trady-
cyjni przewo�nicy, gwarantuj¹cy wiêksz¹ stabilno�æ po³¹czeñ.

Krakowski port ma najlepiej rozbudowan¹ i zró¿nicowan¹ sieæ po³¹czeñ spo�ród wszystkich
portów regionalnych, dziêki czemu odgrywa wa¿n¹ rolê w aktywizacji gospodarczej i pobudza-
niu przedsiêbiorczo�ci zarówno na terenie miasta, jak i regionu. Przyk³adem jest gwa³towny
wzrost liczby turystów zagranicznych w Krakowie, z 605 tys. w 2003 r. do 1250 tys. osób w 2005 r.
W 2003 r. jedynie 19% turystów zagranicznych dotar³o do Krakowa samolotem, podczas gdy
w 2005 r. ju¿ 48% z nich wybra³o ten �rodek transportu (Krakowski Rynek Nieruchomo�ci,
2006). Nadchodz¹ce lata bêd¹ mia³y decyduj¹ce znaczenie dla rozwoju i przysz³o�ci krakowskie-
go lotniska. Jedynie szybka rozbudowa terminala pasa¿erskiego pozwoli mu utrzymaæ obecn¹
pozycjê, bior¹c pod uwagê szybk¹ rozbudowê lotniska w Pyrzowicach, które ju¿ w 2007 r. osi¹-
gnê³o przepustowo�æ ponad 3 mln pasa¿erów rocznie. Wobec rosn¹cego zat³oczenia na Bali-
cach, czê�æ przewo�ników mo¿e przenie�æ siê do Pyrzowic, co mo¿e doprowadziæ do zahamowania
rozwoju krakowskiego lotniska i prze³o¿yæ siê po�rednio na spadek wielko�ci ruchu turystycz-
nego, rynek nieruchomo�ci oraz inne sektory gospodarki.
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Development of Passenger Transport at the John Paul II
International Airport in Kraków in Comparison

with Other Regional Airports in Poland

The aim of this paper is to examine the changes of the passenger air traffic at the John Paul II
International Airport in Kraków in comparison with other regional airports in Poland in the years
1996�2005. The analysis also covers the development of aviation network from the Kraków
Airport and the changes in size of passenger flows on individual routes. Special attention was
put on low-cost carriers and their impact on growth of passenger flows and the diversification of
the offered connections.
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Dzia³alno�æ gminy w zakresie rozwoju przedsiêbiorczo�ci lokalnej

Rozwój przedsiêbiorczo�ci lokalnej
Przedsiêbiorczo�æ w ujêciu ekonomicznym jest traktowana jako czwarty czynnik produkcji,

przejawiaj¹cy siê dzia³aniami w obszarze racjonalizacji i twórczym stosowaniu nowatorskich
rozwi¹zañ przynosz¹cych lepsze efekty wykorzystania pozosta³ych czynników rozwoju gospo-
darczego. Odgrywa istotn¹ rolê w efektywnej alokacji istniej¹cych i tworzeniu nowych oraz
doskonalszych zasobów. Polega na poszukiwaniu innowacji oraz wykrywaniu nowych zwi¹z-
ków w istniej¹cym systemie spo³eczno-gospodarczym.1  Jest to zdolno�æ jednostki do dostrze-
gania luk na rynku, wybiegania w przysz³o�æ, poszukiwania zmiany i reagowania na ni¹ oraz
wykorzystywania jej do spo³ecznej lub gospodarczej innowacji.2  Literatura przedmiotu podkre-
�la znaczenie innowacji spo³ecznej i akcentuje jej znaczn¹ trudno�æ przeprowadzenia w porów-
naniu do innowacji technicznej.3

Z badañ wynika, ¿e we wdra¿aniu wszelkich zmian g³ówn¹ rolê odgrywa lokalna grupa zawo-
dowa, dziêki przynale¿no�ci jej cz³onków do stowarzyszeñ, zrzeszeñ politycznych, zespo³ów
doradczych, agencji rozwoju regionalnego, rad nadzorczych. E. Skawiñska pisze: �Sama obec-
no�æ liderów w �rodowisku nie wystarcza do zapewnienia dynamizmu lokalnego, który mo¿e
ulec os³abieniu, je�li nie znajd¹ wspó³rozmówców. Dominuj¹ca grupa spo³eczna uruchamia stra-
tegiê rozwoju, np. gminy, która najlepiej chroni interesy gospodarcze tej i pozosta³ych grup
spo³ecznych�.4  Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e warunkiem przedsiêbiorczo�ci poszczególnych orga-
nizacji jest �rodowisko lokalne.5

Do�wiadczenia krajów gospodarczo rozwiniêtych wskazuj¹, ¿e w �rodowisku lokalnym istot-
na jest rola animatorów. Cele animacji musz¹ odzwierciedlaæ cele lokalne oraz istniej¹ce zasady,
a ich realizacja powinna byæ oparta na wspó³pracy animatora ze spo³eczno�ci¹ lokaln¹. Ta wspó³-
praca jest niezbêdna dla zidentyfikowania zasobów, okre�lenia celów i ich rozwi¹zania, wynego-
cjowania zaanga¿owania i poparcia lokalnych przywódców oraz agencji z zewn¹trz, w tym poparcia
kapita³owego.6  Rozwój przedsiêbiorczo�ci powinien byæ rozpatrywany w szerszym kontek�cie
ró¿nych elementów sk³adaj¹cych siê na ogólny efekt rozwoju lokalnego. Te elementy lokalne to
�rodowisko, kultura, gospodarka i w³adza.

1 E. Skawiñska, 2002, Konkurencyjno�æ przedsiêbiorstw. Nowe podej�cie, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa-Poznañ.
2 P.F Drucker, 1992, Innowacje i przedsiêbiorczo�æ. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
3 Ibidem.
4 E. Skawiñska, 2002, op. cit.
5 B. Bojewska, 2002, Przedsiêbiorczo�æ w zarz¹dzaniu i rozwoju ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw [w:]
Zarz¹dzanie ma³ym i �rednim przedsiêbiorstwem, uwarunkowania europejskie, M. Stru¿ycki (red.),
Difin, Warszawa.
6 J. Bryden, 1989, The Standing Commission on the Scottish Economy. A Policy for Rural Scotland, Report
of the Rural Issues Group.
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Liczne badania wskazuj¹ regiony, których rozwój nast¹pi³ w wyniku po³¹czenia ró¿nych czyn-
ników lokalnych. Do istotnych czynników nale¿¹ nie tylko elementy tradycyjnie uznawane za
gospodarcze, lecz równie¿ te, którym dotychczas takiego znaczenia nie przypisywano. Do tej
grupy nale¿¹ m.in.: tradycja uprawiania danej dziedziny wytwórczo�ci, tradycja samodzielnej
dzia³alno�ci ekonomicznej, znajomo�æ podstawowych zasad rynku, tradycje kooperacji, istnie-
nie instytucji tworz¹cych infrastrukturê przedsiêbiorczo�ci (parki technologiczne, ma³e banki,
izby przemys³owe), zaufanie pozwalaj¹ce na natychmiastowe zawieranie umów, zaci¹ganie kre-
dytów i inne zobowi¹zania. Istotna jest równie¿ rola w³adz lokalnych rozumiej¹cych i wspólnie
wspieraj¹cych przedsiêbiorczo�æ. Pobudzanie przedsiêbiorczo�ci i inicjatyw w skali lokalnej
u³atwia tworzenie systemu harmonijnego, w którym ka¿dy cz³onek spo³eczno�ci ma mo¿liwo�æ
odegrania swojej roli, wzrasta zatem poczucie uczestnictwa.

Istota roli gminy w rozwoju przedsiêbiorczo�ci wynika z ustawowych cech samorz¹du teryto-
rialnego. Oto one:
� Zadania gminy s¹ okre�lone ustawowo. Znaczna czê�æ finansów, jakimi gmina dysponuje,

przeznaczona jest na realizacjê wytyczonych zadañ. Do tych zadañ nale¿¹: edukacja, opieka
zdrowotna i spo³eczna, budowa i utrzymanie ulic i dróg lokalnych, gospodarka komunalna
i mieszkaniowa, gospodarka przestrzenna i wydawanie pozwoleñ budowlanych, zapewnienie
funkcjonowania targowisk i niektóre funkcje administracyjne. Je�li gmina wykracza poza te
zadania, to mog¹ wyst¹piæ trudno�ci finansowe w ich realizacji.

� Najwa¿niejszym zadaniem gminy jest stwarzanie warunków zaspokajania potrzeb jej mieszkañców.
� Pierwszeñstwo w podejmowaniu inicjatyw oraz okre�laniu hierarchii potrzeb i sposobów ich

zaspokojenia maj¹ mieszkañcy gminy. W³adza gminy pe³ni funkcje koordynacyjne, regulacyj-
ne i informacyjne, ale nie narzuca mieszkañcom swojego punktu widzenia.

� Podstawowym zadaniem w³adzy lokalnej jest zaspokajanie potrzeb mieszkañców, co oznacza,
¿e ró¿ne mog¹ byæ: hierarchia celów, sposób wykorzystania zasobów, stawiane czy akcepto-
wane ograniczenia. W³adza lokalna jest zwykle zainteresowana rozwojem gospodarczym o tyle,
o ile realizowane s¹ w ten sposób inne cele lub zadania, za które jest ona odpowiedzialna.

W artykule przedstawiono podstawowe p³aszczyzny dzia³ania gminy w zakresie rozwoju
przedsiêbiorczo�ci. Nale¿¹ do nich: polityka gminy, instrumenty finansowe, inwestycje, gospo-
darowanie mieniem, dzia³alno�æ gminy, rynek pracy, promocja gminy, strategia rozwoju gminy
i tworzenie klimatu inwestycyjnego, wpieraj¹cego przedsiêbiorczo�æ.

Polityka gminy
Zasadnicze znaczenie dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci ma odpowiednio prowadzona polityka

gminy. Z punktu widzenia tej polityki przedsiêbiorczo�æ nale¿y rozumieæ jako postawê sprzyjaj¹-
c¹ rozwojowi gospodarczemu gminy, inicjatywom lokalnym i samodzielnemu rozwi¹zywaniu
problemów. Rozwój gospodarczy na szczeblu lokalnym oznacza przyrost �rodków i mo¿liwo�ci,
które pozwalaj¹ lokalnej w³adzy i mieszkañcom lepiej zaspokajaæ wiêksz¹ liczbê potrzeb na wy-
¿szym poziomie. Ten rozwój nie powinien powodowaæ wzrostu zanieczyszczeñ �rodowiska przy-
rodniczego ani zmiany sposobu ¿ycia, który dotychczas by³ ceniony przez mieszkañców.

Oto warunki, których spe³nienie jest konieczne, aby nast¹pi³ rozwój:
� wolny dostêp do rynku i konkurencja,
� dominacja sektora prywatnego,
� otwarto�æ na zmiany otoczenia,
� prorozwojowy, elastyczny rynek pracy,
� niskie obci¹¿enia zysku i p³ac,
� stabilno�æ polityczna i makroekonomiczna.
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Cele strategii rozwoju mog¹ dotyczyæ rozmaitych zagadnieñ, a dokonywane wybory � od-
zwierciedlaæ rozmaite kierunki dzia³añ, np. silne programy promocji inwestycji, rozwoju przedsiê-
biorczo�ci oraz prywatyzacji przedsiêbiorstw i us³ug komunalnych, rozbudowê infrastruktury
i udostêpnianie terenów. Dzia³ania te mog¹ tak¿e polegaæ na d¹¿eniu do zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych czy poprawy sytuacji na rynku pracy. Mog¹ wreszcie byæ skoncentrowane na
problemie uzdrowienia finansów lokalnych lub innych kwestiach.

Instrumenty finansowe oddzia³ywania gminy na przedsiêbiorczo�æ
Najwa¿niejszym instrumentem finansowym gminy jest bud¿et sk³adaj¹cy siê z ró¿nego rodza-

ju �róde³ dochodów oraz wydatków, z których ka¿dy mo¿e byæ narzêdziem oddzia³uj¹cym na
lokalne zadania gospodarcze. Narzêdzia te nale¿y wykorzystywaæ kompleksowo. Formu³uj¹c
zasady fiskalnej polityki gminy, nale¿y przede wszystkim rozstrzygn¹æ podstawowe zagadnie-
nia: czy lepiej obni¿aæ, czy podwy¿szaæ podatki i op³aty? je�li obni¿aæ, to czy wszystkie? czy
gmina ma w tym zakresie jakie� mo¿liwo�ci? jakie skutki dla bud¿etu gminy oraz lokalnego
rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiêbiorczo�ci bêd¹ mia³y te operacje? Literatura przed-
miotu podkre�la, ¿e mo¿liwe skutki obni¿enia podatków lub op³at s¹ korzystne dla rozwoju
gospodarki i przedsiêbiorczo�ci gminy.7  Najkorzystniejszym skutkiem obni¿enia podatków dla
rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiêbiorczo�ci lokalnej jest wzrost inwestycji. Niezale¿nie
od tego, czy chodzi o inwestorów z terenu gminy, czy te¿ o inwestorów spoza gminy, o dobrych
warunkach do inwestowania mówimy tylko wtedy, gdy inwestorzy mog¹ przewidzieæ efekty
swoich dzia³añ i efekty inwestycji na wiele lat. Ka¿dy inwestor chce mieæ pewno�æ, ¿e inwestycja
przyniesie mu okre�lone zyski w okre�lonym czasie. Z tego punktu widzenia wa¿ne s¹ dwie
kwestie, na które w³adze gminy maj¹ wyra�ny wp³yw: stabilno�æ oraz przewidywalno�æ warun-
ków inwestowania (w tym kosztów) i funkcjonowania firmy po ukoñczeniu inwestycji.

Istotny dla polityki finansowej gminy z punktu widzenia rozwoju przedsiêbiorczo�ci jest
sposób kszta³towania i prowadzenia tej polityki oraz podejmowania decyzji wp³ywaj¹cych na
otoczenie. Wa¿ne, aby podejmowaæ decyzje finansowe, opieraj¹c siê na przemy�lanej polityce
(strategii) i racjonalnych metodach podejmowania decyzji. Przedsiêbiorca nie mo¿e traciæ zaufa-
nia do lokalnych w³adz w wyniku zagro¿enia jego interesów. Aby decyzje finansowe gminy
mog³y pozytywnie oddzia³ywaæ na rozwój przedsiêbiorczo�ci, nale¿y zwróciæ uwagê na:
� skoordynowanie decyzji,
� stworzenie kompleksowego, wieloletniego planu, najlepiej strategii rozwoju,
� jawno�æ poczynañ i podejmowanych decyzji,
� wyra�ne zdefiniowanie kompetencji organów gminy (tych, które nie s¹ wymienione w ustawie

o samorz¹dzie terytorialnym lub w innych aktach prawnych), je¿eli mo¿e zaistnieæ w¹tpli-
wo�æ, który organ gminy jest odpowiedzialny za podejmowanie okre�lonych decyzji,

� precyzyjne okre�lenie kompetencji i odpowiedzialno�ci poszczególnych komórek organiza-
cyjnych i osób,

� oddzielenie funkcji kontrolnych od decyzyjnych i wykorzystanie kontrolnych uprawnieñ rad
gminy,

� konsekwentne realizowanie przyjêtych programów gospodarczych, zasad czy strategii, co
musi mieæ odzwierciedlenie w corocznie podejmowanych uchwa³ach bud¿etowych.8

7 E. Boñczak-Kucharczyk, K. Herbst, K. Chmura, 1998, Jak w³adze lokalne mog¹ wspieraæ przedsiêbior-
czo�æ, Fundacja Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych, Polska Fundacja Promocji Ma³ych i �rednich Przed-
siêbiorstw, Warszawa.
8 Ibidem.
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Inwestycje jako obszar rozwoju przedsiêbiorczo�ci
Trwa³y wzrost gospodarczy oraz rozwój przedsiêbiorczo�ci nie s¹ mo¿liwe bez inwestycji.

W³adze samorz¹dowe powinny byæ zainteresowane nie tylko inwestycjami finansowanymi bez-
po�rednio przez gminê, lecz tak¿e dokonywanymi przez inne podmioty na terenie gminy. Istnieje
�cis³y zwi¹zek inwestycji gminnych z innymi inwestycjami prowadzonymi ju¿ nie przez gminê.
O wa¿no�ci inwestycji na terenie gminy decyduj¹ nastêpuj¹ce elementy:
� Prawid³owo zaplanowane inwestycje infrastrukturalne powoduj¹ kolejne inwestycje.
� Inwestycje s¹ najbardziej skuteczn¹ metod¹ zwalczania bezrobocia, gdy¿ tworz¹ lokalny ry-

nek pracy.
� Brak pewnego rodzaju inwestycji przekre�la rozwój niektórych dziedzin dzia³alno�ci gospo-

darczej. Na przyk³ad brak inwestycji w dziedzinie telekomunikacji, zaopatrzenia w wodê, ener-
giê itp. stanowi barierê dla lokalnego rozwoju gospodarczego.

� Brak inwestycji w niektórych dziedzinach (np. mieszkaniowych) powoduje, ¿e nie zostaj¹
zaspokojone podstawowe potrzeby mieszkañców, co wywo³uje niezadowolenie spo³eczne.

Szczególnie istotne dla rozwoju innowacyjno�ci i przedsiêbiorczo�ci s¹ inwestycje w tzw. parki
technologiczne. Parki technologiczne to jednostki gospodarcze, których zasadniczym celem jest
wytwarzanie zaawansowanej technologii oraz �wiadczenie us³ug w zakresie wdra¿ania innowacji
na rzecz przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych na okre�lonym, zintegrowanym obszarze. Obejmuj¹
wspólne przedstawicielstwa na zewn¹trz parku, u¿ytkowanie wspólnych urz¹dzeñ serwisowych
lub realizacjê wspólnych inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej albo socjalnej. Park tech-
nologiczny mo¿na rozpatrywaæ jako zainicjowany oraz subwencjonowany ze �rodków publicz-
nych zorganizowany kompleks przemys³owy, w ramach którego jest realizowana polityka w zakresie:
� wspomagania m³odych innowacyjnych przedsiêbiorstw, nastawionych na rozwój produktów

i metod wytwarzania w technologicznie zaawansowanych bran¿ach,
� optymalizacji warunków transferu technologii i komercjalizacji rezultatów badañ z instytucji

naukowych do praktyki gospodarczej.9

Je�li mówimy o inwestycjach jako o czynniku stymulowania rozwoju i przedsiêbiorczo�ci, to
nale¿y zwracaæ uwagê nie tylko na inwestycje w sferze gospodarki, ale tak¿e inwestycje w ludzi
(wykszta³cenie, umiejêtno�ci, postawy), w �rodowisko przyrodnicze, �rodowisko spo³eczne i struk-
tury organizacyjne. W wyborze inwestycji komunalnych w³adze gminy � oprócz kryterium efektyw-
no�ci � powinny stosowaæ inne kryteria, np. zadania, zakres �wiadczonych us³ug, poprawê standardu
¿ycia mieszkañców. Nale¿y podkre�liæ znaczenie roli samorz¹du terytorialnego w inwestycjach pro-
wadzonych z udzia³em mieszkañców (inwestycje czynowe). Te inwestycje zwykle dotycz¹ uzbrojenia
osiedli, budowy dróg, wodoci¹gów itp. W³adze gminy powinny tworzyæ warunki do inwestowania.
S¹ to g³ównie: przekonanie inwestorów w gminie o stabilno�ci warunków dzia³ania, okre�lenie wa-
runków zabudowy i zagospodarowania niektórych terenów, ustalenie sta³ych i czytelnych zasad
w zakresie zbywania, nabywania oraz zamiany nieruchomo�ci i lokali przez gminê.

Gospodarowanie mieniem w gminie jako obszar rozwoju przedsiêbiorczo�ci
Mienie komunalne s³u¿y do wykonywania zadañ w³asnych gminy (zadañ publicznych). Ist-

nieje prosty zwi¹zek pomiêdzy ustawowymi celami dzia³ania gminy, czyli pe³nieniem zadañ pu-
blicznych, a konieczno�ci¹ posiadania mienia. Zarz¹dzanie mieniem w gminie wymaga od w³adz

9 J. Bogdanienko, 1998, Zarz¹dzanie innowacjami, Warszawa; M. Stru¿ycki, 2006, Przedsiêbiorczo�æ
w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Szko³y G³ównej Handlowej, Warszawa.
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samorz¹dowych znacznej przedsiêbiorczo�ci. Gminy zwykle dysponuj¹ du¿o wiêkszym mieniem
ni¿ tylko to, które s³u¿y do pe³nienia zadañ publicznych. To mienie powinno byæ zarz¹dzane
i wykorzystywane jak najlepiej. W tym celu w³adze gminy powinny: zinwentaryzowaæ obiekty
gminy; przygotowaæ i zatwierdziæ program konserwacji nieruchomo�ci komunalnych i uzyskaæ
na nie odpowiednie �rodki; przeprowadziæ prace konserwatorskie i remontowe zgodnie z opra-
cowanymi planami, dokonaæ kontroli przeprowadzonych prac i sposobu wykorzystywania �rod-
ków; oceniæ efektywno�æ realizowanych programów.10

Wa¿ne zadanie stoj¹ce przed gmin¹ to opracowanie efektywnej strategii zarz¹dzania mieniem
i zbywania poszczególnych jego sk³adników. Sk³adniki mienia mo¿na podzieliæ na:
� te, które s³u¿¹ wykonywaniu zadañ publicznych,
� te, które nie s¹ do tego potrzebne (ani nie bêd¹ w przysz³o�ci),
� te, które przynosz¹ gminie dochód i bêd¹ go przynosiæ w przysz³o�ci,
� te, które dochodu nie przynosz¹ ani nie bêd¹ go przynosi³y.

Zasady zbywania, nabywania, zamiany i obci¹¿ania mienia gminy nale¿y traktowaæ jako
instrument tworzenia warunków rozwoju przedsiêbiorczo�ci. Znacznej aktywno�ci przedsiêbior-
czej w³adz samorz¹dowych wymagaj¹ takie operacje, jak:
� oddawanie gruntu w u¿ytkowanie wieczyste,
� oddawanie nieruchomo�ci w trwa³y zarz¹d,
� u¿yczanie,
� wnoszenie mienia do spó³ek prawa handlowego.11

Aby dobrze zarz¹dzaæ nieruchomo�ciami, nale¿y przede wszystkim mieæ o nich dostateczn¹
wiedzê. W tym zakresie powinna byæ pomocna gminna baza danych o nieruchomo�ciach, któr¹
w zasadzie ka¿da gmina powinna za³o¿yæ i stale aktualizowaæ, co wymaga odpowiedniego jej
umiejscowienia w gminnych strukturach organizacyjnych oraz uwzglêdniania w zakresach obo-
wi¹zków pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych gminy.

Prawid³owa ocena efektów ekonomicznych zwi¹zanych z posiadaniem i u¿ytkowaniem danej
nieruchomo�ci jest podstaw¹ racjonalnego ekonomicznie gospodarowania nieruchomo�ciami
komunalnymi. Ocena finansowych skutków sprzeda¿y powinna te¿ stanowiæ podstawê do pod-
jêcia decyzji o zbyciu okre�lonych sk³adników mienia gminy.

W niektórych gminach wa¿ne dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci mog¹ byæ zasady korzystania
z gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿yteczno�ci publicznej. G³ównie chodzi o trzy ich rodzaje:
� obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
� obiekty i urz¹dzenia infrastruktury spo³ecznej (szko³y, ¿³obki, przedszkola, obiekty sportowe,

teatry itp.)
� urzêdy i inne obiekty administracyjne, w których za³atwiane s¹ sprawy mieszkañców.

Stymulowanie rozwoju przedsiêbiorczo�ci przez gminê wymaga konstruowania planów zago-
spodarowania przestrzennego oraz planowania i prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych
w taki sposób, aby przewidywa³y one potencjalne potrzeby inwestorów, wyprzedza³y je i pozwa-
la³y na korzystanie z infrastruktury maksymalnej liczbie podmiotów gospodarczych i osób na jak
najlepszych warunkach.

10 E. Boñczak-Kucharczyk, K. Herbst, K. Chmura, op. cit.
11 K. W¹sowicz, T. Ostrowski, 2003, Przedsiêbiorczo�æ komunalna, Izba Gospodarcza Komunikacji
Miejskiej, Kraków.
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Dzia³alno�æ gospodarcza gminy jako p³aszczyzna rozwoju przedsiêbiorczo�ci
Mo¿liwo�ci prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej przez gminê s¹ ograniczone prawem. Gmina

jako w³a�ciciel, zleceniodawca i odbiorca w procesach gospodarowania jest z³o¿onym uczestni-
kiem gry rynkowej. Dzia³alno�æ gospodarcza gminy jest uwarunkowana innymi czynnikami ni¿
dzia³alno�æ gospodarcza przedsiêbiorców niepublicznych. W projektowanych zamierzeniach
gmina nie zawsze mo¿e kierowaæ siê korzy�ciami ekonomicznymi. Strona finansowa, op³acalno�æ
ekonomiczna podejmowanych dzia³añ nie zawsze jest priorytetem. Stopieñ zaanga¿owania gmi-
ny w ¿ycie gospodarcze lokalnej wspólnoty zosta³ ogólnie okre�lony w ustawie o samorz¹dzie
gminnym oraz w ustawie o gospodarce. W celu wykonania spoczywaj¹cych na niej zadañ, gmina
mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci
publicznej. Podstawowym zakresem zainteresowania gminy s¹ zadania w³asne. Jednak samorz¹d
ma zadanie dzia³ania w kierunku rozwoju lokalnego, dlatego te¿ polityka gospodarcza gminy musi
stanowiæ odpowied� na problemy rozwoju danej przestrzeni spo³eczno-gospodarczej.12

W zale¿no�ci od charakteru i rozmiaru prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej gmina mo¿e
wybraæ ró¿ne jej formy organizacyjno-prawne. Mog¹ to byæ: jednostki bud¿etowe, gospodarstwa
pomocnicze, zak³ady bud¿etowe, spó³ki prawa handlowego � akcyjne z ograniczon¹ odpowiedzial-
no�ci¹, fundacje, spó³dzielnie osób prawnych. W literaturze podkre�la siê, ¿e najw³a�ciwszymi
formami prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej przez gminê s¹ spó³ki prawa handlowego.13

Dzia³ania gminy w zakresie rozwoju przedsiêbiorczo�ci powinny obejmowaæ:
� aktywizacjê lokalnych zasobów kapita³u i pracy oraz efektywne wykorzystanie zasobów na-

turalnych, walorów lokalizacji przestrzennej,
� kreowanie nowych zasobów lokalnych poprzez stwarzanie korzystnych warunków do rozwoju,
� zarz¹dzanie infrastruktur¹ w celu u³atwienia nawi¹zywania stosunków gospodarczych,
� zarz¹dzanie zasobami pracy, które s¹ szczególnym czynnikiem rozwoju lokalnego,
� kreowanie powi¹zañ integracyjnych pomiêdzy uczestnikami procesów gospodarczych, wzmac-

nianie przejawów ¿ycia gospodarczego w wymiarze lokalnym.14

Rynek pracy i jego zwi¹zek z przedsiêbiorczo�ci¹
W procesie tworzenia i rozwoju innowacji i przedsiêbiorczo�ci w �rodowisku lokalnym pod-

stawowym problemem jest zapewnienie zgodno�ci spo³ecznego zapotrzebowania na innowacje
z tre�ci¹ zaprowadzanej zmiany. Wprowadzaj¹c innowacje technologiczne, organizacyjne, eko-
nomiczne itp. dokonujemy zmian w dotychczas funkcjonuj¹cych strukturach. Dla ludzi, których
ta zmiana dotyczy, oznacza to naruszenie dotychczasowego stanu, a �ci�lej � ich dotychczaso-
wej pozycji. Czynnik ludzki ma podstawowe znaczenie w rozwoju innowacyjno�ci i przedsiêbior-
czo�ci. Zapoznanie spo³eczno�ci lokalnej z warto�ci¹ spo³ecznych i ekonomicznych korzy�ci
uzyskanych w wyniku wdra¿ania innowacji pozwala szybciej zlikwidowaæ opór przeciw innowacji.
Niedocenianie stosunku pracowników do zmian mo¿e spowodowaæ wiele trudno�ci i komplikacji,
ujawniaj¹cych siê czasem w sposób ostry i konfliktowy. Mog¹ one niekiedy doprowadziæ do
niepowodzenia przedsiêwziêcia w ca³o�ci lub te¿ znacznego zmniejszenia jego efektów.

Wed³ug ustawy samorz¹dowej gmina jest zobowi¹zana zaj¹æ siê sprawami publicznymi o zna-
czeniu lokalnym, w tym w zakresie zmniejszenia bezrobocia. Bezrobocie marnuje ludzkie zdolno-
�ci i do�wiadczenia; bezrobotni trac¹ zdolno�æ do anga¿owania siê w ró¿ne sprawy, mobilizowania
do dzia³añ, wykorzystania swych pomys³ów i umiejêtno�ci, czyli trac¹ przedsiêbiorczo�æ.

12 Ibidem.
13 E. Boñczak-Kucharczyk, K. Herbst, K. Chmura, op. cit.
14 K. W¹sowicz, T. Ostrowski, op.cit.
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Gmina ma odpowiedni¹ pozycjê, aby zorganizowaæ wspó³pracê z rejonowym urzêdem pracy
i mo¿e wykorzystaæ wszystkie dostêpne �rodki, aby ³agodziæ bezrobocie i wp³ywaæ na rozwój
gospodarczy. Ponadto mo¿e stymulowaæ rynek pracy za pomoc¹ dzia³añ zmierzaj¹cych do roz-
wi¹zania konkretnych problemów tego rynku i  wyzwalaæ swoist¹ mobilizacjê do dzia³añ zwi¹za-
nych z pobudzaniem lokalnej aktywno�ci i przedsiêbiorczo�ci.

Korzystn¹ form¹ aktywizacji rozwoju gospodarczego i przedsiêbiorczo�ci lokalnej jest wspie-
ranie takich inwestycji, które daj¹ zatrudnienie i pobudzaj¹ rozwój innych dziedzin gospodarki
gminy oraz tworzenie wszelkiego rodzaju kluby pracy.

Zasadnicze znaczenie dla rozwoju przedsiêbiorstw i przedsiêbiorczo�ci ma odpowiedni sys-
tem edukacji i dokszta³cania. Chodzi o system edukacji dobrze dopasowany do wymagañ miej-
scowego rynku pracy. Przedsiêbiorczo�æ jako postawa ¿yciowa cz³owieka bêdzie siê rozwija³a,
je¿eli zostanie zaszczepiona ju¿ w trakcie edukacji. Coraz wiêksze znaczenie maj¹ wiêc systemy
dokszta³cania.

Promocja gminy jako sposób wspierania rozwoju lokalnego
Promocja, nazywana tak¿e komunikacj¹ marketingow¹, to zespó³ �rodków i dzia³añ, za których

pomoc¹ gmina przekazuje na rynek informacje charakteryzuj¹ce gminê, kszta³tuje potrzeby na-
bywców, ukierunkowuje popyt. Pod pojêciem promocji gminy rozumiemy dzia³ania zmierzaj¹ce
do zachêcenia okre�lonych osób prawnych i fizycznych tak¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ tak
ukierunkowan¹, aby dawa³a efekty po¿¹dane przez w³adze gminy. Gminy miejskie czê�ciej ni¿
wiejskie zainteresowane s¹ promocj¹. Maj¹ wiêcej atrakcji mog¹cych s³u¿yæ za �przynêtê� i zwa-
biæ po¿¹danych go�ci. Dotyczy to przede wszystkim inwestorów i przedsiêbiorców. W³adze
gminy staraj¹ siê oferowaæ potencjalnemu nabywcy ca³y serwis us³ug, na który sk³ada siê m.in.
zaplecze administracyjne. Wp³yw w³adz lokalnych bêd¹cych liderem wspierania przedsiêbior-
czo�ci na kszta³towanie gminnego o�rodka dzia³alno�ci gospodarczej jest znaczny. Z punktu
widzenia celów mo¿na wskazaæ piêæ zasadniczych strategii promocji gminy:
� informuj¹ce o produkcie gminy,
� aktywizuj¹ce zainteresowanie produktem,
� wskazuj¹ce na elementy przewagi konkurencyjnej,
� podtrzymuj¹ce lojalno�æ i relacje (buduj¹ce wiê�),
� kszta³tuj¹ce lub zmieniaj¹ce wizerunek.15

Strategia taka obejmuje nastêpuj¹ce dzia³ania:
1. Stworzenie realnie funkcjonuj¹cego pozytywnego wizerunku gminy.
2. Przekazanie do otoczenia zewnêtrznego i wewnêtrznego gminy informacji o mo¿liwo�ciach

(w bazach danych, na targach i konferencjach, w�ród odwiedzaj¹cych itd.).
3. Inwestowanie w poprawê swojej pozycji konkurencyjnej.
4. Stosowanie zachêt (niskie ceny terenów i budynków, ulgi i wakacje w podatkach, strefy

ekonomiczne, pomoc w przeprowadzeniu czê�ci prac adaptacyjnych itp.).
5. Mobilizowanie dynamiki gospodarczej.

Marketingowy styl zarz¹dzania gmin¹ polega na �wiadomym i umiejêtnym realizowaniu celów
gminy przez jej organy i administracje. Podej�cie marketingowe w wewnêtrznym zarz¹dzaniu gmin¹
nie jest jeszcze w Polsce powszechne. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e stosowanie marketingu wewnêtrznego
jest bardzo wa¿ne w dwóch dziedzinach: w stosunku do dzia³añ doskonal¹cych funkcjonowanie

15 W. Wrzoska, 2004, Strategie marketingowe, PWE, Warszawa.

Dzia³alno�æ gminy w zakresie rozwoju przedsiêbiorczo�ci lokalnej
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urzêdów oraz w relacjach gminy ze �rodowiskami opiniotwórczymi na jej terenie. Zdecydowanie
lepiej przedstawia siê sytuacja marketingu zewnêtrznego. Przy ogólnym niedostatku �rodków
inwestycyjnych konkurowanie o �rodki pochodz¹ce z zewn¹trz zosta³o gminom niemal narzucone.

Rol¹ podstawow¹ w³adz lokalnych jest stworzenie sieci powi¹zañ pomiêdzy nimi a podmiota-
mi gospodarczymi, organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie gminy. Tak sieæ powi¹zañ
umo¿liwia wykorzystanie oraz koordynacjê wiedzy i umiejêtno�ci wszystkich uczestników wspól-
nej misji lokalnej. Przejêcie przez samorz¹dy lokalne roli przedsiêbiorczego organizatora i koordy-
natora dzia³añ w sieci podmiotów lokalnych wp³ywa korzystnie na zmianê stosunków pomiêdzy
w³adz¹ a spo³eczno�ci¹ lokaln¹, podmiotami gospodarczymi i innymi aktorami sceny lokalnej.

Strategie rozwoju gminy jako podstawa wzrostu przedsiêbiorczo�ci
Zarz¹dzanie strategiczne jest skutecznym �rodkiem rozwoju gospodarki i przedsiêbiorczo�ci

lokalnej w Polsce. Ewolucja od administrowania do zarz¹dzania publicznego rozpoczê³a siê od
wykorzystania zarz¹dzania strategicznego w procesie dostosowywania siê regionów i gmin do
nowych warunków okre�lonych przez procesy transformacji systemowej, a nastêpnie przez
zapocz¹tkowanie procesu integracji z Uni¹ Europejsk¹. Lokalna gospodarka powinna byæ anali-
zowana, rozumiana i wspierana w sposób uwzglêdniaj¹cy specyficzne miejscowe warunki, a lo-
kalna strategia rozwoju powinna mobilizowaæ efektywne wykorzystanie miejscowych zasobów
oraz opisywaæ niezbêdne kroki prowadz¹ce do realizacji g³ównych celów i przewidywaæ mo¿liwe
dzia³ania alternatywne.

W literaturze przedmiotu podkre�la siê, ¿e �spo�ród organizacji publicznych zarz¹dzanie stra-
tegiczne najszybciej rozwinê³o siê w samorz¹dzie terytorialnym oraz w systemie edukacji zarów-
no w szkolnictwie wy¿szym, jak i w o�wiacie�.16 Zarz¹dzanie strategiczne gmin¹ jest procesem
cyklicznym, obejmuj¹cym analizê i planowanie strategiczne oraz kontrolê skuteczno�ci podej-
mowanych dzia³añ. Jest ono szczególnie przydatne w sterowaniu gmin¹ w warunkach niestabil-
nego otoczenia, niepewno�ci i ryzyka w dzia³aniu oraz przy wykorzystywaniu w³asnych zasobów
jednostki samorz¹du terytorialnego.17

Proces budowania strategii opiera siê na otwartym dialogu pomiêdzy przedstawicielami ró¿-
nych grup i wykorzystuje w pe³ni specyficzn¹ analizê aktualnej sytuacji spo³eczno-gospodar-
czej gminy oraz perspektywiczn¹ wizjê jej przysz³ego rozwoju. Zbudowanie szerokiego lokalnego
partnerstwa z w³adzami gminy, odpowiedzialnymi politycznie za ca³o�æ przedsiêwziêcia, i lokal-
nymi liderami wy³onionymi spo�ród szczególnie aktywnych przedsiêbiorców, firm i ró¿nych
organizacji � tworzy zupe³nie nowe mo¿liwo�ci wspólnych dzia³añ przedsiêbiorczych. W ramach
strategii rozwoju gmina okre�la programy, których wykonanie zapewnia realizacjê wybranej stra-
tegii rozwoju. Przyk³adowy wykaz programów przedstawiono ni¿ej:
� programy inwestycyjne i zwi¹zane z tym kszta³towanie bud¿etu lokalnego,
� programy wsparcia przedsiêbiorstw,
� pomoc dla ma³ych firm,
� programy marketingu, wsparcia eksportu, promocji lokalnych produktów,
� tworzenie inkubatorów biznesu,
� przygotowanie lokalizacji,
� programy edukacyjne,
� programy rozwoju,
� programy rynku pracy.

16 B. Ko¿uch, 2004, Zarz¹dzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
17 D. Bartkowska-Nowak, J. Nowak, J. Webby, 1998, Zarz¹dzanie w gminie, PWE, Warszawa.
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Klimat sprzyjaj¹cy rozwojowi przedsiêbiorczo�ci w gminie
Na tworzenie klimatu sprzyjaj¹cego rozwojowi przedsiêbiorczo�ci w gminie wp³ywa ca³o-

kszta³t dzia³añ i decyzji gminy. Inaczej mo¿na powiedzieæ, ¿e gmina �wysy³a� du¿¹ ilo�æ informa-
cji w swoim codziennym dzia³aniu, które wyra�nie kreuj¹ (lub nie) pozytywny klimat.

Podstawowym elementem stwarzaj¹cym klimat jest stosunek w³adz (i spo³eczno�ci) gminy do
przedsiêbiorców. Jest on szczególnie istotny, poniewa¿ w latach gospodarki centralnie sterowa-
nej przedsiêbiorcy byli grup¹ napiêtnowan¹ i têpion¹ przez w³adze. Du¿e znaczenie dla klimatu
sprzyjaj¹cego rozwojowi przedsiêbiorczo�ci ma sposób bie¿¹cego zarz¹dzania gmin¹  na zasa-
dzie partnerstwa z innymi podmiotami gospodarki, a nawet sposób rozumienia samej definicji
gminy i rozwoju gospodarczego. W³adza gminy powinna praktycznie wykazaæ, ¿e chce pomagaæ
indywidualnym cz³onkom wspólnoty w realizowaniu ich d¹¿enia do dobrobytu. Dobrym spraw-
dzianem postaw w³adz gminy wobec przedsiêbiorczo�ci jest sposób traktowania przez nie dzia-
³alno�ci gospodarczej, w tym sfery us³ug komunalnych. Na przyk³ad: ca³o�æ us³ug komunalnych
niekoniecznie powinna byæ �wiadczona przez w³asne przedsiêbiorstwa gminy. W³adze gminy
mog¹ pokazaæ spo³eczno�ci, ¿e staraj¹ siê wprowadziæ zasady rynkowe w sferze us³ug komunal-
nych. Jest to sygna³ dla mieszkañców gminy, ¿e warto byæ przedsiêbiorczym. Bardzo istotny jest
klimat wokó³ zamówieñ publicznych. Postêpowanie przy zlecaniu zamówieñ publicznych powin-
no byæ jak najbardziej klarowne. Sposób, w jaki gmina realizuje te zamówienia, ma istotny wp³yw
na decyzje o podjêciu (lub nie) dzia³alno�ci gospodarczej. Jest to szczególnie istotne w mniej-
szych �rodowiskach, gdzie gmina jest jednym z najpowa¿niejszych inwestorów i zamawiaj¹cych.
Innym przyk³adem budowania przedsiêbiorczo�ci wrêcz bezpo�rednio jest sprawa zakupu nie-
których us³ug. Jest wiele us³ug, które gmina mo¿e zakupiæ w formie zlecenia us³ugi. Wymusza siê
przez to postawy przedsiêbiorcze (bo zwykle s¹ to te same osoby, które gmina zatrudni³aby do
wykonania danej us³ugi), powoduje powstawanie ma³ych firm, zmusza do pracy na w³asny
rachunek, uczy dba³o�ci o jako�æ us³ug itd. Gmina jest zamawiaj¹cym us³ugi i ³atwiej mo¿e
uzyskaæ lepsz¹ ich jako�æ i z tej jako�ci rozliczaæ. Sytuacja jest jednoznaczna. Zlecenia otrzymuje
ten, kto zaoferuje najlepsze i najtañsze us³ugi. Innymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na rozwój przed-
siêbiorczo�ci gminy s¹: klimat wokó³ strategii rozwoju gminy, obs³uga inwestorów, polityka
spo³eczna, polityka finansowa, ceny us³ug, wspieranie innowacji i estetyka.

Reasumuj¹c: klimat sprzyjaj¹cy przedsiêbiorczo�ci zale¿y od niemal ka¿dej codziennej decyzji
w³adz samorz¹dowych oraz dzia³añ innych instytucji. Czynników wp³ywaj¹cych na klimat jest
wiele, a przedsiêbiorczo�æ nie jest czym� oderwanym od spo³eczno�ci lokalnej.

Specyficzne formy wspomagania rozwoju przedsiêbiorczo�ci
Rozwój przedsiêbiorczo�ci lokalnej jest procesem, który z up³ywam czasu przyjmuje coraz to

nowe formy. Wynika to st¹d, ¿e po up³ywie pewnego okresu zbli¿amy siê do kolejnych barier, co
prowadzi do konieczno�ci stosowania nowych form przedsiêbiorczo�ci.

W praktyce dzia³ania gmin mo¿na spotkaæ ró¿ne specyficzne formy wspomagania rozwoju
przedsiêbiorczo�ci. Specyficznym czynnikiem jest podejmowanie wspó³pracy i koordynacji dzia³añ
instytucji i organizacji wa¿nych dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci tak¿e z instytucjami szczebla
wojewódzkiego oraz ogólnokrajowego. Wspó³praca tak¿e mo¿e obejmowaæ ró¿ne dziedziny,
m.in. wymianê informacji, rozwi¹zywanie problemów wa¿nych spo³ecznie (np. problemu ograni-
czania bezrobocia).

Nale¿y podkre�liæ istotn¹ rolê polityki edukacyjnej i systemu kszta³cenia zawodowego w two-
rzeniu warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi gospodarczemu. Wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym
na rozwój przedsiêbiorczo�ci lokalnej s¹: efektywne wykorzystanie dostêpnych zasobów
finansowych, wspó³praca w³adz gminy z dzia³aj¹cymi na jej terenie placówkami badawczymi

Dzia³alno�æ gminy w zakresie rozwoju przedsiêbiorczo�ci lokalnej
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i naukowymi, wspó³praca z niekomercyjnymi organizacjami wspieraj¹cymi przedsiêbiorczo�æ,
wykorzystywanie pomocy doradczej, rozwój parków technologicznych, organizowanie konkur-
sów na najlepsz¹ firmê (lub produkt).

Reasumuj¹c: prowadzenie nowej dzia³alno�ci w rozpatrywanych p³aszczyznach pozwala na
rozwój przedsiêbiorczo�ci lokalnej. Warunkiem pomy�lno�ci w tym dzia³aniu jest umiejêtno�æ
przedstawicieli samorz¹du gminnego � my�lenia strategicznego w zakresie wykorzystania sil-
nych stron gminy i wykorzystania przez ni¹ szans, jakie daj¹ zmiany w otoczeniu lokalnym.
Bêdzie to mo¿liwe w przypadku zrozumienia (przez w³adzê i ca³¹ spo³eczno�æ gminy), ¿e rozwój
przedsiêbiorczo�ci jest niezbêdnym warunkiem rozwoju gminy, przynosz¹cym poprawê bytu
lokalnej spo³eczno�ci.

Work of Commune in the Sphere
of Local Entrepreneurship Development

The study presents range of commune�s work for local entrepreneurship that include commu-
ne politics, financial instruments, managing property, job market, promotion commune, strategy
of commune growth, and creating investment environment that support entrepreneurship. Com-
mune government representative�s efficient strategic thinking about useing commune�s advan-
tages and grasping opportunities of environmental changes is a condition of the success of
work for the entrepreneurship development.

MAGDALENA KOCHMAÑSKA
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Duch przedsiêbiorczo�ci w proinwestycyjnych dzia³aniach
w³adz lokalnych

Pozyskiwanie nowych inwestorów dla gmin nie nale¿y do bezpo�rednich obowi¹zków w³adz
lokalnych i jest jednym z przejawów wskazywanej czêsto (m.in. Osborne, Gaebler 1995; Swianie-
wicz i in. 2004) zmiany filozofii kierowania gmin¹ � od administrowania (local government) do
rz¹dzenia (local governance). Czaso- i kosztoch³onne kompleksowe dzia³ania proinwestycyjne
mog¹ byæ wdra¿ane tylko w tych gminach, w których ¿ywy jest duch przedsiêbiorczo�ci w�ród
w³adz lokalnych. G. Gorzelak (1998) wskaza³, ¿e jako�æ przywództwa na szczeblu lokalnym jest
najwa¿niejszym endogenicznym czynnikiem sukcesu lokalnego, w tym pozyskiwania nowych
inwestorów.

W celu zbadania znaczenia i zró¿nicowania postaw w³adz lokalnych w dzia³aniach proinwe-
stycyjnych, w samorz¹dach lokalnych przeprowadzono analizê porównawcz¹ dla czternastu
wybranych w Polsce gmin (tab. 1). W badanej grupie znalaz³y siê dwie metropolie: Kraków
i Wroc³aw, oraz 12 ma³ych i �rednich miast i gmin wiejskich. W 9 badanych gminach po 1990 r.
lokowali siê nowi, �redni i duzi inwestorzy. Te gminy, nazwane w pracy gminami proinwestycyj-
nymi, podzielono na dwie grupy. Do pierwszej � do�wiadczonych gmin proinwestycyjnych
� zaliczono te, w których inwestorzy lokowali siê ju¿ w latach 90. XX w. Do drugiej � nowych
gmin proinwestycyjnych � w³¹czono gminy, do których inwestorzy zaczêli nap³ywaæ g³ównie po
2000 r. Przebadano tak¿e 3 gminy, które nie pozyska³y istotnych nowych inwestorów po 1990 r.
W pracy nazwano je gminami nieinwestycyjnymi.

Analizowano dzia³ania proinwestycyjne podejmowane od 1990 r. oraz ich efekty � nap³yw
nowych inwestorów. Do badania w³¹czono gminy charakteryzuj¹ce siê potencjalnie wysok¹ atrak-
cyjno�ci¹ inwestycyjn¹ s³abo zale¿n¹ od dzia³añ w³adz lokalnych: dobr¹ dostêpno�ci¹ komunika-
cyjn¹, znacznymi zasobami nieruchomo�ci nadaj¹cymi siê potencjalnie dla inwestorów, dobr¹
dostêpno�ci¹ wykwalifikowanej si³y roboczej. Wykluczono gminy, w których nawet bardzo inten-
sywne zabiegi w³adz lokalnych nie da³yby zbyt wielu szans pozyskania nowych firm.

W badaniach starano siê odpowiedzieæ na pytanie, które elementy postawy w³adz lokalnych
� wska�niki dobrego przywództwa, jak to definiuj¹ R. Hambelton i S. Bulloc (1996) � maj¹ podsta-
wowe znaczenie w procesie pozyskiwania inwestorów do gmin.

Do wska�ników tych zalicza siê (Hambelton, Bulloc 1996, za: Swianiewicz i in. 2004):
� Okre�lenie jasnej wizji dla terenu swojego dzia³ania � ustalenie, w jakim kierunku idziemy,

i sformu³owanie d³ugoterminowych strategii i kierunków polityki; s³uchanie w tym zakresie
mieszkañców i przewodzenie inicjatywom.

� Promowanie specyficznych cech/w³a�ciwo�ci swojego miejsca � budowanie dumy obywa-
telskiej, promowanie korzy�ci spo³eczno�ci lokalnej i przyci¹ganie inwestorów.

� Zdobywanie nowych zasobów � poszerzenie zakresu kompetencji i �róde³ finansowania z bu-
d¿etu centralnego, maksymalizacja dochodów z ró¿nych �róde³.
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Tab. 1. Typy proinwestycyjnego nastawienia w³adz lokalnych badanych gmin

Celem tego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie o znaczenie i zró¿nicowanie po-
staw w³adz lokalnych wobec dzia³añ proinwestycyjnych w gminach. Opisuj¹c zró¿nicowanie
stabilno�ci w³adzy w ró¿nych samorz¹dach, autor postara siê tak¿e odpowiedzieæ na pytanie,
czy (a je�li tak � to jak czêsto) zmiana w³adzy w gminie mo¿e byæ korzystna z punktu widzenia
skuteczno�ci dzia³añ proinwestycyjnych. Analizuj¹c przywództwo w gminach, badano wyniki
dzia³añ wójtów, burmistrzów i prezydentów, wybranych przez rady gmin po pierwszych wybo-
rach samorz¹dowych 27.05.1990 r.

Wizja proinwestycyjna
Zgodnie z teori¹ planowania strategicznego gmin, rozwijan¹ czêsto w ostatnich latach przez

specjalistów w dziedzinie marketingu terytorialnego, ogólne cele (wizja) powinny byæ okre�lane
po zebraniu i przeanalizowaniu mo¿liwie wielu informacji zwi¹zanych z sytuacj¹ i mo¿liwo�ciami
rozwoju gminy (Kotler i in. 1999, Wells, Wint 2000, T. Domañski 2002, Rainisto 2003). Dzia³ania
proinwestycyjne w ka¿dej z badanych gmin zaczyna³y siê od wykreowania wizji. Cele ogólne
� pozyskiwanie inwestycji � s¹ wypracowywane ju¿ przed powstaniem odpowiednich doku-
mentów programowych. Najczê�ciej animatorzy nowych wizji proinwestycyjnych wywodz¹ siê
nielicznego grona osób zarz¹dzaj¹cych gmin¹. To w³adze lokalne s¹ najczê�ciej g³ównymi pro-
motorami dzia³añ proinwestycyjnych i niejako naturalnie obejmuj¹ przewodnictwo w koalicjach,
tworz¹cych siê na rzecz pozyskania do gminy nowych firm.

Zidentyfikowano dwie przyczyny nieprowadzenia dzia³añ na skalê umo¿liwiaj¹c¹ pozyskanie
nowych zewnêtrznych przedsiêbiorców. W niektórych gminach brak takich dzia³añ wynika z nie-
udolno�ci i niekompetencji w³adz, które nie umiej¹ zaplanowaæ i realizowaæ dzia³añ proinwesty-
cyjnych. Z tak¹ sytuacj¹ mo¿na by³o siê zetkn¹æ w podwroc³awskiej ̄ órawinie i w Olkuszu, a do
pocz¹tku 2003 r. tak¿e w My�lenicach. ̄ órawina wydaje siê byæ przyk³adem szczególnie dobitnie
wskazuj¹cym na zale¿no�æ miêdzy jako�ci¹ w³adz lokalnych a pozyskiwaniem nowych inwestorów.
Jedynym elementem istotnie ró¿ni¹cym tê gminê od s¹siaduj¹cych z ni¹ Kobierzyc i �wiêtej
Katarzyny oraz nieodleg³ych K¹tów Wroc³awskich, gmin mog¹cych siê pochwaliæ ogromnymi

�ród³o: opracowanie autora

Typ gminy
Liczba

przeprowadzonych
wywiadów

Nazwa gminy

Metropolie
3

4

Gminy
proinwestycyjne

do�wiadczone gminy
proinwestycyjne

Niepo³omice, Dobczyce,
Kobierzyce, Mielec

Wroc³aw

Kraków

11

10
nowe gminy
proinwestycyjne

Skawina, Tarnów, My�lenice,
�wiêta Katarzyna,
K¹ty Wroc³awskie

Gminy nieinwestycyjne Kêty, ¯órawina, Olkusz6

� Rozwój partnerstwa � istnienie szerokich sieci wspó³pracy z miastem, zarówno wewnêtrz-
nych, jak i zewnêtrznych, wspó³pracuj¹cych dla zaspokojenia potrzeb mieszkañców.

� Utrzymanie spójno�ci i poparcia � zarz¹dzanie podzielonymi interesami i utrzymywanie po-
parcia wyborców w celu zachowania autorytetu.
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sukcesami w pozyskiwaniu nowych inwestorów, by³a po 1990 r. postawa w³adz lokalnych. W ¯ó-
rawinie nie pojawi³ siê odwa¿ny reformator z odpowiedni¹ wizj¹, który chcia³by zmieniæ charakter
gminy z rolniczego na przemys³owo-us³ugowo-rolniczy.

W innych gminach w³adze lokalne nie widz¹ potrzeby lub mo¿liwo�ci pozyskiwania inwesto-
rów zewnêtrznych, co niew¹tpliwie mia³o miejsce w Kêtach. W³adze lokalne, zainteresowane
realizacj¹ wa¿nych i dobrze postrzeganych przez lokaln¹ spo³eczno�æ zadañ, zwi¹zanych z roz-
wojem infrastruktury technicznej i spo³ecznej, nie sformu³owa³y jasnej strategii pozyskiwania
inwestorów i nie wypracowa³y metod jej realizacji. W warunkach zaostrzaj¹cej siê konkurencji
o nowych inwestorów, brak przygotowanej i promowanej oferty praktycznie uniemo¿liwia po-
zyskanie nowych inwestorów. Kêty to miasto, w którym dobrze postrzegana przez lokaln¹ spo³ecz-
no�æ w³adza nie wykreowa³a wizji pozyskiwania inwestorów, a co za tym idzie � nie wdro¿y³a
praktycznie ¿adnych dzia³añ proinwestycyjnych mimo teoretycznie do�æ dogodnych warunków.

Najprawdopodobniej brak odpowiednich dzia³añ jest czêsto wynikiem wspó³wystêpowania,
w ró¿nych proporcjach, obu przyczyn: nieudolno�ci i braku zwerbalizowanej potrzeby, które
sprowadzaj¹ siê do braku wizji proinwestycyjnej. Jak wynika z badañ klimatu inwestycyjnego
w Ma³opolsce (Domañski, Jarczewski 2006), znaczna wiêkszo�æ w³adz lokalnych nie ma wizji
pozyskiwania inwestorów, a wiêc nie wdra¿a dzia³añ proinwestycyjnych. Nale¿y jednak pamiê-
taæ, ¿e nie ka¿da gmina ma wystarczaj¹ce mo¿liwo�ci i nie ka¿da potrzebuje nowych zewnêtrz-
nych inwestorów. Gminy proinwestycyjne charakteryzuje natomiast � w ka¿dym ze zbadanych
przypadków � obecno�æ przywódcy potrafi¹cego sformu³owaæ wizjê, która z czasem staje siê
programem dla podleg³ych urzêdników.

W dwóch badanych gminach � Dobczycach i Skawinie � uda³o siê prze�ledziæ skutki odej�cia
przywódców maj¹cych wizjê proinwestycyjn¹ i zast¹pienia ich przez osoby nieumiej¹ce patrzeæ
w taki sposób. W 1998 r. na 4 lata swoj¹ gminê zostawi³ burmistrz Marcin Pawlak, a w Skawinie
funkcjê burmistrza przesta³ pe³niæ Jacek Krupa. Mimo ¿e odchodz¹cy szefowie gmin zostawiali
ró¿nego rodzaju opracowane dokumenty programowe, ich nastêpcy przez kolejne 4 lata nie
potrafili kontynuowaæ dzie³a. Takie sytuacje wskazuj¹, ¿e si³a proinwestycyjna gmin tkwi nie
w programach, lecz w lokalnych przywódcach.

W kilku badanych gminach mo¿na by³o zaobserwowaæ wykreowanie polityki proinwestycyj-
nej w wyniku przejêcia w³adzy przez nowy zespó³ ludzi. W K¹tach Wroc³awskich, �wiêtej Kata-
rzynie i Tarnowie do 1998 r. pozyskiwanie inwestorów nie by³o wa¿nym zadaniem. W tych
3 gminach na trzeci¹ kadencjê samorz¹dow¹ wybrano osoby, które jako cel wyznaczy³y sobie
pozyskanie nowych firm. W Tarnowie przez kilka lat mieszkañcy i politycy bezradnie przygl¹dali
siê, jak bardzo du¿e inwestycje lokowane s¹ w nieodleg³ym Mielcu, który jest gorzej po³o¿ony
pod wzglêdem komunikacyjnym. Wybrany w 1998 r. prezydent Józef Rojek, przy wsparciu swo-
jego zastêpcy i dziêki do�wiadczeniom uzyskanym podczas wyjazdów do Wielkiej Brytanii,
wskaza³ urzêdnikom cel � pozyskiwanie inwestorów, który stopniowo zacz¹³ byæ realizowany.
Jego zamierzenia realizowa³ wybrany w 2002 r. prezydent Mieczys³aw Bieñ, który sprawowa³ ju¿
funkcjê prezydenta w latach 90. Postawa tego prezydenta w latach sprawowania w³adzy wskazu-
je, ¿e do zmiany polityki proinwestycyjnej nie zawsze jest konieczna zmiana w³adz lokalnych.
Przywódcy, którzy w pierwszych latach rz¹dzenia skupiali siê na rozwi¹zywaniu podstawowych
problemów spo³eczno�ci lokalnej, z czasem mog¹ ewoluowaæ w kierunku szerzej pojmowanego
przywództwa, nastawionego na animowanie lokalnego rozwoju.

K¹ty Wroc³awskie i �wiêta Katarzyna, z powodu doskona³ego po³o¿enia, po przygotowaniu
atrakcyjnych ofert bardzo szybko zaczê³y pozyskiwaæ inwestorów. Maj¹c wizjê proinwestycyjn¹
i doskona³e po³o¿enie, te gminy przez wiele nastêpnych lat bêd¹ miejscem lokalizacji nowych
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przedsiêbiorstw. O tym, jak wa¿ne jest podjêcie próby wykorzystania swoich atutów, �wiadczyæ
mo¿e przyk³ad My�lenic, gdzie niestabilny samorz¹d przez 13 lat nie potrafi³ otworzyæ gminy na
inwestorów. M³ody i ambitny burmistrz Maciej Ostrowski, który obj¹³ w³adzê w 2003 r., w ci¹gu
kliku miesiêcy przekona³ urzêdników do swojej wizji i po 2 latach pozyska³ pierwszego powa¿ne-
go inwestora. Gminy, które obecnie oceniane s¹ jako liderzy w pozyskiwaniu inwestorów na
skalê Polski czy poszczególnych regionów, prowadz¹ skuteczn¹ politykê proinwestycyjn¹ od
pierwszej po³owy lat 90. XX w.

Spo�ród badanych gmin wiejskich i ma³ych miast � niemal od samego pocz¹tku transformacji
ustrojowej � cel w postaci pozyskania nowych inwestycji niew¹tpliwie mia³y w³adze Niepo³omic,
Kobierzyc i Dobczyc. W ka¿dej z tych gmin bardzo w¹skie grono lokalnych przywódców ju¿ na
pocz¹tku lat 90. dostrzeg³o szansê gminy tam, gdzie inni jej nie widzieli. Przyk³adem gminy, w której
sukces w postaci wielu nowych inwestycji by³ wynikiem dzia³añ prowadzonych od po³owy lat 90.,
jest tak¿e Mielec, choæ w tym przypadku znaczenie w³adz lokalnych by³o stosunkowo niewielkie.

Metropolie
W du¿ych miastach (metropoliach), takich jak Kraków i Wroc³aw, znacznie trudniej wi¹zaæ

dzia³ania w³adz lokalnych z decyzjami lokalizacyjnymi inwestorów. Na scenie miejskiej istotne
znacznie ma du¿a liczba silnych podmiotów, które s¹ w stanie realizowaæ ró¿nego rodzaju cele
bez wsparcia, a nawet mimo sprzeciwu w³adz i lokalnych spo³eczno�ci. Niektórzy inwestorzy s¹
zdeterminowani na lokalizacjê w du¿ym mie�cie i pozytywne lub negatywne dzia³ania nie maj¹
wiêkszego wp³ywu na tê decyzjê. W. Dziemianowicz i B. Ja³owiecki (2004) uwa¿aj¹, ¿e �wielki
potencja³, skupiony w metropoliach, staje siê g³ównym czynnikiem lokalizacji�. Tak¹ postawê
przyjmuj¹ czêsto firmy us³ugowe, a tak¿e niektóre firmy zajmuj¹ce siê wyspecjalizowan¹ produk-
cj¹, w szczególno�ci korporacje miêdzynarodowe. Kieruj¹ siê przede wszystkim ku najwiêkszym
o�rodkom miejskim, gdzie mog¹ stosunkowo ³atwo znale�æ odpowiedni¹ si³ê robocz¹, us³ugi dla
biznesu, dogodne po³¹czenia komunikacyjne, potencja³ badawczy i odpowiednie warunki ¿ycia.

W przebadanej grupie 10 �rednich firm, zajmuj¹cych siê szeroko pojêtymi us³ugami informa-
tycznymi, które w Krakowie ulokowa³y siê po 1990 r., dzia³ania w³adz lokalnych ani razu nie
zosta³y wymienione w�ród czynników istotnych przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych.
Dzia³ania w³adz lokalnych mia³y natomiast pewne znaczenie dla du¿ych miêdzynarodowych
koncernów dzia³aj¹cych w sektorze us³ug, jak Motorola w Krakowie czy HP we Wroc³awiu,
szczególnie na etapie budowy lub przebudowy nieruchomo�ci. Bardzo trudno jednak wyroko-
waæ o wp³ywie podejmowanych dzia³añ na decyzje lokalizacyjne. W ocenie przedstawicieli
Motoroli � w³adze Krakowa nie u³atwia³y procesu inwestycyjnego, a inwestycja powsta³a pomi-
mo wielu problemów wynikaj¹cych z braku profesjonalnej obs³ugi. Motorola chcia³a zainwesto-
waæ w Krakowie i zrobi³a to. Brak wsparcia ze strony w³adz Krakowa opó�ni³ rozpoczêcie dzia³ania
firmy. Przedstawicielka innej du¿ej firmy, zajmuj¹cej siê ksiêgowo�ci¹ Airline Accounting Center
Lufthansa � Hedwig E. Hardtke, wypowiadaj¹c siê na temat procesu lokalizacyjnego, oceni³a, ¿e
�nikt z w³adz miasta nie by³ zainteresowany planami naszego centrum BPO na 150 pracowników.
Nie uzyskali�my pomocy nawet w znalezieniu powierzchni biurowej� (Polska � centrum us³ug�
2003). Bardzo pozytywnie jest natomiast oceniane przez HP zaanga¿owanie w³adz Wroc³awia
w pomoc zwi¹zan¹ z utworzeniem centrum us³ugowego. Dziêki wsparciu uda³o siê tej firmie
w ci¹gu kilku miesiêcy rozpocz¹æ dzia³alno�æ.

W badanych metropoliach ró¿ne style sprawowania w³adzy wywo³uj¹ ró¿nego rodzaju komen-
tarze w�ród inwestorów, którzy zdecydowali siê na lokalizacjê w danym mie�cie, i tych, którzy
wybrali inne miejsca. Wyniki, w postaci nap³ywu nowych inwestycji zewnêtrznych, nie wydaj¹ siê
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jednak byæ bezpo�rednio zwi¹zane z dzia³aniami w³adz lokalnych. Mimo nienajlepszej opinii, w Kra-
kowie ci¹gle lokuj¹ siê nowi inwestorzy. Mo¿na postawiæ tezê, wymagaj¹c¹ dalszych badañ, ¿e
szczególnie profesjonalne prowadzenie dzia³añ proinwestycyjnych mo¿e w metropoliach wzmoc-
niæ nap³yw inwestorów w d³u¿szym okresie, a szczególnie z³e � spowolniæ ten proces.

Stabilno�æ w³adzy
Oprócz wizji proinwestycyjnej i umiejêtno�ci (zdolno�ci) jej realizacji � wa¿nym elementem

wp³ywaj¹cym na skuteczno�æ dzia³añ proinwestycyjnych jest stabilno�æ w³adzy. Czêsto�æ zmian
na stanowisku szefa gminy jest oceniana jako jeden z najwa¿niejszych czynników wp³ywaj¹cych
na stabilno�æ polityki lokalnej. Niew¹tpliwie zbyt czêste zmiany uniemo¿liwiaj¹ prowadzenie
skutecznej polityki, w tym proinwestycyjnej (Swianiewicz, Klimska 2003a, 2003b). Pojawia siê
jednak pytanie, kiedy zmiany s¹ zbyt czêste i czy zmiany na stanowisku prezydentów, wójtów
i burmistrzów s¹, jako takie, czym� zawsze niekorzystnym dla lokalnych spo³eczno�ci.

Liczba kadencji a dzia³ania proinwestycyjne
Szefowie gmin, w których przeprowadzano badania, podkre�laj¹, ¿e jedna kadencja to sta-

nowczo zbyt ma³o, ¿eby wymy�liæ, zaplanowaæ i zrealizowaæ dzia³ania sprzyjaj¹ce pozyskaniu
inwestorów. Opinie takie wyra¿aj¹ zarówno osoby zarz¹dzaj¹ce gminami wiêcej ni¿ jedn¹ kaden-
cjê (Niepo³omice, Kobierzyce, Dobczyce, �wiêta Katarzyna, Tarnów), jak i ci, którzy swój urz¹d
sprawuj¹ od pocz¹tku obecnej kadencji � od 2002 r. (Wroc³aw, Kraków), a nawet krócej (My�le-
nice, ̄ órawina). Jak wskazuje przyk³ad Skawiny, burmistrz maj¹cy jasn¹ wizjê i staraj¹cy siê j¹
energicznie realizowaæ w trakcie jednej kadencji mo¿e nie zd¹¿yæ nawet przygotowaæ oferty, nie
mówi¹c ju¿ o jej promocji i pozyskaniu inwestora. W trakcie jednej kadencji w najlepszym przy-
padku udaje siê pozyskaæ jednego lub dwóch inwestorów (My�lenice, �wiêta Katarzyna).

Zdaniem szefów badanych gmin, osoba obejmuj¹ca urz¹d prezydenta, burmistrza czy wójta
przez pierwszy rok poznaje swoje obowi¹zki i uczy siê zasad zarz¹dzania gmin¹. Je¿eli nie ma
wcze�niejszych do�wiadczeñ na tym stanowisku, to dopiero w drugim roku urzêdowania jest
w stanie rozpocz¹æ systematyczne programowanie i wdra¿anie dzia³añ prorozwojowych, w tym
proinwestycyjnych. Nieco krócej trwa ten proces w przypadku osób pe³ni¹cych wcze�niej funk-
cje zastêpców szefa gminy lub cz³onków zarz¹du. Czwarty rok ka¿dej kadencji jest okresem
wyborczym, co w znacznym stopniu ogranicza mo¿liwo�æ podejmowania decyzji trudnych
i niepopularnych, a czêsto koniecznych, szczególnie w procesie przygotowywania ofert
inwestycyjnych.

Pozyskiwanie inwestorów to proces rozpisany na wiele lat. Przygotowanie dzia³ki zaczyna siê
od sporz¹dzenia planu zagospodarowania, nastêpnie nale¿y ustaliæ stan w³asno�ci, czasami
wykupiæ nieruchomo�æ i przynajmniej czê�ciowo j¹ uzbroiæ, doprowadziæ drogê dojazdow¹ itd.
Po przygotowaniu oferty rozpoczyna siê jej promocja, a nastêpnie negocjacje z potencjalnymi
inwestorami, a w przypadku decyzji lokalizacyjnej � wsparcie podczas procesu inwestycyjnego.
Za minimalny okres umo¿liwiaj¹cy podjêcie dzia³añ i ocenê efektów uwa¿a siê w badanych
gminach 8 lat, czyli 2 kadencje. W³adze Tarnowa rozpoczê³y dzia³ania proinwestycyjne w 1998  r.;
2 lata trwa³y prace koncepcyjne i uchwalanie odpowiedniego planu zagospodarowania terenu.
Na pocz¹tki 2006 r. w tym mie�cie rozpocz¹³ siê ósmy rok aktywnego pozyskiwania inwestorów
i ci¹gle by³ to, zdaniem jednego z urzêdników � �pocz¹tek drogi�. Dynamiczny rozwój strefy
inwestycyjnej i nap³yw nowych inwestorów w �wiêtej Katarzynie rozpocz¹³ siê w po³owie dru-
giej kadencji wójta. Tak¿e w K¹tach Wroc³awskich dopiero druga kadencja burmistrza pozwoli³a
na realizacjê wizji sformu³owanej podczas pierwszych 4 lat rz¹dzenia.

Duch przedsiêbiorczo�ci w proinwestycyjnych dzia³aniach w³adz lokalnych
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Nale¿y siê jednak zastanowiæ, czy ka¿da kolejna kadencja � trzecia, czwarta � pozwala na
coraz lepsze wdra¿anie dzia³añ proinwestycyjnych. Na przyk³adzie przebadanych gmin mo¿na
powiedzieæ, ¿e w niektórych przypadkach kolejne kadencje przynosz¹ coraz wiêksze sukcesy.
Tak¹ gmin¹ s¹ Niepo³omice. Burmistrz � maj¹cy jasn¹ wizjê i umiej¹cy j¹ systematycznie wdra¿aæ
� najwiêkszy sukces, jakim by³o pozyskanie fabryki ciê¿arówek MAN Trucks, odniós³ w trakcie
swojej czwartej kadencji.

D³ugie utrzymywanie w³adzy w gminie przez te same osoby nie musi byæ zawsze korzystne dla
lokalnych spo³eczno�ci. Osoby, sprawuj¹ce w³adzê i d¹¿¹ce do realizacji ró¿nych celów, zmuszo-
ne s¹ do wchodzenia w koalicje z ró¿nego rodzaju graczami sceny lokalnej i ponadlokalnej.
Umiejêtno�æ wspó³pracy z ró¿nymi partnerami i zawi¹zywania koalicji jest szczególn¹ i zazwyczaj
pozytywnie ocenian¹ cech¹ skutecznych w³adz lokalnych (por. Sagan 2000). D³ugie trwanie
w lokalnych uk³adach, a tak¿e sukcesy odnoszone na arenie gminnej i brak mo¿liwo�ci legalnego
zwiêkszenia dochodów z powodu ograniczeñ ustawowych mog¹ w niektórych przypadkach
sk³aniaæ przedstawicieli w³adz lokalnych do zachowañ niezgodnych z prawem. Burmistrz Dob-
czyc i pierwszy wójt Kobierzyc to przyk³ady osób, które pomog³y swoim gminom w osi¹gniêciu
niezwyk³ych sukcesów w pozyskiwaniu inwestorów i które w trakcie trzeciej kadencji zosta³y
oskar¿one o korupcjê. Oskar¿eñ o niegospodarno�æ nie unikn¹³ tak¿e burmistrz Niepo³omic.

Innym problemem niektórych osób d³ugo sprawuj¹cych urz¹d (ponad dwie kadencje) jest
brak mo¿liwo�ci dalszego rozwoju. Szefowie gmin obejmuj¹ stanowisko czêsto jako ludzie sto-
sunkowo m³odzi: trzydziesto-, czterdziestoletni. Po dwóch, trzech kadencjach dostrzegaj¹, ¿e
w gminie osi¹gnêli ju¿ wszystko i nie ma przed nimi dalszych mo¿liwo�ci awansu. Zarz¹dzanie
gmin¹ realizowane jest wed³ug wypracowanych przez lata schematów i z czasem zaczyna im
brakowaæ �wie¿o�ci. W niektórych przypadkach szefowie gmin rezygnuj¹ ze starania siê o kolej-
n¹ kadencjê i próbuj¹ znale�æ swoje miejsce np. w innych organach samorz¹du terytorialnego,
w sejmie, senacie. Prezydentami odnosz¹cymi sukcesy w zarz¹dzaniu gmin¹, tak¿e w dzia³aniach
proinwestycyjnych, i dobrowolnie rezygnuj¹cymi z niemal pewnej kolejnej kadencji, byli Bog-
dan Zdrojewski we Wroc³awiu w 2002 r. i Marcin Pawlak w Dobczycach w 1998 r. Swoich si³
w parlamencie próbowa³ tak¿e Stanis³aw Kracik z Niepo³omic, ale staj¹c przed wyborem: sejm czy
gmina � wybra³ gminê. Ta decyzja jest obrazem powa¿niejszego dylematu, przed którym staj¹
szefowie gmin szukaj¹cy innego miejsca w ¿yciu. Burmistrz jednej z badanych gmin stwierdzi³, ¿e
�porównywaln¹ samodzielno�æ i mo¿liwo�æ realizacji swoich wizji, wiêkszy presti¿ i wy¿sze za-
robki daj¹ dobrym i lubianym szefom gmin tylko bardzo nieliczne stanowiska w administracji
samorz¹dowej i rz¹dowej, takie jak marsza³ek województwa, wojewoda, starosta, minister w rz¹-
dzie, marsza³ek w sejmie i senacie�. Z podobnymi opiniami podczas prowadzonych badañ spo-
tykano siê czê�ciej. Okazuje siê, ¿e samo bycie pos³em czy senatorem, a nawet wiceministrem,
wicemarsza³kiem lub wicestarost¹, jest postrzegane jako rodzaj degradacji przez wielu dobrych
szefów gmin, choæ oczywi�cie nie przez wszystkich. D³ugoletni burmistrz Skawiny Jacek Krupa
zosta³ starost¹ powiatu krakowskiego, a od 2005 r. jest pos³em i nie podejmuje prób powrotu do
Skawiny. Nie jest jednak przypadkiem, ¿e Stanis³aw Kracik wybra³ niewielk¹ gminê miejsko-
-wiejsk¹, a nie fotel pos³a, ani ¿e Marcin Pawlak zrezygnowa³ z sejmiku wojewódzkiego na rzecz
malutkich Dobczyc.

Przejêcie w³adzy w gminie
Na podstawie przeanalizowanych przypadków mo¿na stwierdziæ, ¿e wymy�lenie, zaplanowa-

nie i rozpoczêcie realizacji dzia³añ proinwestycyjnych oraz pozyskanie pierwszych inwestorów
wymaga zasadniczo dwóch kadencji (8 lat). Je¿eli szef gminy chcia³ pozyskiwaæ inwestorów od
pierwszych lat swojego urzêdowania i by³o to poparte obiektywnymi mo¿liwo�ciami zewnêtrz-
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nymi, to trzecia kadencja dzia³añ proinwestycyjnych powinna przynosiæ liczne sukcesy w posta-
ci nap³ywu wielu nowych firm. Najczê�ciej w którym� momencie nawet bardzo dobrze prowadzo-
nych dzia³añ proinwestycyjnych przychodzi jednak potrzeba zmiany w³adz lokalnych z szefem
gminy na czele. Przyczyny zmiany na tym stanowisku mog¹ mieæ dwojak¹ naturê:
� zewnêtrzn¹, wynikaj¹c¹ z utraty poparcia lokalnej spo³eczno�ci lub/i wej�cia w konflikt z prawem;
� wewnêtrzn¹, wynikaj¹c¹ z chêci zmiany miejsca pracy przez lokalnego przywódcê.

Wp³yw zmian na stanowisku szefa gminy na dzia³ania proinwestycyjne mo¿e byæ pozytywny
lub negatywny, ale ka¿dorazowo jest trudny do przewidzenia. W gminach, w których nie prowa-
dzi siê dzia³añ proinwestycyjnych, ka¿da zmiana to nowa szansa. W My�lenicach dopiero szó-
sty burmistrz otworzy³ miasto dla inwestorów. W K¹tach Wroc³awskich i �wiêtej Katarzynie
osoby, które przejê³y w³adzê w 1998 r., potrafi³y stworzyæ warunki do lokowania nowych przed-
siêbiorstw. W Skawinie burmistrz rz¹dz¹cy od 2002 r. próbuje znowu w³¹czyæ swoj¹ gminê na
listê atrakcyjnych inwestycyjnie miejsc w Ma³opolsce. Wiele, a byæ mo¿e nawet wiêkszo�æ gmin
wci¹¿ czeka na przywódcê potrafi¹cego stworzyæ alternatywê dla dotychczasowego kierunku
rozwoju. Mimo wielokrotnych zmian na stanowisku szefa gminy, nie rozpoczêto prowadzenia
intensywnych dzia³añ proinwestycyjnych w Olkuszu.

Zmiana szefa gminy, który skutecznie prowadzi³ dzia³ania proinwestycyjne, mo¿e spowolniæ,
a nawet zatrzymaæ na pewien czas nap³yw nowych przedsiêbiorców. Rezygnacja burmistrza
Dobczyc w 1998 r. praktycznie o ca³¹ kadencjê spowolni³a rozwój strefy inwestycyjnej. Burmistrz
Skawiny Stanis³aw Pac nie wykorzysta³ sukcesu, jakim by³o pozyskanie fabryki Valeo przez
poprzednika, i nie kontynuowa³ dzia³añ proinwestycyjnych podczas swojej kadencji w latach
1998�2002.

W niektórych gminach zmiana w³adzy nie tylko nie zatrzymuje procesu proinwestycyjnego,
ale wrêcz go przyspiesza, i to zarówno w przypadku przejêcia w³adzy przez oponenta polityczne-
go, jak i przez kandydata popieranego przez osobê ustêpuj¹c¹ ze stanowiska. Przyk³adu przejê-
cia w³adzy przez oponenta politycznego dostarczaj¹ Kobierzyce. Wójt Ryszard Chomicz, po
dekadzie niezwykle skutecznych dzia³añ, zosta³ odwo³any w atmosferze skandalu. Na czele jego
oponentów, którzy doprowadzili do dymisji, sta³ Ryszard Pacholik. Po przejêciu urzêdu potrafi³
twórczo rozwin¹æ koncepcje swojego poprzednika, a pozyskanie koncernu LG przywróci³o Ko-
bierzycom s³awê jednej z najlepszych proinwestycyjnie gmin w Polsce. Poparcie ustêpuj¹cego
prezydenta mia³y obie osoby rz¹dz¹ce Wroc³awiem od 2002 r. Skutecznie zarz¹dzaj¹cy miastem,
w tym dzia³aniami proinwestycyjnymi, bardzo popularny prezydent Bogdan Zdrojewski posta-
nowi³ zrezygnowaæ z ubiegania siê o kolejn¹ kadencjê w 2002 r. Popar³ swego nastêpcê Rafa³a
Dutkiewicza, który wygra³ wybory bezpo�rednie i kontynuuje, a czasem modyfikuje rozpoczête
wcze�niej dzia³ania, dostosowuj¹c je do zmieniaj¹cego siê otoczenia.

Wnioski
Cech¹ charakterystyczn¹ tych spo�ród badanych gmin, które odnios³y sukces w pozyskiwa-

niu inwestorów, by³ silny lider lub � rzadziej � zespó³ dysponuj¹cy wizj¹ rozwoju oraz umiejêtno-
�ci¹ wdra¿ania jej w ¿ycie za pomoc¹ ró¿nego rodzaju narzêdzi. Niektóre samorz¹dy przez wiele
lat pozyskiwa³y niewielu nowych inwestorów lub w ogóle nie próbowa³y ich pozyskaæ, a po
zmianie w³adz zaczê³y odnosiæ sukcesy. Mo¿na tak¿e zaobserwowaæ zale¿no�æ odwrotn¹. Gmi-
ny, w których � mimo teoretycznie dobrych warunków zewnêtrznych � nie lokuj¹ siê inwestorzy,
maj¹ w³adze nieumiej¹ce ich pozyskaæ lub niezainteresowane ich pozyskiwaniem.

W ramach badañ starano siê odpowiedzieæ na pytanie, które elementy postawy w³adz lokal-
nych � wska�niki dobrego przywództwa, jak to definiuj¹ R. Hambelton i S. Bulloc (1996) � maj¹

Duch przedsiêbiorczo�ci w proinwestycyjnych dzia³aniach w³adz lokalnych
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kluczowe znaczenie w procesie pozyskiwania inwestorów do gmin. W ka¿dej spo�ród badanych
ma³ych i �rednich gmin, które skutecznie pozyskuj¹ nowe firmy, istnieje wizja dzia³añ proinwe-
stycyjnych. Chêæ pozyskania inwestorów oraz generalny pomys³, jak mo¿na to w warunkach
lokalnych zorganizowaæ, okazuje siê fundamentem i napêdem dalszych dzia³añ. Brakuj¹c¹ wie-
dzê (know-how) mo¿na uzupe³niæ, zbieraj¹c informacje od gmin bardziej do�wiadczonych i za-
trudniaj¹c odpowiednich specjalistów, co doradzaj¹ konsultanci PAIiIZ. Ró¿nego rodzaju szkolenia
urz¹dzaj¹ przedstawiciele PAIiIZ, urzêdów marsza³kowskich i regionalnych agencji rozwoju. �rodki
konieczne do przygotowania atrakcyjnej oferty, promocji i obs³ugi inwestorów mo¿na w miarê
mo¿liwo�ci corocznie przydzielaæ z bud¿etu lub te¿ pozyskiwaæ z funduszy pomocowych. Jak
wykazuj¹ do�wiadczenia badanych gmin, jedynym elementem, który musi zostaæ wypracowany
w gminie i którego nie da siê w ¿aden sposób zast¹piæ ani �importowaæ� z zewn¹trz, jest wizja
i chêæ jej wdra¿ania przez w³adze lokalne, a szczególnie przez szefa gminy. W wielu gminach,
szczególnie ma³ych i �rednich, mo¿na zauwa¿yæ �cis³¹ zale¿no�æ miêdzy pojawieniem siê wizji
proinwestycyjnej i rozpoczêciem jej realizacji a decyzjami lokalizacyjnymi nowych inwestorów.
W gminach, które teoretycznie maj¹ doskona³e warunki do pozyskiwania nowych firm, a w któ-
rych nie prowadzi siê dzia³añ proinwestycyjnych, nowi przedsiêbiorcy lokuj¹ siê rzadko (Do-
mañski, Jarczewski 2006).

W metropoliach, takich jak Kraków czy Wroc³aw, decyzje lokalizacyjne nowych inwestorów
zewnêtrznych wydaj¹ siê s³abiej zwi¹zane z aktywno�ci¹ w³adz gminnych. Du¿e miasta, jak pisze
B. Ja³owiecki (1999), s¹ w pewien sposób dobrem rzadkim i przyci¹gaj¹ inwestorów bez wzglêdu
na dzia³ania i postawê w³adz lokalnych. Badaj¹c relacje pomiêdzy nowymi inwestorami, którzy
lokowali siê w Krakowie i Wroc³awiu, a miejscowymi w³adzami lokalnymi, sformu³owano nastê-
puj¹ce wnioski.
� Niektórzy lokalizuj¹cy siê w du¿ych miastach inwestorzy nie potrzebuj¹ zbyt wielu kontaktów

z w³adzami lokalnymi (np. firmy zajmuj¹ce siê us³ugami, wynajmuj¹ce powierzchniê biurow¹).
� Firmy lokalizuj¹ siê w metropoliach g³ównie ze wzglêdu na pewne szczególnie atrakcyjne dla nich

cechy (np. wykszta³con¹ si³ê robocz¹, rynek zbytu) i zdecydowane s¹ na rozpoczêcie dzia³alno�ci
w danym mie�cie nawet je¿eli bêdzie to trwa³o d³u¿ej i kosztowa³o wiêcej ni¿ gdzie indziej. W d³u¿-
szej perspektywie prawdopodobnie proinwestycyjna postawa w³adz lokalnych bêdzie mia³a istot-
ne znaczenie, zw³aszcza je¿eli utrwal¹ siê zró¿nicowane postawy wzglêdem inwestorów.

W. Dziemianowicz i B. Ja³owiecki (2004) zwracaj¹ uwagê na znaczenie ci¹g³o�ci w³adzy w pro-
cesie pozyskiwania nowych inwestorów. Przeprowadzone przez autora badania wskaza³y, ¿e
utrzymanie poparcia wyborców, pozwalaj¹cego na pe³nienie funkcji przez wiêcej ni¿ jedn¹ ka-
dencjê, jest warunkiem prowadzenia skutecznych dzia³añ proinwestycyjnych. W gminach, w któ-
rych wielokrotnie zmieniali siê szefowie, dzia³ania proinwestycyjne s¹ zazwyczaj s³abo
zaawansowane lub nie ma ich wcale. Ka¿da kolejna zmiana jest jednak tak¿e szans¹ na rozpoczê-
cie takich dzia³añ. Minimalnym okresem umo¿liwiaj¹cym sformu³owanie wizji, przygotowanie
atrakcyjnej oferty i jej promocjê, a nastêpnie doprowadzenie do zlokalizowania w gminie nowych
inwestorów, s¹ dwie kadencje � 8 lat. Kolejne kadencje, dziêki wypracowaniu odpowiednich
procedur, pozwalaj¹ na skupienie wysi³ków na dzia³aniach mog¹cych przynosiæ najlepsze rezul-
taty. W niektórych przypadkach zbyt d³ugie pe³nienie funkcji przez te same osoby jest jednak
przyczyn¹ utraty �wie¿o�ci i energii dzia³añ proinwestycyjnych, a mo¿e nawet powodowaæ
uwik³anie siê szefa gminy w dzia³ania niezgodne z prawem. W niektórych przypadkach zmiana na
stanowisku szefa gminy powoduje znaczne spowolnienie, a nawet zaprzestanie prowadzenia
dzia³añ proinwestycyjnych. Zdarzaj¹ siê tak¿e gminy, w których zmiana na stanowisku wójta,
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burmistrza czy prezydenta nie tylko nie utrudnia nap³ywu nowych inwestorów, ale wrêcz go
przyspiesza. Mo¿e siê tak dziaæ zarówno w przypadku wyznaczenia nastêpcy przez ustêpuj¹ce-
go szefa gminy, jak i przejêcia w³adzy przez jego oponentów politycznych. Ci¹g³o�æ w³adzy nie
jest równoznaczna z ci¹g³o�ci¹ dzia³añ proinwestycyjnych.
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The Spirit of Entrepreneurship in Pro-investment Activities
of Municipalities

The acquisition of new investors in a municipality is not a direct obligation of local govern-
ments but rather one of the indications of the change in the philosophy of municipal manage-
ment � from administration (local government) to management (local governance). Time and
cost consuming comprehensive pro-investment activities can be implemented only in those
municipalities where among the local authorities the spirit of entrepreneurship is alive. G. Gorze-
lak (1998) indicated that on the local level the leadership quality is the most endogenic factor of
local success, including luring new investors.

To examine the significance and diversity of local authorities� attitudes in their pro-inves-
tment activities in the local governments, in fourteen selected municipalities in Poland a compa-
rative analysis was conducted. Pro-investment activities, implemented since 1990, and their
effects, in the form of arrival of new investors, were studied. Our research covered the municipa-
lities distinguished by potentially high investment attractiveness which is hardly dependent on
the local authorities� activities: good transportation availability, considerable real-estate resour-
ces that are suitable for potential investors and good availability of qualified labor force. Conse-
quently, we excluded the municipalities in which even very intense works of their local authorities
failed to develop new opportunities to attract many new businesses.
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S³awomir Dorocki
Zak³ad Przedsiêbiorczo�ci i Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii
Akademia Pedagogiczna w Krakowie

Stacja Narciarska �Wierchomla� � lokalny o�rodek aktywizacji
gospodarczej

Celem pracy jest przedstawienie Stacji Narciarskiej �Wierchomla� jako przedsiêbiorstwa maj¹-
cego du¿y wp³yw na rozwój gospodarczy regionu. Wybór tego podmiotu wynika z jego znacze-
nia nie tylko dla rozwoju lokalnego, ale równie¿ rozwoju ca³ej doliny Popradu. Ponadto jest on
wa¿nym przyk³adem procesów restrukturyzacji oraz aktywizacji rejonów górskich Beskidów,
mog¹cych staæ siê wzorem dla innych jednostek terytorialnych, które w wyniku dotychczaso-
wych uwarunkowañ pozostawa³y poza zasiêgiem rozwoju zwi¹zanego ze sfer¹ us³ug rekreacyj-
no-wypoczynkowych.

W celu wykazania wp³ywu dzia³alno�ci Stacji Narciarskiej �Wierchomla� na lokaln¹ aktywiza-
cjê gospodarcz¹, w badaniach oparto siê na danych odnosz¹cych siê do wielko�ci zatrudnienia
w stacji wed³ug miejsca zamieszkania pracowników oraz liczby umów i po³o¿enia jednostek
gospodarczych wspó³pracuj¹cych ze Stacj¹. Zakres czasowy obejmuje dane od momentu uru-
chomienia pierwszego wyci¹gu w styczniu 1998 r. do wrze�nia 2006 r.

Wierchomla jest to so³ectwo nale¿¹ce do gminy Piwniczna-Zdrój, le¿¹cej w po³udniowej czê-
�ci powiatu nowos¹deckiego. Wie� po³o¿ona jest na po³udniowy-wschód od miasta Piwniczna.
Rozci¹ga siê wzd³u¿ potoku Wierchomlanka od granicy s³owackiej na Popradzie po pasmo Jawo-
rzyny Krynickiej na pó³nocy. Zachodnia granica oddzielaj¹ca Wierchomlê od wsi £omnica prze-
biega wododzia³em pomiêdzy potokami £omniczanka i Potasznia. Na wschodzie granica wsi
pokrywa siê z granic¹ gminy biegn¹c¹ wzd³u¿ grzbietu Pustej Wielkiej. Urozmaicon¹ powierzch-
niê wsi w ponad 60% stanowi¹ lasy nale¿¹ce do Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Wie� dzieli siê na Wierchomlê Wielk¹ w po³udniowej czê�ci doliny i na Wierchomlê Ma³¹ w jej
górnym odcinku. Zajmuje powierzchniê ok. 40 km2. So³ectwo liczy 700 mieszkañców i 100 gospo-
darstw. W przesz³o�ci mieszkañcy wsi, oprócz rolnictwa, pracowali w o�rodkach wczasowych
i pobliskich uzdrowiskach: Piwniczna-Zdrój, £omnica-Zdrój, ̄ egiestów-Zdrój, Muszyna i Kry-
nica. Ponadto zatrudnienie zapewnia³y: kamienio³om w Wierchomli Wielkiej, Nadle�nictwo Piw-
niczna obejmuj¹ce gminy Piwniczna, Rytro, Muszyna i Krynica oraz Zak³ady Naprawcze Taboru
Kolejowego w Nowym S¹czu. W okresie transformacji gospodarczej po 1989 r. w ca³ej gminie
Piwniczna wzros³o bezrobocie, na skutek g³ównie upadku wielu o�rodków wypoczynkowych
i rekreacyjnych powi¹zanych z wielkimi zak³adami przemys³owymi.

Nowa sytuacja ekonomiczna oraz zmiany w preferencjach dotychczasowych i potencjalnych
klientów przedsiêbiorstw zlokalizowanych w Piwnicznej wymusi³y reorientacjê rozwoju lokalne-
go w stronê poszerzenia oferowanych dotychczas us³ug. G³ówn¹ rozwijan¹ sfer¹ sta³y siê us³ugi
rekreacyjno-sportowe. Pod pojêciem us³ug rekreacyjno-sportowych rozumie siê te us³ugi, które
s¹ tworzone poza obrêbem zak³adów noclegowych i ¿ywieniowych, a maj¹ charakter otwarty dla
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Ryc. 1. Bezrobocie w wybranych gminach powiatu nowos¹deckiego w 2000 r.
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ka¿dego i wymagaj¹ osobnych inwestycji zwi¹zanych z budow¹ okre�lonych obiektów i utrzy-
maniem ich w stanie funkcjonalno�ci. Jedn¹ z podstawowych zasad marketingu okre�lanego
jako rekreacyjno-sportowy jest rozpoznawanie istniej¹cych i wyzwalanie nowych potrzeb konsu-
mentów, by móc je przekszta³ciæ w popyt. Zadaniem jest skomponowanie takiej oferty, która w spo-
sób harmonijny ³¹czy³aby sprawdzone na rynku pakiety us³ugowe z elementami innowacji. Dlatego
te¿ produkt sportowy mo¿emy zdefiniowaæ jako pewnego rodzaju ofertê adresowan¹ do zorientowa-
nych na sport konsumentów, zaspokajaj¹c¹ ich potrzeby zdrowia, aktywno�ci ruchowej, rozrywki,
przebywania w grupie, poprawy sylwetki, fascynacji i emocji oraz estetyki (Klisiñski 1994).

Ze wzglêdu na ukszta³towanie terenu, posiadane do�wiadczenie oraz renomê regionu skon-
centrowano siê na rozwoju infrastruktury dla sportów zimowych i turystyki. W wizji w³adz
lokalnych sprawuj¹cych w³adzê w po³owie lat 90. XX w. obszar gminy Piwniczna mia³ staæ siê
centrum sportów zimowych.

Jednym z g³ównych czynników powodzenia inwestycji, oprócz elementu lokalizacji, jakim dla
dobrych o�rodków narciarskich s¹ stoki o ró¿nym nachyleniu oraz odpowiednio du¿e opady
i rodzaj �niegu nadaj¹cego siê do uprawiania narciarstwa, s¹ dostêpny kapita³ oraz identyfikacja
jednostek wspó³realizuj¹cych okre�lone cele.

W Wierchomli g³ównym inwestorem zosta³ Krzysztof Brzeski zwi¹zany z bran¿ami wydawni-
cz¹ i nieruchomo�ci. W latach 1995 i 1996 � zainteresowany stworzeniem w Polsce kompleksu
narciarskiego � nawi¹za³ kontakt z ówczesnym burmistrzem Piwnicznej Mariuszem Frydrychem.
O lokalizacji stacji w Wierchomli, a nie w Suchej Dolinie, jak pocz¹tkowo planowano, zadecydo-
wa³y w g³ównej mierze przepisy prawne i z³o¿one stosunki w³asno�ciowe w Kosarzyskach.
Jednym z najtrudniejszych zadañ przy uruchomieniu o�rodka narciarskiego w Polsce jest kupno
ziemi (w przypadku stacji w Wierchomli 80 ha nale¿¹cych do 15 w³a�cicieli). W Polsce, inaczej ni¿
np. w Austrii czy Szwajcarii, gdzie obowi¹zuje tzw. prawo alpejskie, nazywane te¿ prawem �nie-
gu, narciarze nie mog¹ je�dziæ po pokrytych �niegiem stokach, je�li nie nale¿¹ one do w³a�ciciela
wyci¹gu lub nie zosta³y przez niego wydzier¿awione (Luba�-Harny 1999).
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Ostatecznie budowê pierwszego wyci¹gu rozpoczêto jesieni¹ 1997 r., a ju¿ 17.01.1998 r. odby-
³o siê oficjalne otwarcie o�rodka narciarskiego �Wierchomla Ma³a�. Zaczê³y dzia³aæ 4 wyci¹gi
talerzykowe o przepustowo�ci 3000 osób na godzinê oraz trasy narciarskie o ³¹cznej d³ugo�ci
2300 m. Obok wyci¹gów powsta³y parking i budynki serwisowe. W latach 1998 i 1999 trwa³a
rozbudowa o�rodka: powsta³ system sztucznego za�nie¿ania, przygotowano bazê noclegow¹ i ga-
stronomiczn¹. Uruchomiono tak¿e �bia³¹ liniê� na trasie Nowy S¹cz � Piwniczna � Wierchomla.

Po kolejnym sezonie 1999/2000 rozpoczêto budowê wyci¹gu krzese³kowego. By³a to, obok
Hali G¹sienicowej w Tatrach, najwiêksza inwestycja narciarska w Ma³opolsce. Kosztem 5 mln
z³ powsta³a kolejka mog¹ca w ci¹gu godziny przewie�æ 2 tys. osób. Ta inwestycja zapewni³a
stacji ci¹g³o�æ �wiadczenia us³ug równie¿ w sezonie letnim, poniewa¿ s³u¿y równie¿ turystom
pieszym i rowerowym. W nastêpnym roku powsta³ kolejny obiekt hotelowy z 32 miejscami noc-
legowymi.

W 2002 r. zakupiono kolejne armatki �nie¿ne i zbudowano drug¹ tamê. W 2003 r. wybudowano
kolejne dwa domki noclegowe, a w pobli¿u górnej stacji kolejki powsta³ namiot gastronomiczny
o powierzchni 400 m2. Na wiosnê 2005 r. rozpoczêto budowê hotelu na 200 miejsc noclegowych
z rozbudowan¹ czê�ci¹ spa. Budynek zosta³ oddany do u¿ytku 15.01.2006 r.

Ryc. 2. Zmiana liczby zatrudnionych w Stacji Narciarskiej �Wierchomla� w latach 1997�2006
na podstawie umowy o pracê

�ród³o: opracowanie autora na podstawie danych Stacji Narciarskiej �Wierchomla�

G³ównym celem Stacji Narciarskiej �Wierchomla� jako o�rodka narciarskiego jest stworzenie
i obs³uga tras narciarskich oraz urz¹dzeñ transportuj¹cych narciarzy, tzw. wyci¹gów. Liczba
wyci¹gów, ich przepustowo�æ i niezawodno�æ dzia³ania ma zasadniczy wp³yw na komfort korzy-
stania z obiektu. Wspó³czesny klient uprawiaj¹cy sporty zimowe oczekuje kompletnej obs³ugi,
w której sk³ad wchodzi m.in. zró¿nicowana baza gastronomiczna i noclegowa. To w³a�nie ta
dodatkowa infrastruktura i �wiadczone us³ugi maj¹ zasadniczy wp³yw na aktywizacjê gospodar-
cz¹ rejonu.

Dzia³alno�æ stacji wp³ywa bezpo�rednio na rozwój lokalny g³ównie poprzez tworzenie no-
wych miejsc pracy i wspó³pracê z miejscowymi przedsiêbiorcami. Stacja narciarska zatrudnia
obecnie 47 osób personelu sta³ego, a w sezonie zimowym dodatkowo �rednio oko³o 70 osób.
Liczba zatrudnionych w miarê rozwoju stacji ci¹gle wzrasta w �rednim rocznym tempie 22,5%.

Stacja Narciarska �Wierchomla� � lokalny o�rodek aktywizacji gospodarczej
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W�ród zatrudnionych w stacji zarówno na sta³e, jaki na czas okre�lony najwiêcej jest miesz-
kañców Wierchomli (ponad 50%). Nastêpn¹ grup¹ s¹ pracownicy doje¿d¿aj¹cy z Piwnicznej
i s¹siedniej wsi £omnica. W latach 1997�2006 �redni udzia³ pracowników z Wierchomli Wiel-
kiej i Ma³ej stanowi³ wiêcej ni¿ po³owê ogó³u pracowników stacji (odpowiednio 33% dla Wier-
chomli Wielkiej i 30% dla Wierchomli Ma³ej). Drug¹ pozycjê zajmuj¹ mieszkañcy Piwnicznej,
stanowi¹cy �rednio 24% pracowników. W okresie badawczym mo¿na zauwa¿yæ dwie tenden-
cje: jedn¹ z nich jest ci¹g³y wzrost udzia³u liczby pracowników spoza Wierchomli (przede
wszystkim z Piwnicznej), a drug¹ � wzrost udzia³u pracowników wykwalifikowanych (g³ówny
mechanik, g³ówny elektryk, ksiêgowa itp.) pochodz¹cych z Wierchomli, co mo¿e �wiadczyæ
o restrukturyzacji zawodowej ludno�ci wsi.
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Ryc. 3. Struktura zatrudnienia w Stacji Narciarskiej �Wierchomla� w sezonie 2005/2006
wed³ug miejsca zamieszkania

�ród³o: opracowanie autora na podstawie danych Stacji Narciarskiej �Wierchomla�

Obecnie stacja zatrudnia w sezonie oko³o 10% ludno�ci wsi Wierchomla. Ponadto stacja
zawar³a umowy z kilkudziesiêcioma gospodarstwami agroturystycznymi z Wierchomli na �wiadcze-
nie us³ug noclegowych dla klientów stacji narciarskiej. Równie¿ dziêki stacji w sezonie dzia³a
po³¹czenie komunikacyjne miêdzy Piwniczn¹ a Wierchoml¹, obs³ugiwane przez mieszkañców wsi.

Nastêpn¹ form¹ oddzia³ywania stacji na lokaln¹ aktywizacjê gospodarcz¹ jest wspó³praca
z lokalnymi przedsiêbiorstwami. Stacja Narciarska �Wierchomla� kooperuje stale z 57 firmami
z Polski i 3 z zagranicy. Wed³ug lokalizacji najwiêcej firm wspó³pracuj¹cych ze stacj¹ jest zlokali-
zowanych w Nowym S¹czu (38). S¹ to w wiêkszo�ci firmy z bran¿y spo¿ywczej, dostarczaj¹ce
zaopatrzenie do obiektów stacji. Nastêpn¹ grupê stanowi¹ firmy us³ugowe zwi¹zane z funkcjo-
nowaniem stacji. Spo�ród s¹siednich miejscowo�ci wyró¿nia siê Piwniczna. S¹ tam zarejestro-
wane 4 firmy dzia³aj¹ce g³ównie w bran¿y budowlanej. Ponadto stacja wspó³pracuje
z 5 warszawskimi firmami, które s¹ przedstawicielstwami w Polsce du¿ych miêdzynarodowych
przedsiêbiorstw z bran¿y us³ug specjalistycznych (np. systemy klimatyzacyjne). Zagranicznych
kooperantów reprezentuj¹ 2 firmy s³owackie zapewniaj¹ce serwis techniczny wyci¹gów i 1 firma
budowlana z Ukrainy. Pozosta³e firmy s¹ zarejestrowane w innych miejscowo�ciach w Polsce.

S£AWOMIR DOROCKI
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Ryc. 4. Zmiana liczby zatrudnionych na podstawie umowy o pracê w Stacji Narciarskiej �Wierchomla�
w latach 1997�2006 wed³ug miejsca zamieszkania

Ryc. 5. Struktura firm stale wspó³pracuj¹cych ze Stacja Narciarsk¹ �Wierchomla� ze wzglêdu na lokalizacjê

�ród³o: opracowanie autora na podstawie danych Stacji Narciarskiej �Wierchomla�

Stacja Narciarska �Wierchomla� � lokalny o�rodek aktywizacji gospodarczej
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Podsumowanie
Stacja Narciarska �Wierchomla� wci¹¿ siê rozwija. W 2004 r. firma znalaz³a siê w fazie dojrza³o�ci,

co zmusi³o do podjêcia dzia³añ z zakresu modyfikacji produktu i udostêpniania konsumentom
coraz nowszych jego odmian. Liczba sprzedanych miejsc noclegowych i jej ci¹g³y wzrost �wiad-
cz¹ o tym, ¿e o�rodek nadal przyci¹ga klientów. Dzia³ania podejmowane przez Stacjê maj¹ na celu
uchronienie jej od znalezienia siê w fazie spadku. Przewiduje siê, ¿e stacja bêdzie z roku na rok
przygotowywaæ dodatkowe atrakcje oraz modyfikowaæ swój produkt, aby przed³u¿yæ fazê doj-
rza³o�ci i co pewien czas zaskakiwaæ nowymi propozycjami. Przyk³adem mo¿e byæ otwarty w 2000 r.
o�rodek spa, park do paintballu, Nordic Walking i trasy downhillowe.

Te dzia³ania skutkuj¹ wzrostem zatrudnienia w regionie, a dziêki przyci¹gniêciu klientów bêd¹
wp³ywaæ na lokalne o¿ywienie gospodarcze. Szansê na wykorzystanie tej inwestycji w rozwoju
regionu zauwa¿yli lokalni samorz¹dowcy. Stworzyli oni program Sportowe Stacje Doliny Popra-
du � rozwój turystyki aktywnej � sportów naturalnych, zawarty w strategii rozwoju zintegrowa-
nego produktu turystycznego Per³y Doliny Popradu. Program opracowa³o 6 gmin: Krynica-Zdrój,
£abowa, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro i Stary S¹cz. Celem programu jest po³¹czenie sieci¹
infrastruktury turystycznej 7 s¹siednich dolin, od Wierchomli po £abow¹, w celu stworzenia
najwiêkszego w Europie �rodkowej regionu narciarskiego (Siedem Dolin). Powodzenie tego
planu mo¿e zwiastowaæ planowane otwarcie wyci¹gu ³¹cz¹cego Szczawnik z Wierchoml¹ oraz
przyst¹pienie do inwestycji Ryszarda Florka, prezesa firmy Fakro (drugiego na �wiecie produ-
centa okien dachowych). Inwestycje maj¹ zostaæ przyspieszone dziêki zmianie ustawy o wyle-
sieniach. Gotowy jest ju¿ projekt poprawki, który zak³ada zmniejszenie obci¹¿eñ finansowych
dla inwestorów; mieliby oni p³aciæ tylko za wylesienie pasa zieleni, na którym powstaj¹ wyci¹gi,
natomiast nartostrady mogliby odlesiaæ bezp³atnie, pod warunkiem posiania na nich trawy.
Ponadto po przyst¹pieniu Polski do UE otworzy³y siê nowe mo¿liwo�ci finansowania, np.  po-
wsta³y w 2006 r. hotel zosta³ w 30% sfinansowany z funduszy unijnych.
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Ryc. 6. Zmiany liczby osób zakwaterowanych w Stacji Narciarskiej �Wierchomla� oraz wska�nik Charvata1

w latach 1999�2005

�ród³o: opracowanie autora na podstawie danych Stacji Narciarskiej �Wierchomla�
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Stacjê Narciarsk¹ �Wierchomla� zalicza siê do najszybciej rozwijaj¹cych siê o�rodków sporto-
wo-rekreacyjnych Polski. O�rodek � zbudowany w ci¹gu kilku lat w okolicy pozbawionej infra-
struktury technicznej � przynosi obecnie oko³o 10 mln z³ przychodu,  zapewnia pracê i po�rednio
warunkuje rozwój ca³ego regionu. Przyk³adem po�redniego oddzia³ywania o�rodków sporto-
wych na region mo¿e byæ Krynica, w której wed³ug �BusinessWeek� sami narciarze pozostawia-
j¹ rocznie oko³o 50 mln z³ na stacjach benzynowych i w sklepach. Rozwój stacji przek³ada siê na
sytuacjê gospodarcz¹. Stopa bezrobocia w gminie wynosi 19% (w powiecie nowos¹deckim oko-
³o 30,7%). Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkañców w 2003 r.
w gminie Piwniczna-Zdrój (67,7 przedsiêbiorstw) by³a znacznie wy¿sza od �redniej dla powiatu
(50 przedsiêbiorstw). Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e Stacja Narciarska �Wierchomla� sta³a siê ko³em
zamachowym i kierunkowskazem lokalnej aktywizacji gospodarczej.
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Nowy S¹cz (praca dyplomowa)

Ski Station �Wierchomla� as a Local Center of Economic Activation

The article examines the influence of the Ski Station �Wierchomla� on the local development
by creating new vacancies and cooperation with local enterprises. The time frame covers the
years between 1998 and 2006. The article is based on the local data of the station.

Thanks to the landscape the development of �Wierchomla�, belonged to Piwniczna-Zdrój
commune, is based on winter sports and tourism.

The Ski Station, built in 1998, employs 47 persons all year round and approximately 70 per-
sons in the winter season. The number of employees is gradually growing up at about 22.5%
a year. Taking into consideration the dwelling-place of the employees the majority comes from
Wierchomla (10% of the village population) and from Piwniczna and £omnica. A constant growth
of the number of employees coming from outside Wierchomla as well as the growing number of
qualified employees from the village may be observed in the examined period.

The Ski Station �Wierchomla� cooperates with 57 companies from Poland. 37 of them are
situated in Nowy S¹cz. Mostly the companies dealing with grocery trade and services. In Piw-
niczna there are 4 companies functioning in construction industry.

The Ski Station �Wierchomla� is considered to be one of the best developed ski and tourist
resort in Poland created in the area devoid of technical infrastructure. It is supposed that �Wier-
chomla� has become an important factor of local economic development.

Stacja Narciarska �Wierchomla� � lokalny o�rodek aktywizacji gospodarczej
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Programy rozwoju przedsiêbiorczo�ci miasta Koszalin

Przedsiêbiorczo�æ jest szczególnym rodzajem aktywno�ci ludzi dzia³aj¹cych indywidualnie
lub wewn¹trz organizacji, polegaj¹cej na wykorzystaniu pojawiaj¹cych siê w otoczeniu okazji,
przez realizacjê przedsiêwziêæ, które przynosz¹ efekty ekonomiczne i/lub pozaekonomiczne ich
podmiotom oraz otoczeniu (Kra�nicka 2002). Propagowanie zachowañ przedsiêbiorczych w ró¿-
nych grupach spo³ecznych oraz wspieranie wszelkich typów i form przedsiêbiorczo�ci, szcze-
gólnie tworzenie i funkcjonowanie ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw (MSP), przypisano
w polityce rz¹du samorz¹dom terytorialnym i gospodarczym. To w³a�nie samorz¹d jest podsta-
wow¹ instytucj¹ wspieraj¹c¹ lokalny rozwój gospodarczy, poprzez promowanie przedsiêbior-
czo�ci, dzia³alno�æ informacyjn¹ i o�wiatow¹, organizowanie szkoleñ czy wspó³dzia³anie
z samorz¹dem gospodarczym w tym zakresie, na podstawie w³asnych programów, dziêki w³asnej
inicjatywie i mo¿liwo�ciom finansowym, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem.

Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie za³o¿eñ Programu Wspierania Przedsiêbior-
czo�ci Miasta Koszalin, z uwzglêdnieniem Strategii Rozwoju Miasta i Planu Rozwoju Lokalnego
Miasta Koszalin na najbli¿sze lata.

Strategia Rozwoju Koszalina (Uchwa³a Rady Miejskiej, 2001 r.)
Strategia Rozwoju Koszalina jest najwa¿niejszym dokumentem miasta, który przedstawia g³ów-

ne kierunki rozwoju Koszalina w najbli¿szych latach. Jest  narzêdziem koordynowania wszelkich
dzia³añ wa¿nych dla rozwoju miasta oraz kierowania tymi procesami jego rozwoju, na które ma
wp³yw w³adza lokalna. Obecnie obowi¹zuj¹ca strategia zosta³a uchwalona przez Radê Miejsk¹
w marcu 2001 r. Okre�la ona obraz miasta do 2015 r. Przyjêta wizja mówi, ¿e Koszalin � poprzez
przedsiêbiorczo�æ, gospodarno�æ i odpowiedzialno�æ swoich mieszkañców � stanie siê g³ów-
nym o�rodkiem sta³ego i zrównowa¿onego rozwoju w �rodkowej czê�ci Pomorza, a jego misj¹
jest przeobra¿anie miasta w regionalne centrum spo³eczno-gospodarcze spe³niaj¹ce kluczow¹
rolê w �rodkowej czê�ci Pomorza, o�rodek równowa¿enia rozwoju rangi krajowej.

Twórcy Strategii Rozwoju Koszalina za³o¿yli, ¿e kolejne w³adze samorz¹dowe bêd¹ d¹¿yæ do
osi¹gniêcia wyznaczonych w dokumencie celów strategicznych, czyli:
� dynamicznego rozwoju gospodarczego;
� utworzenia miasta akademickiego i o�rodka innowacyjno-wdro¿eniowego;
� stworzenia centrum kulturalno-sportowo-rekreacyjnego;
� utrzymania silnych zwi¹zków z morzem oraz stworzenia ponadregionalnego o�rodka obs³ugi

ruchu turystycznego;
� tworzenia warunków do uzyskania statusu �miasta inteligentnego� � przyjaznego w sferach:

spo³ecznej, przestrzennej i funkcjonalnej;
� poprawy jako�ci ¿ycia mieszkañców, by by³a porównywalna ze standardami unijnymi.
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Lista celów to propozycja rozwi¹zania istotnych problemów miasta, czyli ³agodzenia skutków
bezrobocia, wykorzystania akademickiego charakteru Koszalina i jego potencja³u naukowego oraz
silnych zwi¹zków z morzem, podniesienia atrakcyjno�ci turystycznej oraz poprawy uk³adu komuni-
kacyjnego i jako�ci ¿ycia mieszkañców. Wskazuje ona najwa¿niejsze kierunki rozwoju miasta; po-
zwala planowaæ rozwój Koszalina w sposób zrównowa¿ony i zgodny z oczekiwaniami mieszkañców.

Strategia okre�li³a cele strategiczne przewidziane do wykonania w perspektywie wieloletniej.
Taktyka dzia³añ oraz sposoby wdra¿ania i realizacji poszczególnych przedsiêwziêæ zosta³y okre-
�lone przez specjalne programy operacyjne. Przygotowano ich kilkana�cie; oto najwa¿niejsze:
� program dynamicznego rozwoju gospodarczego;
� program utworzenia miasta akademickiego i o�rodka innowacyjno-wdro¿eniowego;
� program stworzenia centrum kulturalno-sportowo-rekreacyjnego;
� program utrzymania silnych zwi¹zków z morzem oraz stworzenia ponadregionalnego o�rodka

obs³ugi ruchu turystycznego;
� program tworzenia warunków do uzyskania statusu �miasta inteligentnego� � przyjaznego

w sferach: spo³ecznej, przestrzennej i funkcjonalnej;
� program poprawy jako�ci ¿ycia mieszkañców porównywalnej do standardów unijnych.

Lokalny program wspierania przedsiêbiorczo�ci (Uchwa³a Rady Miejskiej, 2002 r.)
W³adze miasta w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych oraz ze wzglêdu na strukturê

gospodarki Koszalina zdominowan¹ przez ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa (i ich znaczenie dla
rozwoju lokalnej gospodarki) podjê³y dzia³ania wspieraj¹ce ten sektor, w tym m.in. realizacjê
Programu wspierania przedsiêbiorczo�ci na lata 2002�2005, który zosta³ przyjêty przez Radê
Miejsk¹ 22.02.2002 r. Jest to swoisty katalog wspólnych dzia³añ samorz¹du miasta, organi-
zacji samorz¹du gospodarczego, �rodowiska naukowego oraz instytucji z otoczenia biznesu
� w zakresie wspierania przedsiêbiorczo�ci. Cele zawarte w programie to:
� rozwój przedsiêbiorczo�ci;
� wzrost innowacyjno�ci i rozwój technologiczny;
� aktywizacja lokalnego rynku pracy;
� marketing i promocja miasta.

Dzia³ania przyjête w programie w ramach poszczególnych celów to:
dla celu 1 � rozwój przedsiêbiorczo�ci:

� instytucjonalne wspieranie przedsiêbiorczo�ci,
� finansowe instrumenty wspierania przedsiêbiorców,
� rozbudowa systemu funduszy kapita³owych, porêczeniowych i po¿yczkowych,
� zwiêkszenie dostêpno�ci do informacji, doradztwa i szkoleñ,
� promowanie przedsiêbiorczo�ci,
� u³atwienie dostêpu ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw do poradnictwa z zakresu regulacji

prawnych obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej,
� wspieranie organizacji pozarz¹dowych,
� Centrum Mikrous³ugowe,
� Centrum Kongresowe;

dla celu 2 � wzrost innowacyjno�ci i rozwoju technologicznego:
� Park Naukowo-Technologiczny,
� promowanie innowacyjno�ci;

dla celu 3 � aktywizacja lokalnego rynku pracy:
� aktywne formy zwalczania bezrobocia,

Programy rozwoju przedsiêbiorczo�ci miasta Koszalin
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� przygotowanie m³odzie¿y do wej�cia na rynek pracy,
� doskonalenie organizacji szkoleñ,
� stwarzanie warunków do pozostawania w mie�cie ludzi m³odych;

dla celu 4 � marketing i promocja miasta w celu przyci¹gania zewnêtrznego kapita³u inwestycyjnego:
� prowadzenie aktywnej polityki inwestycyjne,
� obs³uga informacyjna inwestorów,
� promocja,
� pomoc lokalnym przedsiêbiorcom w nawi¹zywaniu kontaktów krajowych i zagranicznych,
� turystyka jako czynnik przyci¹gania inwestorów.

Przyjêto, ¿e rozwój przedsiêbiorczo�ci jest podstaw¹ o¿ywienia gospodarczego oraz ³agodze-
nia skutków bezrobocia. Dla osi¹gniêcia tego celu konieczne jest stwarzanie korzystnych wa-
runków � przez stosowanie ró¿norodnych dzia³añ wobec MSP. S¹ to zarówno instrumenty
finansowe, jak i dzia³ania informacyjne, doradcze, szkoleniowe czy promocyjne. Podstawowe
dzia³ania w tej dziedzinie dotycz¹ wprowadzania instrumentów finansowych: tworzenia i zasila-
nia funduszy zwiêkszaj¹cych dostêp do kapita³u, mo¿liwo�ci uzyskiwania tanich kredytów oraz
uelastycznienia lokalnego systemu podatkowego. Ponadto za³o¿ono upowszechnianie wiedzy
w zakresie wspierania przedsiêbiorczo�ci oraz podjêcie szerszych dzia³añ promuj¹cych lokalny
biznes i nowych propozycji rozwi¹zañ na rzecz przedsiêbiorczo�ci.

W zwi¹zku z tymi dzia³aniami przyjêto zastosowanie nastêpuj¹cych instrumentów wspierania
przedsiêbiorczo�ci:
� inwestycje infrastrukturalne � dobrze ukierunkowane wydatki inwestycyjne skutkuj¹ wzrostem

atrakcyjno�ci inwestycyjnej gminy oraz popraw¹ lokalnych warunków gospodarowania i jako-
�ci ¿ycia mieszkañców. Istotne jest odpowiednie planowanie inwestycji. Miasto Koszalin stwo-
rzy³o Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2003�2006, który jest instrumentem planowania
d³ugookresowego, skoordynowanego z potrzebami, priorytetami i mo¿liwo�ciami finansowymi.
Zawiera zadania zg³oszone przez Miasto Koszalin do Narodowego Planu Rozwoju (NPR) na lata
2004�2006. W WPI zawarto 126 wniosków inwestycyjnych, których realizacja ma bezpo�redni
b¹d� po�redni wp³yw na funkcjonowanie sfery gospodarczej w mie�cie. S¹ to zadania dotycz¹-
ce gospodarki, transportu, ³¹czno�ci, gospodarki komunalnej i ochrony �rodowiska;

� wspieranie i funkcjonowanie instytucji z otoczenia biznesu � dzia³alno�æ tych instytucji jest
wa¿na ze wzglêdu na bezpo�rednie kontakty z przedsiêbiorcami, prowadzenie doradztwa i szko-
leñ czy udzielanie kredytów. Instytucje te dostarczaj¹ informacji gospodarczych niezbêdnych
do efektywnego funkcjonowania przedsiêbiorców i maj¹ istotny wp³yw na pobudzanie inno-
wacji i transferu technologii. Du¿e osi¹gniêcia w tym zakresie maj¹ ju¿ funkcjonuj¹ce w Ko-
szalinie instytucje tego typu: Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiêbiorczo�ci, Koszaliñska
Izba Przemys³owo-Handlowa, Zrzeszenie Kupców i Przedsiêbiorców, Koszaliñska Agencja
Rozwoju Regionalnego i Fundusz Mikro;

� ulgi i zwolnienia podatkowe � polityka miasta dotycz¹ca wspierania przedsiêbiorczo�ci za-
czyna siê ju¿ na etapie okre�lania stawek podatkowych, które mog¹ byæ ni¿sze od stawek
maksymalnych okre�lonych przez Ministra Finansów. W tym celu Rada Miejska z dniem
1.01.2003 r. wprowadzi³a obni¿one stawki podatku od nieruchomo�ci przeznaczonych na dzia-
³alno�æ gospodarcz¹. 21.02.2003 r. Rada Miejska przyjê³a program pomocy dla przedsiêbior-
ców w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomo�ci dla przedsiêbiorców na terenie miasta
Koszalin. W wyniku ich zastosowania bêd¹ wspierane nowe inwestycje zwi¹zane z uruchomieniem
lub poszerzeniem dzia³alno�ci gospodarczej i tworzeniem nowych miejsc pracy. Zwolnie-
nia przewidziane uchwa³¹ przys³uguj¹ na okre�lony czas w zale¿no�ci od poniesionych
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nak³adów inwestycyjnych i liczby utworzonych nowych miejsc pracy. Ze zwolnieñ objêtych
t¹ uchwa³¹ wykluczono obiekty przeznaczone na handel, us³ugi gastronomiczne i stacje pa-
liw, s¹ to bowiem sfery dobrze rozwijaj¹ce siê w Koszalinie, niewymagaj¹ce wspomagania;

� fundusz porêczeniowy � fundusz porêczeñ kredytowych ma na celu wspieranie przedsiê-
wziêæ gospodarczych, zmniejszanie bezrobocia i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez
udzielanie porêczeñ przedsiêbiorcom lub osobom podejmuj¹cym dzia³alno�æ gospodarcz¹.
W 2002 r. przy KARR S.A. powsta³ Oddzia³ Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu
Porêczeñ Kredytowych Spó³ka z o.o. w Szczecinie, obejmuj¹cy m.in. miasto Koszalin. O udzie-
lenie porêczenia z tego funduszu mog¹ ubiegaæ siê MSP, które prowadz¹ lub podejmuj¹
dzia³alno�æ gospodarcz¹, maja siedzibê lub prowadz¹ dzia³alno�æ w woj. zachodniopomor-
skim, w wyniku udzielonego porêczenia tworz¹ nowe lub utrzymuj¹ istniej¹ce miejsca pracy.
Porêczenia mog¹ byæ udzielane na kredyty i po¿yczki przeznaczone na sfinansowanie zakupu
produkcyjnych �rodków trwa³ych, �rodków obrotowych oraz wyposa¿enia;

� dzia³ania informacyjno-promocyjne. W ramach promowania przedsiêbiorczo�ci miasto uczestni-
czy w prezentacjach gospodarczych, na których lokalne firmy mog¹ przedstawiaæ swój potencja³
innowacyjny i gospodarczy. Ponadto pod honorowym patronatem prezydenta miasta odbywaj¹
siê szkolenia, konkursy i targi dla MSP. W celu pozyskania inwestorów opracowano oferty inwe-
stycyjne miasta Koszalina. Udostêpnia siê zainteresowanym ró¿nego rodzaju materia³y promocyj-
ne: foldery, broszury, filmy wideo, oferty inwestycyjne w internecie. Miasto dysponuje w³asn¹
stronê internetow¹ oraz materia³ami promocyjnymi na p³ytach CD. Podejmuje siê dzia³ania maj¹ce
na celu zapewnienie przedsiêbiorcom informacji o warunkach realizacji przedsiêwziêæ, pomoc w za-
³atwianiu formalno�ci zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹, promocjê przedsiêbiorstw, pomoc
w uzyskiwaniu �rodków pomocowych dla podmiotów gospodarczych, organizowanie misji go-
spodarczych oraz przygotowywanie terenów pod dzia³alno�æ gospodarcz¹;

� utworzenie Kompleksu �Koszalin� w ramach S³upskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Stwa-
rzaj¹c na 22 ha dogodne warunki powstawania i rozwoju lokalnych firm oraz przyci¹gania
inwestorów zewnêtrznych, poprzez ca³kowite zwolnienie z podatku od nieruchomo�ci oraz
zwolnienie z podatku dochodowego w zale¿no�ci od poniesionych nak³adów inwestycyj-
nych i liczby utworzonych nowych miejsc pracy;

� uruchomienie Centrum Biznesu Koszalin. Podjêto dzia³ania zmierzaj¹ce do uruchomienia w obiek-
tach po³o¿onych w centrum miasta (w dawnej siedzibie oddzia³u NBP) Centrum Biznesu Kosza-
lin, skupiaj¹cego w jednym miejscu ró¿nego rodzaju instytucje, banki i organizacje prowadz¹ce
dzia³alno�æ na rzecz wspierania przedsiêbiorczo�ci i pozyskiwania zewnêtrznych inwestorów.

Realizacja programu (Vademecum przedsiêbiorcy, 2004 r.)
W celu wspierania MSP, przeciwdzia³ania bezrobociu poprzez udzielanie pomocy osobom rozpo-

czynaj¹cym dzia³alno�æ gospodarcz¹ oraz tworzenia nowych miejsc pracy, miasto powo³a³o Funda-
cjê Centrum Innowacji i Przedsiêbiorczo�ci. Swoje zadania Fundacja realizuje poprzez dzia³alno�æ:
� O�rodka Wspierania Przedsiêbiorczo�ci � zajmuj¹cego siê organizacj¹ szkoleñ, kursów i se-

minariów dla osób bezrobotnych, zagro¿onych bezrobociem oraz pocz¹tkuj¹cych i dzia³aj¹-
cych na rynku przedsiêbiorców, w zakresie podstawowych informacji dotycz¹cych prowadzenia
dzia³alno�ci gospodarczej;

� Funduszu Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci � udzielaj¹cego wsparcia finansowego w postaci kre-
dytów bezrobotnym, absolwentom, ma³ym przedsiêbiorstwom, zamierzaj¹cym otworzyæ w³a-
sn¹ dzia³alno�æ lub inwestuj¹cym w rozwój. Fundusz wspó³pracuje z Kanadyjsko-Polsk¹
Fundacj¹ Przedsiêbiorczo�ci;

Programy rozwoju przedsiêbiorczo�ci miasta Koszalin
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� Koszaliñskiego Inkubatora Przedsiêbiorczo�ci Sp. z o.o. � pomagaj¹cej w rozpoczynaniu dzia³al-
no�ci gospodarczej poprzez wynajem na preferencyjnych warunkach lokali i samochodów oraz
udostêpnianie urz¹dzeñ biurowych. Nowo za³o¿ona firma mo¿e przebywaæ w inkubatorze 3�5 lat;

� Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej � zajmuj¹cego siê problematyk¹ Unii Europej-
skiej, w tym równie¿ mo¿liwo�ciami skorzystania z funduszy unijnych oraz funkcjonowania
przedsiêbiorstw na rynku europejskim.

W 2002 r. Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiêbiorczo�ci uzyska³a Certyfikat Krajowego
Systemu Us³ug dla Ma³ych i �rednich Przedsiêbiorstw, w ramach us³ug szkoleniowych i finanso-
wych, co wskazuje na wysoki poziom jako�ci jej us³ug. Ponadto, w ramach struktury organizacyj-
nej tej fundacji, miasto powo³a³o Centrum Biznesu, stanowi¹ce uzupe³nienie dotychczasowych
dzia³añ prowadzonych przez Fundacjê na rzecz przedsiêbiorców. Centrum Biznesu, w Koszalinie
oferuje kompleksowy system us³ug i doradztwa dla regionalnych oraz miêdzynarodowych partne-
rów biznesowych i inwestorów, m.in.: profesjonalne doradztwo i wsparcie pocz¹tkuj¹cych przed-
siêbiorców oraz firm ju¿ dzia³aj¹cych, kompleksow¹ obs³ugê inwestorów krajowych i zagranicznych,
tworzenie biznesowych wiêzi kooperacyjnych, gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie
miêdzynarodowych ofert wspó³pracy, promowanie koszaliñskiej przedsiêbiorczo�ci, udzia³ w przed-
siêwziêciach proinwestycyjnych, misjach gospodarczych, targach, wystawach i konferencjach.

Koszaliñska Izba Przemys³owo-Handlowa realizuje program promowania w spo³eczeñstwie
dobrych pragmatycznych rozwi¹zañ i kreowania etycznych wzorców przedsiêbiorcy i przedsiê-
biorstwa, poprzez organizacjê konkursu �Koszaliñski Denar � Nagroda Gospodarcza Roku�.
Nazwa konkursu nawi¹zuje do czasów �wietno�ci Koszalina, kiedy przedsiêbiorczo�æ i zasob-
no�æ jego mieszkañców pozwala³y biæ w³asn¹ monetê, a miasto nale¿a³o do Zwi¹zku Miast
Hanzeatyckich. Konkurs obejmuje teren dzia³ania Izby, czyli woj. zachodniopomorskie, ze szcze-
gólnym naciskiem na tereny dawnego woj. koszaliñskiego. �Koszaliñski Denar� zosta³ wpisany
w kalendarz Koszaliñskich Dni Techniki, organizowanych od wielu lat przez Naczeln¹ Organizacjê
Techniczn¹. Nagrody i wyró¿nienia s¹ przyznawane w 4 kategoriach: mikroprzedsiêbiorstwa,
ma³e, �rednie i du¿e przedsiêbiorstwo. Izba zaprasza samorz¹dy lokalne: gminy, miasta i powiaty
do przyznawania przedsiêbiorcom w³asnych wyró¿nieñ.

Potwierdzeniem realizacji programu s¹ wyniki w ogólnopolskich rankingach miast (www.ko-
szalin.pl). Koszalin awansowa³ o 19 miejsc w rankingu ogólnopolskiego Tygodnika Samorz¹do-
wego �Wspólnota�. W 2004 r. Koszalin zajmowa³ 35 miejsce w�ród miast na prawach powiatu
o najwy¿szych dochodach, a w rankingu przeprowadzonym za 2005 r. uzyska³ wysokie 16. miejsce.
W rankingu wziêto pod uwagê wykonanie bud¿etu za 2005 r., wzrost dochodów ogó³em i wyso-
ko�æ �rodków pozyskanych z Unii Europejskiej w przeliczeniu na mieszkañca. Do wykazanych
realnie dochodów dodane zosta³y skutki obni¿ek stawek, ulg podatkowych, zwolnieñ i umorzeñ
podatkowych. W ten sposób ustalono faktyczny potencja³ dochodowy. Ponadto Koszalin zaj¹³
6. miejsce w�ród miast na prawach powiatu w rankingu samorz¹dów przygotowanym przez
�Rzeczpospolit¹�. Gazeta oceni³a przychody gmin, wzrost nak³adów na inwestycje, ilo�æ pozy-
skiwanych �rodków z funduszy unijnych, stopê bezrobocia, wspó³pracê z organizacjami poza-
rz¹dowymi i funkcjonowanie urzêdu. �Zajêcie wysokich miejsc przez nasze miasto w rankingach 
to potwierdzenie przyjêtego na pocz¹tku obecnej kadencji kierunku rozwoju miasta. W Koszali-
nie widaæ wzrost gospodarczy, widaæ spadek bezrobocia, przybywa nowych zak³adów pracy,
a co najwa¿niejsze tworzone s¹ nowe miejsca pracy� � komentowa³ wyniki rankingu prezydent
Koszalina Miros³aw Mikietyñski (www.koszalin.pl).

KATARZYNA DAJCZAK , ANNA RYCH£Y-LIPIÑSKA
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Inne inicjatywy 
Od uchwalenia Strategii minê³o kilka lat. Od 2001 r. zmieni³a siê sytuacja miêdzynarodowa,

a Koszalin stan¹³ przed konieczno�ci¹ dopasowania swojego najwa¿niejszego dokumentu do
wymogów Unii Europejskiej oraz zmian spo³eczno-gospodarczych zachodz¹cych w Koszalinie
i jego okolicy. Te uwarunkowania spowodowa³y konieczno�æ opracowania nowego doku-
mentu integruj¹cego system zarz¹dzania miastem. Nowa strategia uwzglêdnia kilkuletni plan
najwa¿niejszych dzia³añ rozwojowych miasta � Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na
lata 2005�2007. Pierwsza edycja Planu jest oparta na aktualizacji Strategii i ocenie konkuren-
cyjno�ci miasta. Plan obejmuje lata 2005�2007. Corocznie bêdzie aktualizowany (wprowadza-
nie do realizacji nowych projektów) na kolejne 3 lata. Plan obejmuje 60 projektów zgrupowanych
w 12 programach dotycz¹cych spraw najistotniejszych dla rozwoju Koszalina. Nazwy progra-
mów odpowiadaj¹ ich tematyce: �Gospodarny Koszalin�, �Infrastruktura dla rozwoju�, �Miasto
równych szans�, �Razem mo¿na wiêcej� (Plan Rozwoju�, 2005).

Podsumowanie
Priorytetem dla miasta s¹ dzia³ania w sferze gospodarczej. Dotyczy to tak¿e celów strategicznych,

z których g³ównym jest rozwój gospodarczy. Kluczem do rozwoju Koszalina jest koncentracja dzia³añ
w sferze gospodarczej, ukierunkowana na przyci¹ganie inwestorów i rozwój przedsiêbiorczo�ci.
Wspieranie tych dzia³añ jest zasadniczym zadaniem w³adz lokalnych, które s¹ odpowiedzialne za
podtrzymanie aktywno�ci gospodarczej, przyrost liczby miejsc pracy i umacnianie bazy podatkowej.
Trwa³y wzrost gospodarczy nie jest jednak mo¿liwy bez inwestycji. Dlatego samorz¹d Koszalina two-
rzy mo¿liwie dogodne warunki rozwoju przedsiêbiorczo�ci, sprawno�æ gospodarki w zasadniczy
sposób wp³ywa bowiem na jako�æ ¿ycia i tempo rozwoju spo³eczeñstwa (www.koszalin.pl).
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Programs of Development of Enterprise in Koszalin

Work in economic sphere is the priority of Koszalin. The key to development of Koszalin is the
focus on economic sphere � on attraction the investors and the development of enterprise. Princi-
ple task of the provincial government, obliged to support the economic activity and the increase of
workplaces, is to favor these works. The local council of Koszalin creates favorable environment
for development of enterprise by initiation different programs of support for city�s enterprise.

Programy rozwoju przedsiêbiorczo�ci miasta Koszalin
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Przedsiêbiorczo�æ w otoczeniu Tarnowa

Prawie siedemnastoletni okres funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej w Polsce stwarza
sytuacjê, w której konieczne s¹ systematyczne badania nad rozwojem przedsiêbiorczo�ci w po-
szczególnych regionach. W ostatnich latach w wielu miejscowo�ciach obserwujemy dynamicz-
ny rozwój sektora ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw (MSP). Powstaj¹ o�rodki, które wp³ywaj¹
na rozwój procesów przedsiêbiorczo�ci w otoczeniu i z up³ywem czasu zaczynaj¹ oddzia³ywaæ
na obszary dalej po³o¿one, co stwarza dogodne warunki rozwoju przedsiêbiorczo�ci w ca³ym
regionie. Wraz ze studentami Wy¿szej Szko³y Biznesu w Tarnowie1  autor podj¹³ próbê analizy
rozwoju przedsiêbiorczo�ci w rejonie Tarnowa, z uwzglêdnieniem jej aspektu przestrzennego.
Przedsiêbiorczo�æ w ujêciu przestrzennym to funkcjonowanie przedsiêbiorstw i firm na tle walo-
rów naturalnych i antropogenicznych regionu. Przedsiêbiorczo�æ, pobudzana i wspomagana
przez w³adze samorz¹dowe i stowarzyszenia lokalne, przejawia siê dzia³aniami zmierzaj¹cymi do
udoskonalenia produkcji, us³ug, systemu dystrybucji oraz wzrostu efektywno�ci poszczegól-
nych podmiotów gospodarczych.

Uznaj¹c, ¿e badania nad przedsiêbiorczo�ci¹ przedsiêbiorstw i firm w regionach s¹ uzasadnio-
ne, mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce problemy badawcze:
� Jakie czynniki wp³ywaj¹ na rozwój przedsiêbiorczo�ci?
� W jakich dziedzinach wystêpuj¹ przejawy przedsiêbiorczo�ci w firmach i przedsiêbiorstwach?

Czy s¹ widoczne oznaki jej ograniczania?
� Jakie wnioski dotycz¹ce charakteru przedsiêbiorczo�ci rozwijaj¹cej siê w konkretnym regio-

nie mo¿na wyci¹gn¹æ na podstawie analizy poszczególnych przypadków rozwoju przedsiê-
biorstw w gminach?

Celem niniejszego opracowania jest zatem próba identyfikacji czynników wp³ywaj¹cych na
rozwój przedsiêbiorczo�ci w regionie. Na podstawie badañ pilota¿owych mo¿na wskazaæ czyn-
niki rozwoju przedsiêbiorstw i firm dzia³aj¹cych w bliskim otoczeniu Tarnowa. Analizy przypad-
ków umo¿liwi¹ dokonanie uogólnieñ i weryfikacjê hipotez dotycz¹cych mo¿liwo�ci rozwoju
przedsiêbiorczo�ci firm w gminach okalaj¹cych Tarnów.

Tarnów jako o�rodek wspierania aktywno�ci mieszkañców w dzia³alno�ci gospodarczej
Lokalizacja Tarnowa na skrzy¿owaniu wa¿nych europejskich szlaków handlowych jest jedn¹

z jego najmocniejszych stron umo¿liwiaj¹cych rozwój przedsiêbiorczo�ci. Miêdzynarodowa tra-
sa E4 (Zgorzelec � Wroc³aw � Katowice � Kraków � Tarnów � Rzeszów � Medyka) krzy¿uje siê
w mie�cie z szos¹ krajow¹ Warszawa � Kielce � Nowy S¹cz. Najbli¿sze lotniska miêdzynarodowe
znajduj¹ siê w odleg³o�ci oko³o 80 km od Tarnowa, w Balicach pod Krakowem i w Jasionce pod

1 W badaniach uczestniczyli studenci: J. Burzawa, R. Mroczek, T. Kluza.
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Rzeszowem. W bezpo�rednim s¹siedztwie miasta bêdzie przebiegaæ autostrada. Wêze³ oraz zjazd
z autostrady, zlokalizowane w pobli¿u pó³nocno-zachodniej czê�ci Tarnowa, przyczyni¹ siê do
lepszej dostêpno�ci miasta. Od po³udniowej strony bezpiecznie i szybko mo¿na siê dostaæ do
centrum lub omin¹æ je dziêki niedawno wybudowanej po³udniowej obwodnicy. Atutami Tarnowa
s¹ tranzytowe po³o¿enie i blisko�æ przej�æ granicznych. Od granicy z Ukrain¹ dzieli Tarnów 180 km,
od granicy ze S³owacj¹ � 100 km, od granicy z Niemcami � 500 km. Znaczenie Tarnowa okre�la jego
centralne po³o¿enie w Ma³opolsce, u³atwiaj¹ce dostêp do rynków w tej czê�ci kraju.

Lokalny klimat inwestycyjny to najwa¿niejszy czynnik wp³ywaj¹cy na rozwój przedsiêbior-
czo�ci. Sk³adaj¹ siê nañ: pomoc w³adz miasta i instytucji biznesowych w zakresie doradztwa
i us³ug dla przedsiêbiorców, pomoc w zakresie finansowania dzia³alno�ci gospodarczej i inwe-
stycyjnej oraz miejscowy system udogodnieñ podatkowych w formie m.in. ni¿szych podatków
od nieruchomo�ci i op³at za dzier¿awê terenu. Wa¿n¹ inicjatyw¹ wspieraj¹c¹ przedsiêbiorczo�æ
jest tworzenie specjalnych stref ekonomicznych, w których stosowane s¹ ró¿ne formy udogod-
nieñ maj¹cych na celu u³atwienie chêtnym za³o¿enia i prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej.

W ramach lokalnych programów Powiatowy Urz¹d Pracy oraz Urz¹d Miasta Tarnowa przygo-
towa³y program dla bezrobotnych pod nazw¹ Mikroinkubator Przedsiêbiorczo�ci. Jego celem
jest stworzenie sprzyjaj¹cych warunków powstawania i rozwoju ma³ych firm. W ramach progra-
mu mog¹ byæ organizowane firmy us³ugowe, wytwórcze, us³ugowo-handlowe i handlowe. Uczest-
nicy programu mog¹ skorzystaæ bezp³atnie z pomocy w zakresie:
� indywidualnego poradnictwa dotycz¹cego ogólnych zasad tworzenia w³asnej firmy i oceny

szans powodzenia przedsiêwziêcia;
� doradztwa w zakresie przepisów podatkowych oraz ubezpieczeñ spo³ecznych i zdrowotnych,
� po¿yczek udzielanych w ramach Funduszu Pracy na rozpoczêcie dzia³alno�ci gospodarczej;
� mo¿liwo�ci wynajmu na preferencyjnych warunkach finansowych lokali po³o¿onych na terenie

miasta Tarnowa, bêd¹cych w³asno�ci¹ urzêdu miasta. Preferencje obejmuj¹ zni¿ki od stawki wywo-
³awczej czynszu: w pierwszym roku dzia³alno�ci � 75 %, w drugim roku � 50 %, w trzecim roku � 25 %;

� jednorazowe dotacje na rozpoczêcie dzia³alno�ci gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów
pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa w wysoko�ci nie wiêkszej ni¿ piêciokrotne przeciêt-
ne wynagrodzenie2 .

Na uwagê zas³uguje opracowany w Urzêdzie Miasta Tarnowa projekt pod nazw¹ Komplekso-
wa Obs³uga Inwestora, skierowany do przedsiêbiorców. Wychodzi on naprzeciw potrzebie two-
rzenia jak najmniej skomplikowanych procedur postêpowania administracyjnego w sprawach
zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹, zarówno przedsiêbiorców lokalnych, jak i inwestorów
zewnêtrznych. Program obejmuje:
� inwestycje pozwalaj¹ce na stworzenie co najmniej piêtnastu nowych sta³ych miejsc pracy;
� inwestycje zwi¹zane z powstawaniem nowych lub modernizacj¹ i adaptacj¹ istniej¹cych obiek-

tów w rozumieniu prawa budowlanego;
� inwestycje zwi¹zane z wprowadzaniem nowoczesnych technologii.

W Tarnowie rozwój przedsiêbiorczo�ci jest wspierany przez funkcjonowanie specjalnej strefy
ekonomicznej. Tarnowski Klaster Przemys³owy �Plastikowa Dolina� S.A. jest podstref¹ Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej w Krakowie. Liczy 39,07 ha terenu w pe³ni uzbrojonego w media. Celem
przedsiêwziêcia by³o stworzenie warunków zachêcaj¹cych przedsiêbiorców interesuj¹cych siê
bran¿¹ chemiczn¹ do lokalizacji nowych zak³adów produkcyjnych w Tarnowie.

2Mikroinkubator przedsiêbiorczo�ci, http://www.tarnow.pl/biznes w tarnowie/inkubator/index.php,
11.09.2001 r.
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Nowym projektem, przeznaczonym dla osób, które chc¹ prowadziæ w³asn¹ dzia³alno�æ gospo-
darcz¹, jest program skierowany do wszystkich mieszkañców woj. ma³opolskiego pod has³em
�Winnice Ma³opolski�. Jest to program Ma³opolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Organizacja us³ug i doradztwa wspieraj¹cego rozwój ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
w Tarnowie i jego okolicach

Do najwa¿niejszych instytucji wpieraj¹cych przedsiêbiorczo�æ w otoczeniu Tarnowa mo¿emy
zaliczyæ: Izbê Przemys³owo-Handlow¹, Wszechnicê Edukacyjn¹, Ma³opolski Instytut Samorz¹-
du Terytorialnego i Administracji, Tarnowsk¹ Agencjê Rozwoju Regionalnego, Polsk¹ Agencjê
Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci, Izbê Rzemie�lnicz¹ Ma³ej i �redniej Przedsiêbiorczo�ci, Ko³o Tere-
nowe Polskiego Stowarzyszenia Chrze�cijañskich Przedsiêbiorców, O�rodek Innowacji NOT,
Krajowy System Us³ug dla Ma³ych i �rednich Przedsiêbiorstw, Korporacjê Ubezpieczeñ Kredy-
tów Eksportowych.
� Izba Przemys³owo-Handlowa w Tarnowie dzia³a od 1992 r. jako Samorz¹d Gospodarczy, który na

zasadzie dobrowolno�ci zrzesza podmioty gospodarcze z dawnego woj. tarnowskiego. Do Izby
nale¿¹ ma³e i �rednie firmy prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹ w sferze produkcji, handlu
i us³ug. Do zadañ Izby nale¿¹: reprezentowanie interesów firm cz³onkowskich, promowanie
gospodarki regionu tarnowskiego, kszta³cenie zawodowe poprzez organizowanie szkoleñ, kur-
sów, rozpowszechnianie informacji gospodarczej, kojarzenie podmiotów gospodarczych, wy-
dawanie katalogów, organizowanie targów, konkursów i misji gospodarczych, integrowanie
cz³onków Izby oraz kszta³towanie i upowszechnianie zasad etyki w biznesie. Poprzez taki zakres
zadañ Izba wp³ywa na kszta³towanie gospodarki na terenie miasta, gminy i powiatu.3

� Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego jest cz³onkiem Krajowego Systemu Us³ug � sieci
regionalnych o�rodków wspierania biznesu, �wiadcz¹cych us³ugi doradcze, szkoleniowe,
informacyjne, finansowe i inne ma³ym i �rednim przedsiêbiorstwom. TARR �wiadczy us³ugi
doradczo-szkoleniowe firmom tarnowskim w zakresie marketingu i sprzeda¿y, zarz¹dzania za-
sobami ludzkimi, finansów, podatków itd. Uruchomi³ równie¿ Tarnowski Inkubator Przedsiê-
biorczo�ci, którego celem jest wspieranie powstaj¹cych i istniej¹cych przedsiêbiorstw poprzez
udostêpnianie taniej powierzchni lokalowej oraz pakietu bezp³atnego doradztwa bizneso-
wego.4 W ramach TARR funkcjonuje Fundusz Porêczeñ Kredytowych, skierowany przede
wszystkim do mikro- oraz ma³ych i �rednich przedsiêbiorców. Pomoc finansowa udzielana jest
drobnym przedsiêbiorcom niezale¿nie od fazy rozwoju, pocz¹wszy od za³o¿enia po jej funk-
cjonowanie i rozwój. Dotyczy przedsiêbiorstw, które znajduj¹ siê na terenie powiatu tarnow-
skiego i powiatów s¹siednich. Fundusz udziela porêczeñ kredytowych ma³ym i �rednim
przedsiêbiorstwom za po�rednictwem banków i innych instytucji finansuj¹cych.

� Izba Rzemie�lnicza Ma³ej i �redniej Przedsiêbiorczo�ci w Tarnowie udziela pomocy instrukta-
¿owej i doradczej, zw³aszcza w odniesieniu do problemów prawnych, podatkowych, ekono-
micznych, finansowych oraz zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy. Jej zadaniami s¹ równie¿
promocja i marketing wyrobów oraz us³ug ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw. Izba udziela po-
mocy zrzeszonym w niej organizacjom przy urz¹dzaniu wystaw, gie³d, targów i konkursów.5

� Ko³o Terenowe Polskiego Stowarzyszenia Chrze�cijañskich Przedsiêbiorców. Do podstawo-
wych zadañ Stowarzyszenia nale¿y reprezentowanie przedsiêbiorców i pracodawców

3Izba Przemys³owo-Handlowa w Tarnowie, http://www.chamber-tamow.com.pl/izba, 12.06.2006 r.
4Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego, http://www.tarr.tarnow.pl/index.php=tarr/informacje,
12.06.2006 r.
5Izba Rzemie�lnicza oraz Ma³ej i �redniej Przedsiêbiorczo�ci, http://www.tarnow.pl/biznes_w_tarnowie,
12.06.2006 r.
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deklaruj¹cych wiarê chrze�cijañsk¹, a tak¿e poradnictwo prawne, marketingowe itp., dzia³al-
no�æ charytatywna i kulturalna. Z inicjatywy Stowarzyszenia przyje¿d¿aj¹ do Tarnowa holender-
scy specjali�ci w dziedzinie zarz¹dzania i pomagaj¹ w prowadzeniu ma³ego i �redniego biznesu6 .

� O�rodek Innowacji NOT w Tarnowie �wiadczy us³ugi doradcze w zakresie pozyskiwania
funduszy Unii Europejskiej. Dotychczas z jego us³ug skorzysta³o 85 firm. O�rodek szkoli
przedsiêbiorców oraz rolników prowadz¹cych dzia³alno�æ agroturystyczn¹; wspó³pracuje
z gminami oraz Towarzystwem Agrarnym w Tarnowie7 .

� Ma³opolski Instytut Samorz¹du Terytorialnego i Administracji posiada akredytacjê Krajowe-
go Systemu Us³ug dla Ma³ych i �rednich Przedsiêbiorstw w zakresie us³ug doradczych i in-
formacyjnych dla przedsiêbiorców. Ma wiele propozycji dla przedsiêbiorców, m.in. jest
wykonawc¹ projektów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci: �Wstêp do jako�ci�,
�Przygotowanie do dzia³ania na rynku europejskim�, �Program Rozwoju Przedsiêbiorstw�
i �Program Rozwoju Przedsiêbiorstw Eksportowych�.

Prowadz¹cy dzia³alno�æ gospodarcz¹ lub zamierzaj¹cy j¹ rozpocz¹æ mog¹ tak¿e skorzystaæ
z pomocy instytucji ogólnopolskich maj¹cych oddzia³y w Tarnowie: Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiêbiorczo�ci, Krajowego Systemu Us³ug dla Ma³ych i �rednich Przedsiêbiorstw oraz Korpo-
racji Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych8 . Do g³ównych zadañ PARP nale¿¹: wspieranie rozwo-
ju sektora ma³ej i �redniej przedsiêbiorczo�ci, rozwój eksportu, rozwój regionalny, wykorzystanie
nowych technik oraz technologii, tworzenie nowych miejsc pracy oraz przeciwdzia³anie bezrobo-
ciu. PARP prowadzi równie¿ Krajowy System Us³ug dla Ma³ych i �rednich Przedsiêbiorstw.

Przedsiêbiorczo�æ w Tarnowie oraz w wybranych gminach w jego okolicy
W�ród tarnowskich podmiotów gospodarczych przewa¿a sektor prywatny. Najwiêksza liczba

podmiotów gospodarczych zosta³a zarejestrowana w 2003 r. Liczbê podmiotów zarejestrowa-
nych w 2005 r. wed³ug sekcji Polskiej Klasyfikacji Dzia³alno�ci (PKD) przedstawia tab. 1.

Tab. 1. Liczba jednostek gospodarczych zarejestrowanych w Tarnowie (wed³ug wybranych sekcji PKD)
w 2005 r.

�ród³o: dane Urzêdu Miasta Tarnowa

6Polskie Stowarzyszenie Chrze�cijañskich Przedsiêbiorców, http://www.wsd.tarnow.pl/stowarzyszenia,
12.06.2006 r.
7Sieæ O�rodków Innowacji NOT, http://innowacje.not.org.pl/437-42b986b21e5f6.htm, 14.06.2006 r.
8 Por. Modu³y tematyczne, http://www.mistia.org.pl/mistia/index2.htm, 13.06.2006 r.

Lp. Sekcja
Liczba zarejestrowanych
jednostek gospodarczych

1. Handel detaliczny i hurtowy oraz naprawy pojazdów samocho-
dowych, motocykli, artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego

3768

Obs³uga nieruchomo�ci, wynajem i us³ugi zwi¹zane z prowa-
dzeniem dzia³alno�ci gospodarczej

1841

Przetwórstwo przemys³owe 919

Budownictwo 847
Transport, gospodarka magazynowa i ³¹czno�æ

489

768

Po�rednictwo finansowe

212Hotele i restauracje

69Rolnictwo, ³owiectwo i le�nictwo

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
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W Tarnowie najwiêcej podmiotów gospodarczych zajmuje siê handlem detalicznym i hurto-
wym, naprawami pojazdów samochodowych, motocykli, artyku³ów u¿ytku osobistego i domo-
wego. Drugie miejsce zajmuj¹: obs³uga nieruchomo�ci, wynajem i us³ugi zwi¹zane z prowadzeniem
dzia³alno�ci gospodarczej. Trzecim popularnym rodzajem dzia³alno�ci gospodarczej jest prze-
twórstwo przemys³owe.

W gminie Pilzno przedsiêbiorczo�æ od dawna jest zwi¹zana z rzemios³em, które mimo przemian
gospodarczych i kryzysów politycznych przetrwa³o i stanowi podstawê wspó³czesnej przedsiê-
biorczo�ci. Przyk³adem mog¹ byæ zak³ady, które powsta³y w drugiej po³owie XX w.: Piekarnia
Drobiñskich, Zak³ad stolarski �Limba� i Cukiernia D. Desoñ.

Rozwój sektora przemys³u prywatnego to szansa rozwoju miasta i gminy. W 1998 r. w gminie
Pilzno zanotowano 620 tzw. podmiotów gospodarczych, 31.12.2004 r. prowadzi³o dzia³alno�æ
701 podmiotów gospodarczych, a rok pó�niej zarejestrowano 778 przedsiêbiorstw, co daje
2244 miejsca pracy w gminie, w tym 1428 w samym Pil�nie.

Podobnie jak w ca³ym kraju, w gminie Pilzno po 1990 r. wiele zak³adów rzemie�lniczych prze-
kszta³ci³o siê w ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa prywatne, które daj¹ zatrudnienie miejscowej
ludno�ci. Skoncentrowane s¹ w samym Pil�nie, gdzie infrastruktura jest najlepiej rozwiniêta,
a zapotrzebowanie na us³ugi � najwiêksze. Poza Pilznem, na terenach wiejskich, przedsiêbiorcy
dzia³aj¹ jednoosobowo.

Na terenie gminy Pilzno w 2005 r. prowadzi³o dzia³alno�æ 778 podmiotów gospodarczych.

Tab. 2. Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Pilzno wed³ug bran¿

1. Handel 247 231

2. Produkcja wyrobów metalowych 25 24

3. Produkcja i naprawa maszyn rolniczych 2 2

4. Przetwórstwo miêsne 1 1

5. Piekarnictwo i cukiernictwo 5 5

6. Produkcja mebli i wyrobów z drewna 30 31

7. Gastronomia i hotelarstwo 15 16

8. Transport 108 115

9. Naprawy samochodów 27 31

10. Inne 241 253

Lp. Rodzaj bran¿y
Liczba podmiotów

gospodarczych
w 2004 r.

Liczba podmiotów
gospodarczych

w 2005 r.

�ród³o: dane Urzêdu Gminy Pilzno

W�ród podmiotów gospodarczych w latach 2004 i 2005 przewa¿a³y przedsiêbiorstwa zajmuj¹-
ce siê handlem, transportem i produkcj¹ mebli oraz wyrobów z drewna. W handlu panuje tenden-
cja spadkowa. Wysokie czynsze oraz du¿a konkurencja sprawiaj¹, ¿e na rynku utrzymuj¹ siê
tylko ci przedsiêbiorcy, którzy potrafi¹ znale�æ odpowiednie �ród³a zaopatrzenia, dostosowaæ
dzia³alno�æ do potrzeb rynku i umiejêtnie organizowaæ dystrybucjê wyrobów.

W gminie Skrzyszów w koñcu 2005 r. zarejestrowanych by³o 578 podmiotów gospodarczych
(tab. 3). Najwiêcej podmiotów prowadzi dzia³alno�æ handlow¹, wiele jest przedsiêbiorstw bu-
dowlanych i transportowych.
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Tab. 3. Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Skrzyszów wed³ug bran¿

1. Handel 218

2. Gastronomia 3

3. Piekarnictwo 2

4. Cukiernictwo 2

5. Przetwórstwo miêsne 2

6. Transport 30

7. Budownictwo 95

8. Stolarstwo 12

9. Inne 214

Lp. Bran¿a
Liczba podmiotów

gospodarczych w 2005 r.

�ród³o: dane Urzêdu Gminy Skrzyszów

Najpowa¿niejsz¹ barier¹ rozwoju przedsiêbiorstw jest brak �rodków finansowych na moder-
nizacjê. W�ród ma³ych i �rednich firm utrzymuje siê tendencja finansowania rozwoju przede
wszystkim z w³asnych �rodków. Tak¹ postawê wywo³uj¹ uwarunkowania makroekonomiczne,
które okre�laj¹ rynkowe warunki funkcjonowania przedsiêbiorstw na terenie gminy, oraz czynni-
ki wewnêtrzne, przede wszystkim wielko�æ maj¹tku przedsiêbiorstwa. Trudna sytuacja spowo-
dowana jest spadkiem zapotrzebowania na us³ugi i produkty.

Pod wzglêdem rozwoju technologicznego ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa pozostaj¹ w tyle za
du¿ymi firmami. Wprowadzenie do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu czy nowej
lub zmodernizowanej technologii wi¹¿e siê z powa¿nymi wydatkami, zbyt wysokimi, jak na mo¿-
liwo�ci ma³ych i �rednich firm.

Ma³e przedsiêbiorstwa cechuje niedostateczny poziom wiedzy o prowadzeniu przedsiêbior-
stwa oraz umiejêtno�ci praktycznego jej zastosowania. Oko³o 50% ma³ych i �rednich przedsiê-
biorstw w gminie ma dostêp do internetu, ale nieliczne to wykorzystuj¹.

Czynniki wp³ywaj¹ce na rozwój przedsiêbiorczo�ci w rejonie Tarnowa
Czynniki zidentyfikowane w trakcie badañ pilota¿owych, które stwarzaj¹ dogodne warunki

dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci w Tarnowie,  to:
� dogodne po³o¿enie Tarnowa jako o�rodka rozwoju przedsiêbiorczo�ci w regionie; przedsiê-

wziêcia zmierzaj¹ce do poprawy warunków dostêpno�ci komunikacyjnej; blisko�æ Krakowa
i Rzeszowa;

� lokalny klimat wokó³ rozwoju przedsiêbiorczo�ci; wyniki analizy upowa¿niaj¹ do stwierdze-
nia, ¿e w rejonie Tarnowa stworzono dogodne warunki inwestycyjne rozwoju ma³ych i �red-
nich przedsiêbiorstw. Dzia³a dziesiêæ organizacji zajmuj¹cych siê doradztwem i us³ugami w tej
dziedzinie. Na pobudzenie przedsiêbiorczo�ci w latach 2003�2005 przeznaczono ponad
700 tys. z³. Stworzono system udzielania po¿yczek finansowych i zni¿ek przy wynajmie lokali
przeznaczonych na dzia³alno�æ gospodarcz¹. W wyniku tych dzia³añ � na li�cie najlepszych
miejsc do inwestowania w Polsce w kategorii miast powy¿ej 100 tys. mieszkañców, Tarnów
zajmuje siódme miejsce;
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� tradycje w przemy�le chemicznym, maszynowym, szklarskim; bogate tradycje rzemie�lnicze
zarówno w Tarnowie, jak i w gminach otaczaj¹cych miasto;
� utworzenie Tarnowskiego Klastra Przemys³owego �Plastikowa Dolina� oraz Ma³opolskie-

go Rynku Hurtowego;
� rozwój sieci szkolnictwa wy¿szego opartego na dorobku i kadrze uczelni krakowskich;
� atrakcje turystyczne Tarnowa i okolic;
� cykliczne tradycyjne imprezy kulturalne, targowe i wystawiennicze.

Rodzaje dzia³alno�ci gospodarczej w gminach
W gminach, które podlega³y analizie, przewa¿aj¹ przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê handlem

detalicznym i hurtowym, napraw¹ pojazdów samochodowych, motocykli oraz artyku³ów u¿ytku
osobistego i domowego. W dalszej kolejno�ci nale¿y wymieniæ obs³ugê nieruchomo�ci, wyna-
jem i us³ugi zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej i przetwórstwa przemys³owego.
W gminie Pilzno przewa¿aj¹ przedsiêbiorstwa handlowe, transportowe oraz produkuj¹ce meble
i wyroby z drewna. W gminie Skrzyszów najwiêcej podmiotów prowadzi dzia³alno�æ handlow¹;
liczne s¹ przedsiêbiorstwa budowlane i transportowe.

Najbardziej zró¿nicowana dzia³alno�æ wystêpuje w Tarnowie, gdzie przewa¿aj¹ przedsiêbior-
stwa �wiadcz¹ce us³ugi oraz zajmuj¹ce siê przetwórstwem przemys³owym. W otoczeniu Tarno-
wa zdecydowanie przewa¿a aktywno�æ w handlu, transporcie, budownictwie i rzemio�le.

Podsumowanie
Badania, o których mowa, mia³y charakter pilota¿owy. G³ównym ich celem by³a analiza rozwo-

ju przedsiêbiorczo�ci w gminach po³o¿onych w pobli¿u Tarnowa. Obecnie prowadzone s¹ bada-
nia nad rozwojem przedsiêbiorczo�ci w gminach: Brzesko, Lisia Góra, Tuchów, Wierzchos³awice,
Wojnicz i ¯abno. W toku dalszych badañ bêdzie mo¿na w sposób kompleksowy podej�æ do
zjawiska przedsiêbiorczo�ci w ca³ym rejonie.

Nale¿y przyj¹æ, ¿e rodzajów przedsiêbiorczo�ci jest tyle, ile badanych firm. Widoczne s¹
charakterystyczne dla konkretnych rejonów typy inicjatyw przedsiêbiorczych wyró¿nianych na
podstawie rodzaju dzia³alno�ci oraz skali przedsiêwziêæ. Niewielka liczba przebadanych gmin nie
upowa¿nia jednak do wysuwania daleko id¹cych wniosków. Najwiêksz¹ trudno�æ w rozwoju
przedsiêbiorczo�ci � jak siê wydaje w �wietle przeprowadzonych badañ � sprawiaj¹: planowa-
nie, motywowanie i systematyzacja dzia³añ przedsiêbiorczych oraz niedostateczny kapita³ spo-
³eczny i intelektualny. Trudno�ci wynikaj¹ tak¿e z polityki pañstwa, które pomimo zapewnieñ
o promocji przedsiêbiorczo�ci, nadal nie oferuje dogodnych warunków do jej rozwoju.

Enterprise Development in the Area of Tarnow

The author introduces the results of carried out in Tarnow and its adjoining area a pilotage
research into the enterprise development. The analysis concerns the factors that decide about
enterprise development in this area, and presents a range of activities to which the inhabitants
show the biggest commitment. In the final part conclusions of the research up to the present
time are presented.
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P³ocki Park Przemys³owo-Technologiczny
� projekt pobudzenia przedsiêbiorczo�ci lokalnej

Przedsiêbiorczo�æ, rozumiana jako umiejêtno�æ dostrzegania i wykorzystywania nowych
mo¿liwo�ci na ró¿nych polach dzia³ania, które daj¹ szanse osi¹gania wiêkszych korzy�ci ni¿
dotychczas uzyskiwane, sta³a siê konieczno�ci¹ w rozwijaj¹cej siê w Polsce gospodarce rynkowej.
Z dniem akcesji do Unii Europejskiej Polska zosta³a w³¹czona w nurt programów zapewniaj¹cych
realizacjê strategii lizboñskiej, która stwarza szanse szybszego rozwoju gospodarczego.

Mo¿liwo�ci pobudzenia innowacyjno�ci i przedsiêbiorczo�ci, rozwoju nauki i badañ podno-
sz¹cych konkurencyjno�æ gospodarki, stworzy³y fundusze strukturalne Unii, wspieraj¹ce ubo¿-
sze i bardziej zacofane regiony i spo³eczno�ci lokalne.

W miarê pog³êbiania siê podzia³u pracy i specjalizacji wspó³czesne przedsiêbiorstwa wydzie-
laj¹ ze swej dzia³alno�ci podstawowej dzia³alno�æ badawczo-rozwojow¹. Przejmuj¹ j¹ firmy po-
�rednicz¹ce miêdzy nauk¹ a gospodark¹, specjalizuj¹ce siê w opracowywaniu nowych technologii
czy sposobów wdra¿ania innowacji. Podmioty realizuj¹ce programy wsparcia innowacyjno�ci
i szeroko rozumianej przedsiêbiorczo�ci szczególnie w sektorze ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
(MSP) s¹ okre�lane jako o�rodki innowacji i przedsiêbiorczo�ci.

Geneza o�rodków innowacji jest zwi¹zana z uczelniami amerykañskimi poszukuj¹cymi dodat-
kowych dochodów z komercjalizacji osi¹gniêæ naukowych. Bazuj¹ce na konkretnym terenie,
z koncepcj¹ zagospodarowania i rozwoju obejmuj¹c¹ aktywno�æ naukowo-badawcz¹ oraz pro-
dukcyjn¹, powi¹zane z lokaln¹ lub regionaln¹ administracj¹ oraz instytucjami wspierania przed-
siêbiorczo�ci, organizacje tego typu s¹ okre�lane jako parki: technologiczne, naukowe, badawcze,
naukowo-badawcze, naukowo-technologiczne, przemys³owo-technologiczne, technopolie itp.

Parki technologiczne s¹ najbardziej koncepcyjnie i organizacyjnie rozwiniêtym typem o�rod-
ków innowacji. Za pierwszy park technologiczny uwa¿a siê utworzony w 1948 r. Bohanson
Research Park w Menlo Park w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej znanym tego typu przedsiê-
wziêciem jest powo³any w 1951 r. (przy Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii) Stanford Research
Park, który nastêpnie rozrós³ siê w s³ynn¹ Dolinê Krzemow¹. Obecnie dzia³a na �wiecie ponad
800 tego typu przedsiêwziêæ, które powsta³y w prawie wszystkich krajach rozwiniêtych.

W latach 60. i 70. XX w. pojawi³y siê tzw. inkubatory technologiczne � o�rodki innowacji mniej
kosztowne i nastawione g³ównie na doradztwo, gromadzenie informacji i wspieranie technologiczne
przedsiêbiorstw.

Pierwsze prace studyjne nad adaptacj¹ instytucji parku technologicznego w gospodarce
polskiej zosta³y podjête w drugiej po³owie lat 80. XX w. przez zespó³ prof. Bohdana Gruchmana
w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. Za pierwszy polski park technologiczny nale¿y
uznaæ Poznañski Park Naukowo-Technologiczny powsta³y w 1995 r. w ramach dzia³alno�ci
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statutowej i gospodarczej Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na po-
cz¹tku powstawania parków w Polsce brak by³o zrozumienia dla idei ich tworzenia i brakowa³o
�rodków finansowych oraz wsparcia rzeczowego ze strony przedsiêbiorstw i w³adz regionów.
Sytuacja zmieni³a siê radykalnie po uzyskaniu dostêpu do funduszy strukturalnych UE. �rodki
unijne sprawi³y, ¿e w Polsce powsta³o oko³o 50 inicjatyw utworzenia parków przemys³owych na
bazie restrukturyzowanych przedsiêbiorstw i technologicznych, opartych na o�rodkach nauko-
wo-badawczych. Ich liczba wci¹¿ wzrasta.

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego � Wzrost Konkurencyjno�ci Przedsiêbiorstw,
lata 2004�2006, dzia³anie 1.3 �Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm�,  Europejski
Fundusz Rozwoju Unii Europejskiej wspó³finansuje o�rodki innowacji w formie parków przemy-
s³owych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych.

Park przemys³owy to zespó³ wyodrêbnionych nieruchomo�ci, w którego sk³ad wchodzi co
najmniej nieruchomo�æ wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ pozosta³¹ po restrukturyzowanym lub
likwidowanym przedsiêbiorstwie, utworzony na podstawie umowy cywilno-prawnej, której jed-
n¹ ze stron jest jednostka samorz¹du terytorialnego, stwarzaj¹cy mo¿liwo�æ prowadzenia dzia-
³alno�ci gospodarczej przedsiêbiorstwom, szczególnie ma³ym i �rednim.

Park technologiczny to zespó³ wyodrêbnionych nieruchomo�ci wraz z infrastruktur¹ tech-
niczn¹, utworzony w celu dokonywania przep³ywu wiedzy i technologii pomiêdzy jednostkami
naukowymi a przedsiêbiorstwami. Przedsiêbiorcom wykorzystuj¹cym nowoczesne technologie
oferowane s¹ us³ugi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiêbiorstw, transferu
technologii oraz przekszta³cania wyników badañ naukowych i prac rozwojowych w innowacje
technologiczne. Tworzy siê tak¿e korzystne warunki prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej
przez korzystanie z nieruchomo�ci i infrastruktury technicznej na zasadach umownych.

Inkubator technologiczny to wyodrêbniona organizacyjnie, bud¿etowo i lokalowo jednostka,
która pocz¹tkuj¹cym przedsiêbiorcom z sektora ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw zapewnia
pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferuj¹cej produkt lub us³ugê powsta³¹ w wyniku
wdro¿enia nowej technologii.

Mimo wielu podobieñstw (misja, cele, formy dzia³ania), parki bardzo siê miêdzy sob¹ ró¿ni¹.
Praktycznie ka¿dy z nich ma swoj¹ specyfikê, wynikaj¹c¹ z lokalnych uwarunkowañ, typu go-
spodarki i tradycji przemys³owych oraz potencja³u �rodowiska naukowego.

Bardzo ciekawa inicjatywa powsta³a pod koniec 2003 r. w P³ocku. Restrukturyzuj¹cy siê Polski
Koncern Naftowy ORLEN S.A., najwiêksze polskie przedsiêbiorstwo rafineryjno-petrochemicz-
ne (firma notowana na gie³dach w Warszawie i Londynie), oraz przedstawiciele miasta P³ock, na
którego terenie mie�ci siê siedziba koncernu, podpisali wzajemne zobowi¹zania i ustalili zasady
wspó³pracy w zwi¹zku z przygotowaniem i wdro¿eniem projektu P³ockiego Parku Przemys³owo-
-Technologicznego. Usytuowany w centrum Polski, w pó³nocnej czê�ci P³ocka, w s¹siedztwie
Zak³adu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A., dobrze skomunikowany z sieci¹ drogow¹ i kolejow¹
(potencjalnie tak¿e z rzeczn¹ i powietrzn¹), P³ocki Park Przemys³owo-Technologiczny mia³by:
� zapewniaæ rozwój gospodarczy i spo³eczny miasta i regionu w d³u¿szym okresie przez zwiêk-

szenie udzia³u inwestorów zewnêtrznych oraz tworzenie nowych, trwa³ych miejsc pracy, co
wp³ynê³oby na podniesienie poziomu ¿ycia mieszkañców;

� podnie�æ konkurencyjno�æ PKN ORLEN S.A. i przedsiêbiorstw regionu w skali europejskiej,
dziêki lepszemu wykorzystaniu potencja³u ludzkiego i materialnego; uczyniæ konkurencyjny-
mi przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce w Parku;

� umo¿liwiæ wspó³dzia³anie w procesie restrukturyzacji Koncernu � tworzenie miejsc pracy,
redukcjê kosztów oraz rozwój spó³ek z grupy kapita³owej PKN ORLEN S.A.
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W celu realizacji tego wspólnego przedsiêwziêcia, 14.07.2004 r. ustanowiono podmiot zarz¹-
dzaj¹cy pod nazw¹ P³ocki Park Przemys³owo-Technologiczny SA (z kapita³em za³o¿ycielskim
w wysoko�ci 1000 000 z³), w którym po po³owie objê³y udzia³y: Miasto P³ock i PKN ORLEN S.A.
Wymagany wk³ad w³asny oraz pozosta³e koszty inwestycji (koszty niekwalifikowane) mia³y
stanowiæ grunty i �rodki pieniê¿ne, wniesione wspólnie przez Miasto P³ock i PKN ORLEN S.A.
do podmiotu zarz¹dzaj¹cego Parkiem. Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami, zasadniczym �ród³em
finansowania pierwszego etapu powstawania Parku mia³y byæ �rodki z funduszy strukturalnych
UE, które mog³y stanowiæ do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Za³o¿enia finansowe
powstania Parku w partnerstwie publiczno-prywatnym pozwoli³y na ubieganie siê o �rodki na
sfinansowanie projektu pod nazw¹ �Pierwszy etap budowy infrastruktury technicznej, material-
nej Parku Przemys³owego w P³ocku� w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w wyniku dzia³ania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego � Wzrost Konkurencyjno�ci Przed-
siêbiorstw, lata 2004�2006. Starania uwieñczone zosta³y pe³nym sukcesem; w wyniku konkursu
prowadzonego za po�rednictwem Agencji Rozwoju Przemys³u S.A. P³ocki Park Przemys³owo-
-Technologiczny S.A. uzyska³ dofinansowanie  projektu w wysoko�ci 39 375 000 z³ (ze �rodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud¿etu pañstwa). £¹cznie z wk³adem
jednostki samorz¹du terytorialnego Miasto P³ock bud¿et przedsiêwziêcia wyniós³ 45 000 000 z³.
Pierwszymi inwestycjami w ramach realizacji projektu by³y: wybudowanie systemów sieci wo-
doci¹gowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz infrastruktury telekomunikacyjnej (przy
u¿yciu �wiat³owodu) na potrzeby P³ockiego Parku Przemys³owo-Technologicznego, a tak¿e sys-
temu dróg wewnêtrznych Parku Przemys³owego. Zrewitalizowane obiekty by³ego Zespo³u Szkó³
Ochrony �rodowiska w P³ocku przy ul. Zglenickiego 42 przekszta³cono w Centrum Administra-
cyjne P³ockiego Parku Przemys³owo-Technologicznego. W Centrum Administracyjnym Parku
zlokalizowano instytucje administruj¹ce projektem, udostêpniono odpowiednie powierzchnie
biurowe dla firm � lokatorów Parku i zapewniono wspólne powierzchnie u¿ytkowe dla funkcji
wystawienniczych, reprezentacyjnych i szkoleniowych.

Obecnie w Centrum Administracyjnym sk³adaj¹cym siê z 4 budynków o powierzchni oko³o
5000 m2 zgrupowane s¹ g³ównie firmy logistyczne, informatyczne, administracyjne i prawne:
Orlen Projekt S.A., Orlen Administracja Sp. z o.o., Orlen Ksiêgowo�æ Sp. z o.o., Orlen Biuro
Podatków, Elektrobudowa S.A. (Oddzia³ P³ock), Lumena Park Sp. z o.o., Henczke Budownictwo
Sp. z o.o., INES S.A., Automatic System Engineering Sp. z o.o., Centrum Komercjalizacji Techno-
logii Sp. z o.o., Bertschi Poland Sp. z o.o., Stangpol Sp. z o.o., Eco-Invest S.A., Orlen Biuro
Informatyki, PCC Rokita S.A., BW. GASTRO. Czê�æ zlokalizowanych w Parku przedsiêbiorstw to
firmy nale¿¹ce do licz¹cej 76 spó³ek i osi¹gaj¹cej najwy¿sze dochody w kraju Grupy Kapita³owej
PKN ORLEN S.A. lub z ni¹ wspó³pracuj¹ce.

P³ocki Park Przemys³owo-Technologiczny oferuje ulgi i zachêty dla przysz³ych lokatorów
� przedsiêbiorców:
� zwolnienia z podatku od nieruchomo�ci na okres od 1 roku do 5 lat w zale¿no�ci od liczby

nowo utworzonych miejsc pracy;
� dostêpno�æ funduszy UE � mo¿liwo�æ uzyskania dodatkowych punktów w trakcie procesu

aplikacyjnego przez przedsiêbiorcê � lokatora prowadz¹cego swoj¹ dzia³alno�æ w Parku;
� specjalistyczne szkolenia i kursy prowadzone przez powo³an¹ do tego instytucjê Centrum

Edukacji Sp. z o.o., stale wspó³pracuj¹c¹ z Parkiem.

Projekt zak³ada funkcjonowanie Parku jako zespo³u trzech �ci�le powi¹zanych ze sob¹ i wspó³-
pracuj¹cych konglomeratów: parku przemys³owego, parku technologicznego i parku naukowo-

P³ocki Park Przemys³owo-Technologiczny � projekt pobudzenia przedsiêbiorczo�ci lokalnej
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-badawczego. Okre�lenie �park przemys³owo-technologiczny� oznacza, ¿e na terenie Parku z jednej
strony priorytetem jest restrukturyzacja obszaru przemys³owego, a z drugiej � rozwój nowocze-
snych technologii z próbami kszta³towania elementów innowacyjnych, co ewoluuje w kierunku
parku technologicznego. Park w obecnej postaci jest parkiem przemys³owym, a naturalny jego
profil zosta³ zdefiniowany przez podstawow¹ dzia³alno�æ PKN ORLEN S.A.

Obszar P³ockiego Parku Przemys³owo-Technologicznego wykorzystuje tereny strefy ochron-
nej Zak³adu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. i obejmuje powierzchniê 200,4 ha .To najwiêksza
powierzchnia spo�ród parków tego typu w Polsce.  Park dysponuje najwy¿szym w�ród parków
istniej¹cych w Polsce kapita³em zak³adowym (od 31.08.2006 r. � 50 460 860 z³, z udzia³em po 50%
akcjonariuszy za³o¿ycieli � miasta P³ock i PKN ORLEN S.A.). Baza surowców i produktów, jak¹
oferuj¹ PKN ORLEN S.A. i firmy nale¿¹ce do Grupy Kapita³owej, pozwala na prowadzenie dzia-
³alno�ci w bardzo ró¿nych bran¿ach przemys³u. Stwarza to mo¿liwo�æ lokalizacji w Parku firm
produkuj¹cych komponenty, produkty i pó³produkty m.in. w bran¿ach: chemicznej, farmaceutycz-
nej, papierniczej, gumowej, farb i lakierów, w³ókienniczej, tworzyw sztucznych i samochodowej.

Szczególn¹ rolê odgrywa Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., bêd¹ca spó³k¹ joint venture.
Utworzona w 2003 r. przez PKN ORLEN S.A. i Basell Europe Holdings B.V. spó³ka (udzia³ po 50%)
jest jedynym polskim producentem poliolefin, dysponuj¹cym zak³adami o �wiatowej skali, pro-
dukuj¹cymi polipropylen i polietylen na bazie unikatowych technologii nale¿¹cych wy³¹cznie
do firmy Basell. Przekazuj¹c licencje na najnowocze�niejsze na �wiecie technologie i prawa do
korzystania ze swych znaków firmowych, Basell stworzy³ ogromne mo¿liwo�ci rozwoju tej ga³êzi
przemys³u w Polsce. Zapewniaj¹c surowce do produkcji, urz¹dzenia i us³ugi na swym terenie,
PKN ORLEN S.A. zyska³ najwy¿szej jako�ci produkty.

Powa¿nym inwestorem, jakiego pozyska³ P³ocki Park Przemys³owo-Technologiczny,  jest fir-
ma PCC Rokita S.A. z siedzib¹ w Brzegu Dolnym, bêd¹ca jedn¹ z wiêkszych firm chemicznych
w Polsce, zaopatruj¹ca w produkty przemys³ tworzyw sztucznych, kosmetyczny i chemii gospo-
darczej. Jej strategicznym akcjonariuszem (90% akcji) jest niemiecka firma PCC AG z siedzib¹
w Duisburgu.

30.01.2006 r. zawarto porozumienie, dziêki któremu powstanie nowa inwestycja przemys³owa
o warto�ci nie ni¿szej ni¿ 40 000 000 z³ i zostan¹ stworzone co najmniej 32 sta³e miejsca pracy. PCC
Rokita uruchomi jedn¹ ze swych wytwórni w bezpo�rednim s¹siedztwie Zak³adu Produkcyjnego
PKN ORLEN S.A., który zobowi¹za³ siê do wybudowania i uruchomienia ruroci¹gu. Bêdzie nim
dostarcza³ surowce na potrzeby wytwórni. Warto�æ tej umowy szacowana jest na 350 000 000 z³.
Inwestycja zosta³a zlokalizowana w jednej z o�miu stref, na które dzieli siê powierzchnia Parku,
z przeznaczeniem wy³¹cznie pod inwestycje i dzia³alno�æ spó³ki PCC Rokita .

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwa³a nr 299/XVI/03
Rady Miasta P³ock z 28.10.2003 r.), teren Parku zosta³ podzielony na strefy funkcjonalne. Strefy
I i II zosta³y przeznaczone do prowadzenia dzia³alno�ci produkcyjnej, strefy III i VII � do dzia³al-
no�ci us³ugowo-produkcyjnej i us³ugowo-biurowej, a strefy IV, V i VI � do dzia³alno�ci us³ugo-
wo-produkcyjnej.

W 2006 r. zosta³y oddane do u¿ytku strefy uzbrojone w ramach projektu �Pierwszy etap
budowy infrastruktury technicznej, materialnej Parku Przemys³owego w P³ocku�.  W miarê reali-
zacji inwestycji sukcesywnie refundowane s¹ koszty ponoszone przez wykonawców. Rozleg³a
gama surowców i produktów wytwarzanych przez PKN ORLEN S.A. i wspó³pracuj¹ce z nim firmy
stwarza ogromne mo¿liwo�ci dynamicznego rozwoju tej czê�ci Parku � Parku Przemys³owego.
Pierwszy etap tworzenia Parku Przemys³owego ma siê zakoñczyæ w 2008 r.
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Park Technologiczny, którego powstanie jest przewidziane do 2019 r. w ramach II etapu rozwoju,
ma realizowaæ zadania z zakresu transferu nowoczesnych technologii oraz inkubacji przedsiê-
biorstw innowacyjnych, podobnie jak O�rodek Badawczo-Rozwojowy Przemys³u Rafineryjnego
w P³ocku oraz Centrum Komercjalizacji Technologii znajduj¹ce siê na terenie Parku.

W tym przypadku bardzo pomocne wydaj¹ siê byæ do�wiadczenia Basell Orlen Polyolefins
Sp. z o.o., a zw³aszcza najnowocze�niejsze technologie oferowane przez tê firmê oraz jej bardzo
pozytywny stosunek do idei powstania projektu Parku (firma okre�la siebie jako partnera w jego
tworzeniu, a dzia³ania traktuje jako pewnego rodzaju misjê).

Etap trzeci rozwoju P³ockiego Parku Przemys³owo-Technologicznego, czyli tworzenie Parku
Naukowo-Badawczego, jest przewidziany g³ównie na lata 2019�2028. Park Naukowo-Badawczy
ma w przysz³o�ci wykorzystywaæ potencja³ p³ockich wy¿szych uczelni. Kszta³c¹ one aktualnie
oko³o 10 tys. studentów, m.in. w Szkole Nauk Technicznych i Spo³ecznych (filia Politechniki
Warszawskiej), Szkole Wy¿szej im. Paw³a W³odkowica i Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodo-
wej, na kierunkach: in¿ynieria �rodowiska, informatyka, technologia chemiczna, zarz¹dzanie i mar-
keting, finanse i rachunkowo�æ przedsiêbiorstw, studia jêzykowe i ekonomia.

W 2004 r. prezydent P³ocka, prezes PKN ORLEN S.A. oraz rektor Politechniki Warszawskiej
zawarli trójstronne porozumienie o wspó³pracy w zakresie dzia³alno�ci naukowo-badawczej w ra-
mach projektu tworzenia P³ockiego Parku Przemys³owo-Technologicznego. W 2006 r. zosta³o
ono przed³u¿one na kolejne 3 lata. Porozumienie uwzglêdnia profil Parku i podmiotów go tworz¹-
cych w programach kszta³cenia uczelni i zapewnia mo¿liwo�æ wykonywania prac naukowo-ba-
dawczych oraz ekspertyz dziêki modernizacji bazy naukowej. Jednym z przyk³adów tej wspó³pracy
jest realizacja projektu Centrum Doskona³o�ci CERED � Redukcja Wp³ywu Przemys³u Przetwór-
czego na �rodowisko Naturalne, przez filiê Politechniki Warszawskiej.

Projekt Parku Przemys³owo-Technologicznego umocni³ wspó³dzia³anie PKN ORLEN i miasta
P³ock na rzecz rozwoju regionu, pobudzaj¹c lokalny potencja³ naukowo-badawczy zwi¹zany
z chemi¹ i takimi dziedzinami, jak ochrona �rodowiska, gospodarka odpadami i recykling,  logi-
styka, us³ugi finansowe i naukowe, informatyka i telekomunikacja. Tworzenie Parku zmobilizo-
wa³o do dzia³ania nie tylko g³ównych udzia³owców projektu. Aby promowaæ lokalnych
przedsiêbiorców i pozyskiwaæ inwestorów, P³ocki Park Przemys³owo-Technologiczny prezento-
wany by³ przez Polsk¹ Agencjê Informacji i Inwestycji Zagranicznych m.in. przedstawicielom
misji dyplomatycznych w Polsce oraz uczestnikom polsko-chiñskiego forum biznesu.

W celu zwiêkszenia atrakcyjno�ci inwestycyjnej, miasto P³ock rozpoczê³o modernizacjê dróg
i zleci³o zbudowanie bezprzewodowej sieci informatycznej wykorzystuj¹cej szeroko-
pasmowy system radiowy WiMax oraz miejskiej sieci teleinformatycznej pozwalaj¹cej na wymia-
nê informacji i elektroniczny obieg dokumentów pomiêdzy jednostkami administracji miejskiej.
Bêd¹ one dostêpne tak¿e na terenie Parku.

Tworz¹c P³ocki Park Przemys³owo-Technologiczny, kierowano siê filozofi¹ dzia³ania, która
koncentruje �rodki finansowe na najbardziej efektywnych projektach i przedsiêwziêciach w sek-
torze przedsiêbiorstw, instytucji naukowo-badawczych oraz otoczenia biznesu i przyczynia siê
do pobudzenia lokalnej przedsiêbiorczo�ci. Praktyka potwierdza te mo¿liwo�ci.

P³ocki Park Przemys³owo-Technologiczny w partnerstwie publiczno-prywatnym dobrze pro-
muje idee przedsiêbiorczo�ci; mo¿e byæ przyk³adem dla tego typu inicjatyw.

Poszczególne inicjatywy tworzenia parków technologicznych czy przemys³owo-techno-
logicznych odzwierciedlaj¹ specyfikê lokalnego �rodowiska naukowego i biznesu, typ gospodarki
i tradycje przemys³owe oraz kulturowe uwarunkowania przedsiêbiorczo�ci. Nie ma jednego uni-
wersalnego modelu rozwoju gwarantuj¹cego sukces takiego przedsiêwziêcia.

P³ocki Park Przemys³owo-Technologiczny � projekt pobudzenia przedsiêbiorczo�ci lokalnej
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Wed³ug autora opracowania powodzenie takiej inicjatywy zale¿y od wielu czynników, z któ-
rych najwa¿niejsze to:
1. odpowiedni poziom finansowania � znaczny kapita³ za³o¿ycielski pozwala na wstêpne dzia³a-

nia zwi¹zane z powstawaniem i rozwojem parku, w tym rozwój infrastruktury i stworzenie
przysz³ym lokatorom dogodnych warunków prowadzenia dzia³alno�ci;

2. partnerstwo publiczno-prywatne (optymalny wydaje siê równy udzia³ w finansowaniu przed-
siêwziêcia przez obu partnerów) pozwalaj¹ce na wsparcie finansowe do 75% kosztów kwalifi-
kowanych inwestycji Parku ze �rodków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

3. jasna strategia rozwoju, oparta na dzia³aniach promuj¹cych wzrost konkurencyjno�ci oraz
budowê marki zarówno przedsiêbiorstw, jak i regionu. W tych dzia³aniach wiod¹c¹ rolê powi-
nien odgrywaæ partner prywatny;

4. oparte na zasadach synergii porozumienie o wspó³pracy w zakresie dzia³alno�ci naukowo-
-badawczej i wdro¿eniowej z lokalnymi uczelniami i o�rodkami badawczymi;

5. zaufanie i bezpo�rednie zaanga¿owanie partnerów zwiêkszaj¹ce skuteczno�æ dzia³añ oraz
kompetencja w dzia³aniu, zw³aszcza podczas udzia³u w konkursach o przyznanie wsparcia
publicznego dla organizowanego przedsiêwziêcia.

Stworzenie o�rodka, w którym innowacyjne projekty naukowo-badawcze bêd¹ wspiera³y
przedsiêbiorczo�æ i procesy gospodarcze oparte na nowoczesnych technologiach, to cel d³ugo-
falowy. Powinno siê równie¿ tworzyæ priorytety na okresy krótko- i �rednioterminowe, oparte na
wiod¹cych w parkach bran¿ach, co pozwoli na efektywne wykorzystywanie zaanga¿owanych
�rodków finansowych.

Najwiêkszym zagro¿eniem realizacji takich inicjatyw mog¹ byæ zmiany w³adz, zarówno przed-
siêbiorstw, jak i w³adz publicznych, co nie sprzyja ci¹g³o�ci dzia³añ.

Wydaje siê jednak, ¿e stworzone przez Uniê Europejsk¹ mo¿liwo�ci finansowego wspierania
ze �rodków funduszy strukturalnych pozwol¹ tego typu o�rodkom promuj¹cym przedsiêbior-
czo�æ i innowacyjno�æ w Polsce rozwijaæ siê bez przeszkód.
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The P³ock Industrial and Technological Park
� Program for Nascent Local Entrepreneurship

A measure �Establishing Environment Conducive to Enterprises Development� was one of
strategic goals of the Sectoral Operational Program �Improvement of competitiveness of the
economy, 2004�2006�. This measure will be compatible with a development of the enterprises
and entrepreneurship in technology and industrial parks.

Despite industrial and technology parks have similar goals, these facilities are different. Each
park has its own unique nature because of its regional, cultural and economic conditions as well
as available growth potential.

The initial profile of The P³ock Industrial and Technological Park � created in July 2004/
/shareholders: PKN ORLEN /50%/ and City of P³ock /50%/ � was defined by the basic operation
of PKN ORLEN and will benefit from financial and technological potential of this company.

This program will activate the local R&B potential connected with the chemical industry and
related fields, such as: environmental protection, waste treatment and recycling, logistics as well
as financial and banking services, IT, and telecommunications.

P³ocki Park Przemys³owo-Technologiczny � projekt pobudzenia przedsiêbiorczo�ci lokalnej
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Przestrzenne aspekty funkcjonowania zagranicznych podmiotów
przemys³owych we Wroc³awiu i w okolicach

Na pocz¹tku lat 90. XX w. Polska sta³a siê atrakcyjnym miejscem lokat kapita³u zagranicznego.
Nied³ugie uczestnictwo Polski w miêdzynarodowym przep³ywie dóbr i us³ug wystarczy³o jed-
nak, aby obcy kapita³ obecny na polskim rynku przeszed³ swoist¹ ewolucjê, kreuj¹c nowy obraz
gospodarki i dostosowuj¹c j¹ do trendów �wiatowych. Inwestycje zagraniczne na polskim ryn-
ku pobudzaj¹ modernizacjê struktury gospodarczej, przyspieszaj¹ procesy prywatyzacyjne, przy-
czyniaj¹ siê do tworzenia nowych miejsc pracy oraz nowoczesnego zarz¹dzania i organizacji
produkcji. Obecno�æ kapita³u zagranicznego w gospodarce to równie¿ zapowied� wzbogacania
asortymentu towarów i us³ug na rynku krajowym, wdra¿ania nowych technologii oraz intensy-
fikacji wymiany handlowej z zagranic¹.

Nap³yw kapita³u zagranicznego sta³ siê w ostatnich latach jednym z tematów badawczych
w geografii ekonomicznej. Geografowie opisuj¹ przede wszystkim zmiany funkcjonalno-prze-
strzenne pod wp³ywem nap³ywu inwestycji z zagranicy. Analizowane s¹ przep³ywy wiêkszej,
�redniej i ma³ej skali. Jednostkami odniesienia w tych badaniach s¹ najczê�ciej województwa,
rzadziej miasta, gminy czy powiaty.

Artyku³ powsta³ na podstawie badania ankietowego, którego celem by³o ukazanie przestrzen-
nych aspektów funkcjonowania podmiotów zagranicznych reprezentuj¹cych przetwórstwo prze-
mys³owe, zarejestrowanych we Wroc³awiu oraz w s¹siaduj¹cych z gmin¹ Wroc³aw powiatach:
wroc³awskim, ole�nickim, o³awskim, �redzkim, trzebnickim i wo³owskim. Celem badania by³o
uzyskanie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy w miejscu siedziby firmy prowadzona jest równie¿ dzia³alno�æ produkcyjna?
2. Jakie motywy zadecydowa³y o lokalizacji podmiotu i jakie bariery najbardziej utrudniaj¹ pro-

wadzenie dzia³alno�ci?
3. Jak du¿¹ czê�æ produkcji firma przeznacza na eksport? Jakie s¹ kierunki eksportu i importu?

Gdzie zlokalizowani s¹ jej odbiorcy i dostawcy na obszarze kraju?
4. Jak kszta³tuje siê uk³ad powi¹zañ pomiêdzy ankietowanymi firmami a ich kooperantami?

Jako przedmiot badañ wzkazano podmioty reprezentuj¹ce górnictwo i kopalnictwo (sekcja C)
oraz dzia³alno�æ produkcyjn¹ (sekcja D). Ankietowane podmioty wybrano z krajowego rejestru
podmiotów gospodarczych REGON zgodnie ze stanem z 20.10.2004 r. Wziêto pod uwagê pod-
mioty bêd¹ce w ca³o�ci w³asno�ci¹ zagraniczn¹ oraz podmioty z przewag¹ w³asno�ci zagranicznej.
Ze zbioru odrzucono firmy w stanie likwidacji i w stanie upad³o�ci. Nastêpnym kryterium by³a
wielko�æ podmiotów mierzona liczb¹ pracuj¹cych. Ze wzglêdu na zamiar zbadania jedynie istot-
nych podmiotów oraz krótk¹ ¿ywotno�æ spó³ek najmniejszych, odrzucono podmioty zatrudnia-
j¹ce do 9 osób. W ten sposób do analizy zakwalifikowano 131 podmiotów. Na obszarze Wroc³awia
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ankietê przeprowadzono w formie wywiadu w okresie od grudnia 2004 r. do stycznia 2005 r1,
a podmioty zlokalizowane poza granicami miasta ankietowano listownie od pa�dziernika do grud-
nia 2005 r. £¹cznie zebrano 40 odpowiedzi, stopa zwrotu osi¹gnê³a zatem 30,53%.

Charakterystyka ankietowanych podmiotów
Analizowane podmioty zosta³y za³o¿one (w przypadku greenfield investments) lub sta³y siê

w³asno�ci¹ kapita³u zagranicznego w latach 1990�2004. Nie zaobserwowano dominacji roku czy
okresu kilku nastêpuj¹cych po sobie lat, w których liczba zarejestrowanych podmiotów by³aby
zdecydowanie wiêksza. Nieznacznie przewa¿a liczba spó³ek, które powsta³y w latach 1996, 1998,
2000 i 2003 (po 3� 4 podmioty w ka¿dym roku).

Uwzglêdniaj¹c liczbê pracuj¹cych, ankietowane podmioty mo¿na podzieliæ na dwie grupy:
podmioty ma³e, zatrudniaj¹ce do 99 osób � 15 spó³ek oraz podmioty du¿e, licz¹ce 250�499
pracuj¹cych � 15 firm. Sze�æ jednostek reprezentuje klasê podmiotów �redniej wielko�ci, czyli
zatrudniaj¹cych 100�249 osób. Jedynie cztery podmioty zatrudniaj¹ wiêcej ni¿ 500 osób. Naj-
wiêkszy zak³ad zatrudnia 1500 osób. Warto dodaæ, ¿e w granicach Wroc³awia odpowiedzi udzie-
la³y g³ównie ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa, a na obszarze s¹siednich powiatów � przede wszystkim
du¿e podmioty. Spo�ród 40 firm 26 to inwestycje nowe (greenfield), pozosta³e to dawne krajowe
przedsiêbiorstwa, które po prywatyzacji sta³y siê ca³kowicie lub w wiêkszo�ci w³asno�ci¹ zagra-
niczn¹. Prawie wszystkie podmioty zlokalizowane poza Wroc³awiem to nowe inwestycje.

Pod wzglêdem rodzaju dzia³alno�ci nie stwierdzono dominacji konkretnych rodzajów dzia³al-
no�ci produkcyjnej. W³a�ciwie prawie ka¿da z firm reprezentuje inn¹ ga³¹� przemys³u, m.in.
produkcjê odzie¿y, urz¹dzeñ telekomunikacyjnych, elektrycznych, materia³ów budowlanych,
tworzyw sztucznych, akcesoriów samochodowych, sprzêtu AGD, maszyn wykorzystywanych
w rolnictwie, a tak¿e wydobycie i przetwórstwo surowców kopalnych. Rozproszenie widoczne
jest równie¿ w charakterystyce podmiotów wed³ug kraju pochodzenia kapita³u, kapita³ pochodzi
bowiem z 11 krajów (10 krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych). Zauwa¿alna jest przewa-
ga liczebna podmiotów niemieckich (9), brytyjskich (6), a tak¿e francuskich, w³oskich i amery-
kañskich (po 4).

Starano siê ustaliæ, czy w miejscu, w którym zlokalizowana jest siedziba spó³ki, prowadzona
jest tak¿e dzia³alno�æ produkcyjna. Do�æ powszechnie uwa¿a siê, ¿e miejsce lokalizacji spó³ek
polskich i zagranicznych nie pokrywa siê z miejscem faktycznego prowadzenia dzia³alno�ci.
Zak³ada siê bowiem, ¿e firmy lokalizuj¹ swoje siedziby w jednej z metropolii, a dzia³alno�æ prowa-
dz¹ poza granic¹ miasta, gdzie koszty produkcji s¹ mniejsze. Uzyskane dane nie potwierdzaj¹
jednak tej prawid³owo�ci. Na 29 ankietowanych podmiotów we Wroc³awiu � a¿ w 24 przypad-
kach dzia³alno�æ prowadzona jest równie¿ we Wroc³awiu. W piêciu przypadkach dzia³alno�æ
prowadzona jest w innej miejscowo�ci. Trzy zak³ady przemys³owe wskaza³y miejscowo�ci po³o-
¿one w odleg³o�ci do 30 km od Wroc³awia, w gminie Twardogóra, w �rodzie �l¹skiej i w okolicach
�wiêtej Katarzyny. Dwie spó³ki trudni¹ce siê wydobyciem surowców skalnych maj¹ zak³ady
w województwach: dolno�l¹skim (Mietków, Strzegom, Pilce, Bolêcin), opolskim (Paczków) i ³ódz-
kim (Be³chatów, £owicz, £ód� i Radomsko). W wypadku 11 firm zlokalizowanych poza granicami
Wroc³awia lokalizacja siedziby i miejsce produkcji pokrywa³y siê.

1 Ankietê we Wroc³awiu przeprowadzili studenci � cz³onkowie Ko³a Naukowego Studentów Geografii
Uniwersytetu Wroc³awskiego.

Przestrzenne aspekty funkcjonowania zagranicznych podmiotów przemys³owych...
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Czynniki decyduj¹ce o lokalizacji inwestycji oraz czynniki stanowi¹ce barierê dla inwestorów
Jednym z badanych zagadnieñ by³a hierarchia czynników zachêcaj¹cych do inwestowania na

badanym obszarze. Pytanie mia³o charakter otwarty; respondent móg³ podaæ dowoln¹ odpo-
wied�. Nie limitowano równie¿ liczby odpowiedzi. Uzyskane odpowiedzi podzielono na trzy
klasy wed³ug czêsto�ci wystêpowania (tab. 1). Pierwsz¹ klasê (A) stanowi¹ czynniki wymienio-
ne przynajmniej 7 razy, drug¹ (B) � cechy, które wymieniono 5 lub 6 razy, trzeci¹ (C) � cechy, które
wskazano 3 lub 4 razy, czwart¹ za� (D) � cechy, które wskaza³ 1 respondent lub dwu.

Tab. 1. Czynniki, które zadecydowa³y o lokalizacji inwestycji we Wroc³awiu lub w jego okolicach

� blisko�æ wa¿nych dróg krajowych i miêdzynarodowych
� blisko�æ granicy zachodniej

Klasa Czynnik

A

B

C

D

� lokalizacja przedsiêbiorstwa prywatyzowanego
� blisko�æ rynków zbytu
� blisko�æ kraju pochodzenia inwestora
� poda¿ taniej si³y roboczej

� blisko�æ kooperanta/dostawcy
� niskie koszty produkcji
� brak konkurencji
� blisko�æ granicy po³udniowej
� wykwalifikowana kadra
� lotnisko
� poda¿ obiektów gospodarczych (hale, magazyny) oraz poda¿ terenów

przeznaczonych na dzia³alno�æ gospodarcz¹

� z³o¿a surowca
� wcze�niejsze kontakty z przedsiêbiorcami we Wroc³awiu
� wzrost konkurencyjno�ci regionu
� wy¿sze uczelnie
� otwarto�æ w³adz miasta
� reorganizacja przedsiêbiorstwa, utworzenie nowej jednostki we Wroc³awiu
� mo¿liwo�æ zatrudnienia kobiet
� przypadek

Badania wyra�nie ukaza³y znaczenie uwarunkowañ przestrzennych jako podstawowych de-
terminant atrakcyjno�ci inwestycyjnej miasta. Blisko�æ granicy zachodniej oraz infrastruktura
transportowa okaza³y siê czynnikami wymienianymi najczê�ciej. Du¿¹ liczbê wskazañ uzyska³y
tak¿e inne odpowiedzi nawi¹zuj¹ce do po³o¿enia geograficznego, jak blisko�æ rynków zbytu
i blisko�æ kraju pochodzenia inwestora. Przynajmniej piêæ razy wymieniono lokalizacjê atrakcyj-
nego zak³adu, który sta³ siê z czasem w³asno�ci¹ kapita³u zagranicznego, oraz poda¿ taniej si³y
roboczej w regionie dolno�l¹skim. Wszystkie te odpowiedzi odnosz¹ siê tylko do uwarunkowañ
egzogenicznych i nie nawi¹zuj¹ do nowych koncepcji lokalizacji przemys³u, opieraj¹cych siê na
tzw. czynnikach nienamacalnych (m.in. Martin 2003, Huggins 1997, Klasik 2002). Wniosek ten
jest do�æ niepokoj¹cy. Takie cechy, jak wykszta³cona kadra czy obecno�æ uczelni wy¿szych gin¹
w�ród rzeszy tradycyjnych czynników lokalizacji przemys³u, jak blisko�æ surowców, kooperan-
ta, granic. O zaawansowanych technologiach nie wspomniano w ¿adnej z firm.

Spó³ki, które sta³y siê w³asno�ci¹ kapita³u zagranicznego, wymienia³y lokalizacjê atrakcyj-
nych zak³adów jako wa¿ny czynnik �wiadcz¹cy o potencjale gospodarczym miasta. Mo¿na

�ród³o: opracowanie autorki
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jednak za³o¿yæ, ¿e ranga tego czynnika dla ogó³u inwestorów z czasem maleje, ze wzglêdu na coraz
krótsz¹ listê zak³adów przemys³owych atrakcyjnych dla inwestorów. Wa¿ne jest równie¿ to, ¿e
miasto o znacznym potencjale gospodarczym umo¿liwia podmiotom dzia³aj¹cym na jego terenie
tworzenie sieci powi¹zañ gospodarczych (dostawa materia³ów, us³ugi spedycyjne, logistyczne).

Odpowiedzi odwo³uj¹ce siê do czynników spo³ecznych jako determinant atrakcyjno�ci inwe-
stycyjnej zebra³y mniejsz¹ liczbê wskazañ ni¿ czynniki przestrzenne i gospodarcze. Rynek pracy
we Wroc³awiu otrzyma³ ró¿ne opinie, szczególnie w kwestii kwalifikacji si³y roboczej. Z ankiety
wynika równie¿, ¿e w dalszym ci¹gu koszty pracy w Polsce uznawane s¹ za niskie, czyli za
korzystne z punktu widzenia inwestora. Interesuj¹ce jest, ¿e (a¿) trzy firmy z ró¿nych bran¿ skar¿¹
siê na brak chêci do pracy i zwi¹zane z tym k³opoty z pozyskaniem nowych pracowników.

Dostrze¿ono równie¿ poda¿ wolnych terenów i obiektów. Cecha ta staje siê powoli atutem
Wroc³awia na tle pozosta³ych metropolii Polski. Wroc³aw posiada bowiem relatywnie du¿o tere-
nów niezagospodarowanych lub zagospodarowanych czê�ciowo. Luki w zabudowie miasta s¹
przewa¿nie pozosta³o�ci¹ po zniszczeniach wojennych. Tereny te doskonale nadaj¹ siê pod obiek-
ty us³ugowe lub produkcyjne. Poda¿ wolnych obiektów to czê�ciowo wynik s³abej kondycji daw-
nych du¿ych fabryk, które obecnie próbuj¹ siê ratowaæ, wynajmuj¹c lub sprzedaj¹c budynki.

Czterech respondentów podkre�li³o znaczenie braku konkurencji na rynku. Ta cecha okaza³a
siê wa¿na dla inwestorów wytwarzaj¹cych materia³y budowlane i czê�ci do produkcji samochodów.
Zwrócono równie¿ uwagê na lokalizacjê lotniska jako elementu �wiadcz¹cego o atrakcyjno�ci
inwestycyjnej miasta.

Pojedyncze wskazania dotyczy³y m.in. znaczenia wcze�niejszych kontaktów z przedsiêbiorcami
dzia³aj¹cymi we Wroc³awiu. Jedna firma z bran¿y elektrycznej uzna³a za wa¿n¹ mo¿liwo�æ zatrudnie-
nia kobiet. Niestety, nie rozszerzono tej wypowiedzi. W dwóch przypadkach uznano, ¿e o lokalizacji
zak³adu we Wroc³awiu zadecydowa³a reorganizacja strukturalna firmy, a nawet przypadek.

Oprócz motywów sprzyjaj¹cych lokalizacji inwestycji zagranicznych w mie�cie, badano rów-
nie¿ bariery (tab. 2). Nie sugerowano odpowiedzi, nie limitowano ich liczby. Uzyskane odpowie-
dzi podzielono na cztery klasy wed³ug czêsto�ci wystêpowania. Podzia³u na klasy dokonano
w taki sam sposób, jak w przypadku czynników zachêcaj¹cych do lokalizacji.

Przestrzenne aspekty funkcjonowania zagranicznych podmiotów przemys³owych...

Tab. 2. Czynniki stanowi¹ce barierê dla inwestorów dzia³aj¹cych we Wroc³awiu i okolicach

�ród³o: opracowanie autorki

� s³abo rozwiniêta infrastruktura drogowa, brak autostrad

Klasa Czynnik

A

B

C

D

� ma³a ilo�æ po³¹czeñ lotniczych
� zmienno�æ przepisów
� brak wykwalifikowanej kadry (zarówno pracowników umys³owych,

jak i fizycznych)
� biurokracja, opiesza³o�æ urzêdów
� zbyt wysokie koszty pracy

� brak kadry chêtnej do pracy
� zbyt czêste kontrole Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzêdu Skarbowego

i innych urzêdów
� zbyt wysoka cena lokali w centrum miasta

� brak informacji o innych podmiotach, co ogranicza mo¿liwo�æ podjêcia wspó³pracy
� zbyt ma³a liczba hoteli
� niewydolny system towarowych przewozów kolejowych
� s³aba sytuacja finansowa polskich przedsiêbiorstw, uniemo¿liwiaj¹ca wspó³pracê

i zmuszaj¹ca do poszukiwania zagranicznych partnerów
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W tej kategorii pojawi³o siê mniej odpowiedzi ni¿ w pytaniu poprzednim. Kilku respondentów
(siedmiu z Wroc³awia, po jednym z Brzegu Dolnego, O³awy i ze �rody �l¹skiej) ominê³o to
pytanie, nie podaj¹c wyja�nienia. Mo¿liwe, ¿e nie dostrzegli ¿adnych przeszkód w prowadzeniu
dzia³alno�ci w rejonie Wroc³awia, mo¿liwe te¿, ¿e w po�piechu zaniechali odpowiedzi na to
pytanie (przedostatnie w ankiecie).

Respondenci wskazywali na bariery o zasiêgu lokalnym i krajowym. Najpowa¿niejsz¹ barier¹
o charakterze lokalnym okaza³a siê s³abo�æ infrastruktury transportowej. Z ankiety jednoznacz-
nie wynika, ¿e wiêkszo�æ problemów jest pochodn¹ niedoskona³o�ci systemu transportowego.
Pojawi³ siê ca³y zestaw za¿aleñ odwo³uj¹cych siê g³ównie do niezadowalaj¹cej ilo�ci i jako�ci
dróg. Niektóre problemy charakteryzowano do�æ dok³adnie, np.: zbyt w¹ska droga prowadz¹ca
do lotniska we Wroc³awiu, brak dobrego dojazdu do autostrady A-4 (g³os z Ole�nicy), uci¹¿liwy
przejazd przez centrum Wroc³awia, parali¿uj¹ce ruch remonty wa¿nych dróg, np. ul. Henryka
Sienkiewicza. Wspomniano tak¿e o zbyt ma³ej liczbie po³¹czeñ lotniczych z du¿ymi miastami
Polski i Europy oraz o z³ych rozwi¹zaniach w zakresie towarowych przewozów kolejowych.

Poza tym w³a�ciwie wymieniono tylko trzy cechy, które dotycz¹ miasta i okolic Wroc³awia.
Pierwsz¹ s¹ zbyt wysokie koszty wynajmu/kupna lokali w centrum Wroc³awia, drug¹ � s³aba
infrastruktura hotelowa w rejonie Ole�nicy, a trzeci¹ � brak wykwalifikowanej kadry pracowni-
ków umys³owych i fizycznych, chêtnej do pracy.

Pozosta³e cechy, jak twierdzili sami respondenci, dotycz¹ ca³ego kraju. Znalaz³y siê w�ród
nich opiesza³o�æ urzêdników, biurokracja oraz zmienno�æ przepisów. Pojawi³y siê równie¿ skargi
na zbyt czêste kontrole Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzêdu Skarbowego i innych urzêdów
oraz na brak informacji o innych podmiotach, co ogranicza mo¿liwo�æ wspó³pracy. Zwrócono
uwagê na s³ab¹ sytuacjê finansow¹ polskich przedsiêbiorstw, która uniemo¿liwia wspó³pracê
i zmusza do poszukiwania innych, na ogó³ zagranicznych partnerów.

Wreszcie kilka uwag ogólnych. Tylko raz wspomniano o dzia³alno�ci samorz¹dów lokalnych,
których pomoc � szczególnie na etapie rozpoczynania dzia³alno�ci, np. przy przygotowywaniu
gruntów pod zabudowê � jest niezbêdna. Nie bez znaczenia jest z pewno�ci¹ fakt, ¿e to najwiêk-
sza z ankietowanych firm (oko³o 1500 pracowników) poda³a ten motyw. Najwiêksi inwestorzy s¹
szczególnie wa¿ni dla regionów i czê�ciej mog¹ liczyæ na przychylno�æ w³adz. Zastanawia, czy
dzia³alno�æ samorz¹dów jest dobrze oceniana równie¿ przez mniejsze podmioty. Standard ¿ycia
w mie�cie okaza³ siê czynnikiem nieistotnym. Mo¿na zatem wnioskowaæ, ¿e mimo zmiennej ko-
niunktury na rynku przetwórstwa przemys³owego inwestorzy nie obawiaj¹ siê problemów ze
zbytem towarów. Czê�ciowo jest to efekt orientacji proeksportowej, któr¹ reprezentuje znaczna
czê�æ respondentów. Nie zwrócono równie¿ uwagi na poziom rozwoju instytucji zaliczanych do
otoczenia �oko³obiznesowego�, co mo¿e �wiadczyæ o zadowalaj¹cym poziomie dostêpno�ci
tych us³ug. Jeszcze kilka lat temu powszechnie narzekano na ich brak.

Wobec zachodz¹cych przemian zastanawiaj¹ca jest rola odleg³o�ci w przestrzeni w�ród czyn-
ników decyduj¹cych o atrakcyjno�ci inwestycyjnej miast. W literaturze przedmiotu zagadnienie
to jest przedmiotem dyskusji. W obliczu postêpuj¹cej globalizacji istotno�æ tego czynnika jest
podawana w w¹tpliwo�æ, dostrzega siê bowiem spadek znaczenia odleg³o�ci fizycznej jako ba-
riery oddzia³ywania w przestrzeni (m.in. Dziemianowicz 1997, Domañski 2001). Na tym tle zwraca-
j¹ uwagê wnioski z badania ankietowego, z których wynika, ¿e relacje odleg³o�ciowe maj¹ nadal
siln¹ pozycjê. Zaprezentowany obraz uzmys³awia, ¿e do sukcesu Wroc³awia i jego okolic w przy-
ci¹gniêciu kapita³u zagranicznego przyczyni³y siê g³ównie egzogeniczne czynniki rozwoju.
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Rynki zbytu. Kierunki eksportu i importu
Udzia³ eksportu w dzia³alno�ci firm ukazuje tab. 3. Z danych wynika, ¿e niektórzy z inwesto-

rów zaopatruj¹ tylko rynek wewnêtrzny. Eksportu nie prowadzi 7 spó³ek. Je�li podmioty decydu-
j¹ siê na eksport, to zazwyczaj przewy¿sza on znacznie sprzeda¿ produktów na rynku krajowym.
W 26 firmach eksport przekracza 50%, w tym w 19 przekracza 75% produkcji. Piêciu responden-
tów uzna³o, ¿e produkuje tylko na potrzeby rynków zagranicznych. Grupa firm eksportuj¹cych
powy¿ej 75% produkcji jest bardzo ró¿norodna i sk³adaj¹ siê na ni¹ producenci: wyrobów ze
stali, z metalu, armatury sanitarnej, odzie¿y, czê�ci samochodowych, maszyn i urz¹dzeñ elek-
trycznych, opakowañ oraz urz¹dzeñ rolniczych i telekomunikacyjnych.

Tab. 3. Udzia³ eksportu w dzia³alno�ci firmy

�ród³o: opracowanie autorki

Kolejnym badanym zagadnieniem by³o okre�lenie rynków zbytu analizowanych podmiotów
oraz wskazanie lokalizacji dostawców surowców i pó³produktów stosowanych w produkcji.
Obydwa kierunki przep³ywu badano na p³aszczy�nie krajowej i miêdzynarodowej. W przypadku
wymiany handlowej w obrêbie Polski respondenci wskazywali miasta, do których kierowane s¹
produkty lub w których zlokalizowani s¹ dostawcy. W przypadku wywozu towarów za granicê
i przywozu towarów z zagranicy respondenci wymieniali nazwy krajów. Sze�ciu respondentów
udzieli³o zbyt ogólnej odpowiedzi, twierdz¹c, ¿e rynkiem zbytu jest obszar ca³ego kraju. Pozostali
wymieniali miasta lub regiony. Miejsca zbytu towarów w Polsce zlokalizowane s¹ we wszystkich
16 województwach. Du¿e znaczenie w tej kwestii odgrywa odleg³o�æ, najwiêcej wskazañ doty-
czy³o bowiem woj. dolno�l¹skiego, w dalszej kolejno�ci województw: �l¹skiego, wielkopolskie-
go i mazowieckiego (ryc. 1). Najrzadziej (1�2 razy) wskazywano województwa: pomorskie,
zachodniopomorskie, podlaskie, warmiñsko-mazurskie, ma³opolskie i lubuskie. Ogólnie mo¿na
stwierdziæ, ¿e ankietowane spó³ki maj¹ bardziej intensywne po³¹czenia handlowe z podmiotami
znajduj¹cymi siê w Polsce po³udniowej ni¿ w pó³nocnej. Jest to szczególnie widoczne na ryc. 2,
przedstawiaj¹cej lokalizacjê dostawców. Wskazano tylko siedem regionów, a w�ród nich po-
nownie najczê�ciej województwa dolno�l¹skie i �l¹skie a tak¿e woj. ma³opolskie. Dostawcy
z woj. �l¹skiego to przewa¿nie producenci stali i komponentów wykorzystywanych do produkcji
maszyn i urz¹dzeñ.

Najwiêcej produktów kierowanych jest do Wroc³awia, Warszawy i Poznania. Do podmiotów
funkcjonuj¹cych we Wroc³awiu wysy³ane s¹ m.in. czê�ci do automatów tokarskich, urz¹dzenia
dla przemys³u mleczarskiego, artyku³y budowlane, czê�ci spawane do pojazdów, opakowania,
odzie¿, surowce skalne. W kategorii �lokalizacja dostawców� wyra�nie dominuje Wroc³aw. Z kil-
kunastu pozosta³ych miast tylko Warszawê, Bydgoszcz i Katowice wskazano dwukrotnie.

W analizie zagranicznych rynków zbytu najbardziej zwraca uwagê nasilenie kontaktów z Niem-
cami (ryc. 3 i 4). A¿ 27 respondentów spo�ród 33 eksportuj¹cych sprzedaje towary do Niemiec,
a 19 firm spo�ród 26 importuj¹cych sprowadza towary z Niemiec. Oprócz tej jednej cechy wspól-
nej, obrazy uzyskane na rysunkach ró¿ni¹ siê znacznie. W kategorii eksportu na kolejnych

Przestrzenne aspekty funkcjonowania zagranicznych podmiotów przemys³owych...

75�100% 19

50�74% 7

26�49% 2

1�25% 5

Brak eksportu 7

Udzia³ eksportu Liczba podmiotów
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Ryc. 1. Rynki zbytu w Polsce

�ród³o: opracowanie autorki

�ród³o: opracowanie autorki

Ryc. 2. Lokalizacja dostawców surowców/pó³produktów
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miejscach znalaz³y siê: Francja, W³ochy, Rosja, Austria i Czechy, a wed³ug importu: Holandia,
W³ochy, Francja i Belgia. Zwraca równie¿ uwagê ró¿nica w liczbie krajów. Eksport trafia do 35
pañstw, a import pochodzi z 21 pañstw. Jest ponadto znaczna ró¿nica w intensywno�ci tych
powi¹zañ. Respondenci wskazywali na ogó³ wiêcej krajów, do których eksportuj¹ ni¿ z których
importuj¹ towary. Najwa¿niejsza jednak ró¿nica dotyczy kierunków powi¹zañ. Eksport odbywa
siê w³a�ciwe w ka¿dym kierunku, a szczególnie na zachód i wschód. Najmniej powi¹zañ dotyczy
pó³nocnej czê�ci kontynentu. Importowano za� z zachodniej, pó³nocnej i po³udniowej Europy,
a nawet z dalekich krajów azjatyckich, ale nie z Europy Wschodniej. Podstawow¹ zatem ró¿nic¹
jest eksport na rynki wschodnioeuropejskie, bez importu z tej czê�ci kontynentu. Potwierdza siê
powszechnie uznawane twierdzenie, ¿e inwestorzy lokalizuj¹ swoje oddzia³y w Polsce, aby st¹d
dalej eksportowaæ towary na rynki wschodnie.

Przestrzenne aspekty funkcjonowania zagranicznych podmiotów przemys³owych...

�ród³o: opracowanie autorki

Ryc. 3. Rynki zbytu analizowanych podmiotów gospodarczych
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Powi¹zania kooperacyjne
W badaniu 29 na 40 respondentów uzna³o, ¿e kooperuje z co najmniej jednym podmiotem.

Respondenci uznali niemal jednog³o�nie, ¿e w powi¹zaniach kooperacyjnych najwa¿niejsze s¹ ja-
ko�æ towarów i utrwalone uk³ady powi¹zañ, gwarantuj¹ce bezpieczn¹ wspó³pracê. Z tego powodu
w wielu odpowiedziach pominiêto lokalizacjê kooperanta, ograniczaj¹c informacje do nazwy firm i/lub
bran¿y produkcji. Je�li jednak respondent postanowi³ wymieniæ lokalizacjê kooperanta, to w niektó-
rych wypadkach by³y to firmy dzia³aj¹ce w odleg³ych rejonach. Wymieniano takie miasta, jak Rumia,
Lublin i Pas³êk, co jest potwierdzeniem wniosku, ¿e odleg³o�æ w tej kategorii nie jest najwa¿niejsza.

Kilkakrotnie wskazywano huty stali (Górny �l¹sk), betoniarnie (Górny �l¹sk, Dolny �l¹sk, wo-
jewództwa ³ódzkie i wielkopolskie). Wymieniono znanych producentów na polskim rynku: Amicê
Wronki, Polar, Electrolux (sprzêt AGD), Cermag (armatura sanitarna), Siemens (sprzêt elektroniczny),
Hutmen (hutnictwo i przetwórstwo metali nie¿elaznych) i stocznie, m.in. w Szczecinie. Pewna czê�æ
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�ród³o: opracowanie autorki
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podmiotów wspó³pracuje z ró¿nymi producentami opakowañ ze szk³a, z metalu lub z innych two-
rzyw. Wspomniano równie¿ o centrach dystrybucyjnych w kraju i za granic¹ oraz o firmach consul-
tingowych. Du¿a czê�æ powi¹zañ kooperacyjnych ³¹czy podmioty o podobnym profilu produkcji,
np. zak³ad zajmuj¹cy siê produkcj¹ wielowrzecionowych automatów tokarskich kooperuje z firma-
mi zajmuj¹cymi siê obróbk¹ skrawaniem i wytwarzaj¹cymi drobne podzespo³y wykorzystywane
w produkcji automatów tokarskich, a producent odzie¿y kooperuje ze spó³kami szwalniczymi.

Wspó³praca z zagranicznymi kooperantami okaza³a siê do�æ s³aba. Tylko siedmiu responden-
tów wymieni³o zagranicznego kooperanta. By³y to zak³ady produkuj¹ce sprzêt telekomunikacyj-
ny, czê�ci do samochodów, tworzywa sztuczne, maszyny i urz¹dzenia elektryczne. Dwie firmy
wymieni³y kilku zagranicznych kooperantów, zaznaczaj¹c, ¿e nie wspó³pracuj¹ z firmami w Polsce.
Przewa¿nie wymieniano firmy z krajów Europy Zachodniej � Niemiec, W³och, a tak¿e ze Stanów
Zjednoczonych i z Meksyku. Uzyskane wyniki s¹ raczej negatywn¹ przes³ank¹, mówi¹ bowiem
o s³abych powi¹zaniach polskiego rynku z rynkami miêdzynarodowymi.

Konkluzje
Z powy¿szych rozwa¿añ wynikaj¹ nastêpuj¹ce wnioski:

1. Wyniki ankiety nie potwierdzaj¹ hipotezy zak³adaj¹cej, ¿e miejsce lokalizacji spó³ek zagranicz-
nych czêsto nie pokrywa siê z miejscem faktycznie prowadzonej dzia³alno�ci.

2. Na atrakcyjno�æ inwestycyjn¹ miasta najsilniej wp³ywaj¹ uwarunkowania przestrzenne. Ko-
rzystne po³o¿enie geograficzne oraz infrastruktura transportowa okaza³y siê najczê�ciej wy-
mienianymi cechami. Rola poszczególnych czynników decyduj¹cych o lokalizacji inwestycji
na �wiecie podlega zmianom: od dominuj¹cej roli czynników egzogenicznych do wzrostu
znaczenia endogenicznych czynników sprawczych (m.in. Pietrzyk 2000, Markowski, Marsza³
1998, Namy�lak 2003). Tym samym motywy lokalizacji kapita³u we Wroc³awiu nale¿¹ do nurtu
tradycyjnego, przestarza³ego. Odpowiedzi odwo³uj¹ce siê do czynników spo³ecznych jako
determinant atrakcyjno�ci inwestycyjnej zebra³y znacznie mniejsz¹ liczbê wskazañ ni¿ czynni-
ki przestrzenne. Rynek pracy we Wroc³awiu by³ ró¿nie oceniany przez respondentów, szcze-
gólnie w kwestii kwalifikacji si³y roboczej. Z ankiety wynika równie¿, ¿e koszty pracy w Polsce
nadal uznawane s¹ za niskie, czyli za korzystne z punktu widzenia inwestora.

3. W�ród ankietowanych podmiotów dominuje orientacja proeksportowa: 65% zak³adów eks-
portuje wiêcej ni¿ po³owê wytwarzanych towarów, a oko³o 47% eksportuje wiêcej ni¿ trzy
czwarte  produkowanych dóbr. Zarówno w eksporcie, jak i w imporcie najczê�ciej wskazywa-
no Niemcy, a tak¿e W³ochy i Francjê. Podstawow¹ ró¿nic¹ jest eksport na rynki wschodnie,
bez importu z tej czê�ci kontynentu. W skali kraju najbardziej zwracaj¹ uwagê powi¹zania
z podmiotami zlokalizowanymi w województwach dolno�l¹skim i �l¹skim.

4. Ze wzglêdu na niepe³ne dane nie uda³o siê zbudowaæ schematu powi¹zañ kooperacyjnych.
Respondenci zaznaczyli, ¿e w powi¹zaniach tego rodzaju najwa¿niejsze s¹ jako�æ towarów
i utrwalone uk³ady powi¹zañ, gwarantuj¹ce bezpieczn¹ wspó³pracê, nie za� odleg³o�æ. Z tego
powodu w wielu odpowiedziach pominiêto lokalizacjê kooperanta, ograniczaj¹c informacje
do nazwy firm i/lub bran¿y produkcji. Wiele powi¹zañ ³¹czy podmioty o podobnym profilu
produkcji. Wiêkszo�æ odpowiedzi, czyli wymienianych kooperantów, nie powtarza³a siê. Wy-
j¹tkiem s¹ huty stali na Górnym �l¹sku, betoniarnie oraz centra dystrybucji.
Wspó³praca z zagranicznymi kooperantami okaza³a siê do�æ s³aba. Zaledwie kilka razy wymie-
niono firmy z krajów Europy Zachodniej. Uzyskane wyniki mog¹ �wiadczyæ o wolnym tempie
w³¹czania spó³ek z udzia³ami kapita³u zagranicznego funkcjonuj¹cych we Wroc³awiu w miê-
dzynarodowe sieci kooperacji.

Przestrzenne aspekty funkcjonowania zagranicznych podmiotów przemys³owych...
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Spatial Aspects of Running Foreign Industrial Manufactures
in Wroc³aw and Neighborhoods

The article is based on a survey purposed to show spatial aspects of running foreign indu-
strial manufactures registered in Wroc³aw and adjoining districts: Wroc³aw, Ole�nica, O³awa,
�roda �l¹ska, Trzebnica, and Wo³owski. The goal of the survey was finding answers to follo-
wing questions: Is a production in progress in the site of entity? What motivated them for such
localization? What barriers are the most encumbering for making business? How much of pro-
duction is exported? What are directions of sale and sources of supply? What are relation
between surveyed organizations and their partners?
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Część 2

Przedsiębiorczość na obszarach

wiejskich
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Rozpowszechnienie nierolniczej dzia³alno�ci gospodarczej
na obszarach wiejskich

Obszary wiejskie tradycyjnie wi¹zane by³y wy³¹cznie z rolnictwem i traktowane jako miejsce
wytwarzania produktów ¿ywno�ciowych. Wie� dawa³a zatrudnienie wiêkszo�ci jej mieszkañ-
ców. Transformacja gospodarcza i postêp technologiczny spowodowa³y zmiany tak¿e w rolnic-
twie. Produkcja w ma³ych gospodarstwach przesta³a byæ op³acalna, zmniejszy³a siê liczba miejsc
pracy zarówno w rolnictwie, jak i poza nim. Wielu mieszkañców wsi zosta³o zmuszonych do
poszukiwania nowych �róde³ zarobkowania. Czê�æ z nich podjê³a próbê prowadzenia w³asnej
pozarolniczej dzia³alno�ci gospodarczej.

G³ównym celem badania by³o okre�lenie poziomu rozpowszechnienia nierolniczej dzia³alno-
�ci gospodarczej na terenach wiejskich oraz identyfikacja szans i barier rozwoju przedsiêbiorczo-
�ci mieszkañców wsi w zakresie podejmowania nierolniczej dzia³alno�ci gospodarczej na wsi.
Badania, w formie ankiety, przeprowadzili pracownicy Zak³adu Polityki Spo³ecznej i Regionalnej
w II kwartale 2006 r. Objêto nimi 76 wsi w ca³ym kraju. Miejscowo�ci zosta³y dobrane tak, by by³y
reprezentatywne ze wzglêdu na strukturê rolnictwa.

Rozmieszczenie wsi, które zosta³y objête badaniem oraz wydzielone dla celów pracy badaw-
czej makroregiony zosta³y zaprezentowane na ryc. 1.

Ryc. 1. Podzia³ przestrzenny badanych wsi

�ród³o: opracowanie IERiG¯-PIB

 � wie� objêta badaniem

Makroregiony: I � �rodkowo-
zachodni (województwa: kujaw-
sko-pomorskie, wielkopolskie);
II � �rodkowowschodni (woje-
wództwa: ³ódzkie, mazowieckie,
lubelskie, podlaskie); III � po³u-
dniowo-wschodni (wojewódz-
twa: �wiêtokrzyskie, ma³opol-
skie, podkarpackie, �l¹skie);
IV � po³udniowo-zachodni (wo-
jewództwa: opolskie, lubuskie,
dolno�l¹skie); V � pó³nocny (wo-
jewództwa: zachodniopomor-
skie, pomorskie, warmiñsko-
mazurskie)

.
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Rozpowszechnienie dzia³alno�ci nierolniczej
Rozwój przedsiêbiorczo�ci stanowi element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,

dziêki któremu polska wie� ma szansê staæ siê bardziej atrakcyjna jako miejsce ¿ycia i pracy. Jest
to zagadnienie bardzo wa¿ne, podjêto zatem badania w celu okre�lenia stanu i perspektyw
rozwoju nierolniczej dzia³alno�ci gospodarczej na obszarach wiejskich, w wyniku których odno-
towano 638 dzia³aj¹cych podmiotów gospodarczych na terenie 76 ankietowanych wsi. Na jedn¹
wie� przypada³o �rednio 8 firm prowadz¹cych dzia³alno�æ nierolnicz¹, ale najczê�ciej w badanych
wsiach funkcjonowa³o 3�7 podmiotów gospodarczych. Odnotowano równie¿ wie�, w której dzia-
³a³y 44 firmy, oraz dwie wsie, w których nikt nie prowadzi³ nierolniczej dzia³alno�ci gospodarczej.

Tab. 1. Podmioty gospodarcze dzia³aj¹ce na obszarach wiejskich

Ogó³em 100 8,4

I � �rodkowozachodni 11,1 7,1

II � �rodkowowschodni 37,6 7,7

III � po³udniowo-wschodni 22,3 8,9

IV � po³udniowo-zachodni 13,9 9,9

V � pó³nocny 15,1 9,6

Makroregion

Podmioty gospodarcze dzia³aj¹ce na obszarach wiejskich

struktura procentowa
�rednio na 1 wie� w badanym

makroregionie

�ród³o: opracowanie zespo³u badawczego na podstawie ankiet

We wsiach makroregionów �rodkowozachodniego, �rodkowowschodniego i po³udniowo-
-wschodniego najczê�ciej wystêpowa³o 2�5 podmiotów prowadz¹cych nierolnicz¹ dzia³alno�æ
gospodarcz¹ (odpowiednio: 30%, 42% i 38% populacji). W makroregionie po³udniowo-zachod-
nim odnotowano najwiêcej wsi, w których funkcjonowa³o 6�10 i 11�20 firm (po 33% ogó³u).
Najbogatsze w podmioty prowadz¹ce nierolnicz¹ dzia³alno�ci gospodarcz¹ by³y wsie makrore-
gionu pó³nocnego. Niemal w 40% z nich prowadzono 11�20 firm.

Badania ankietowe i zebrany materia³ statystyczny pozwoli³y prze�ledziæ g³ówne kierunki
pozarolniczej dzia³alno�ci gospodarczej na terenach wiejskich. Niemal 47% podmiotów gospo-
darczych funkcjonuj¹cych na wsiach prowadzi³o dzia³alno�æ handlow¹, ponad 38% � dzia³al-
no�æ us³ugow¹, 10% � dzia³alno�æ produkcyjn¹, a w 5% � dzia³alno�æ mieszan¹.

W tab. 2 przedstawiono zró¿nicowanie przestrzenne w rozpowszechnieniu rodzajów dzia³al-
no�ci. W makroregionie pó³nocno-zachodnim, w odró¿nieniu od pozosta³ych, najwiêkszy udzia³
procentowy (blisko 44%) przypada³ na dzia³alno�æ o charakterze us³ugowym. Mo¿na przypusz-
czaæ, ¿e by³o to spowodowane po³o¿eniem przygranicznym.

Spo�ród podmiotów zwi¹zanych z handlem niemal 24% zajmowa³o siê sprzeda¿¹ gazu w butlach.
Ten rodzaj dzia³alno�ci nie wymaga nak³adów finansowych ani specjalnych powierzchni magazyno-
wych, dlatego jest bardzo popularny. Osoby zajmuj¹ce siê dzia³alno�ci¹ handlow¹ równie czêsto
prowadzi³y sklepy spo¿ywczo-przemys³owe i sklepy spo¿ywcze. Zazwyczaj na te cele by³y wykorzy-
stywane budynki wchodz¹ce w sk³ad gospodarstw domowych. Znaczn¹ czê�æ wyposa¿enia tych
placówek stanowi³y akcesoria dostarczane przez producentów czy dystrybutorów towarów, wiêc
równie¿ i w tych przypadkach koszty rozpoczêcia dzia³alno�ci nie by³y wysokie. Na ryc. 2 przedsta-
wiono strukturê podmiotów prowadz¹cych dzia³alno�æ handlow¹ wg rodzaju dzia³alno�ci.

Z ogólnej liczby podmiotów ponad 9% stanowi³y pozosta³e placówki handlowe, do których zali-
czono: sklepy przemys³owe, sklepy z odzie¿¹ i obuwiem, sklepy wielobran¿owe, sklepy z artyku³ami



122 JOANNA BUKS, AGNIESZKA OT£OWSKA

0,00%

gaz w butla
ch

skl
ep sp

o¿yw
czo

-prze
mys³

owy

skl
ep sp

o¿yw
czy

skl
ep z art.

do prod. rolnicz
ej

sta
cja

paliw

materia
³y

budowlane

handel o
bwo�n

y

sa
moch

ody i cz
ê�ci

za
mienne

apteka

pozo
sta

³e

placó
wki h

andlowe

5,00%

10,00%

15,00%

25,00%

20,00%

3,7%

20,2%

5,0% 4,0%

23,8%

3,0% 2,7%

9,1%

23,5%

5,0%

Ryc. 2. Struktura podmiotów gospodarczych wed³ug rodzaju dzia³alno�ci handlowej

�ród³o: opracowanie zespo³u badawczego na podstawie ankiet

papierniczo-biurowymi, kioski, kwiaciarnie, punkty skupu z³omu. Odnotowano tak¿e obecno�æ:
hurtowni porcelany, szk³a i sztuæców, hurtowni sprzêtu komputerowego, sklepów meblowych,
podmiotów zajmuj¹cych siê skupem, sprzeda¿¹ nowego i u¿ywanego sprzêtu AGD i RTV oraz
dojrzewalni bananów.

Kolejnym kierunkiem pod wzglêdem ilo�ci pozarolniczej dzia³alno�ci gospodarczej na terenach
wiejskich by³o �wiadczenie ró¿nego rodzaju us³ug. Najbardziej rozpowszechnione firmy us³ugowe,
stanowi¹ce wiêcej ni¿ po³owê wszystkich podmiotów prowadz¹cych dzia³alno�æ tego typu, to:
remontowo-budowlane, transportowe, motoryzacyjne oraz gastronomiczno-hotelowe. Strukturê
procentow¹ podmiotów prowadz¹cych dzia³alno�æ us³ugow¹ przedstawia ryc. 3.

Pozosta³e punkty �wiadczy³y us³ugi z zakresu: renowacji antyków, naprawy sprzêtu AGD,
poligrafii, galwanizacji i korepetycji. Odnotowano tak¿e pojedyncze przypadki: farbiarni, us³ug
mechanizacyjno-rolniczych, regeneracji i ostrzenia pi³, si³owni sportowej, punktu spawania two-
rzyw, us³ug kosmetyczno-fryzjerskich dla zwierz¹t oraz twórczo�ci ludowej. Rzadziej wystêpo-
wa³y podmioty zajmuj¹ce siê dzia³alno�ci¹ produkcyjn¹ (ryc. 4). Dzia³alno�æ o tym charakterze
wymaga wiedzy technicznej i ci¹g³ej jej aktualizacji, dlatego nie jest tak popularna jak inne.
Najwiêcej zak³adów produkcyjnych zajmowa³o siê wytwarzaniem materia³ów budowlanych
(ceramiki budowlanej, metalowych elementów monta¿owych oraz ogrodzeñ i bram). Firmy produku-
j¹ce artyku³y przemys³owe wytwarza³y przede wszystkim znicze, zabawki i pomoce naukowe.

Tab. 2. Rodzaje dzia³alno�ci gospodarczej w makroregionach

�ród³o: opracowanie zespo³u badawczego na podstawie ankiet

Makroregion

Ogó³em 46,7 9,7 38,3 5,3

I � �rodkowozachodni 49,3 7,1 38,0 5,6

II � �rodkowowschodni 43,7 9,7 39,3 7,3

III � po³udniowo-wschodni 50,4 9,6 37,0 3,0

IV � po³udniowo-zachodni 37,1 14,6 43,8 4,5

V � pó³nocny 56,2 7,3 32,3 4,2

Rodzaj dzia³alno�ci (w %)

handlowa produkcyjna us³ugowa mieszana
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Ryc. 3. Struktura podmiotów gospodarczych wed³ug rodzaju dzia³alno�ci us³ugowej

�ród³o: opracowanie zespo³u badawczego na podstawie ankiet

Odnotowano równie¿ obecno�æ zak³adów produkuj¹cych opakowania plastikowe, papier toale-
towy, urz¹dzenia o�wietleniowe, w³ókniny na �cierki, dywaniki ³azienkowe i zegary �cienne. Podmio-
ty produkuj¹ce artyku³y spo¿ywcze to przede wszystkim piekarnie i cukiernie. Do pozosta³ych
zak³adów produkcyjnych zaliczono zak³ad produkcji bryczek konnych i wytwórnie kajaków.

Ze wzglêdu na trudno�ci w okre�leniu g³ównego kierunku dzia³alno�ci niektórych podmio-
tów gospodarczych, zaliczono je do grupy firm prowadz¹cych dzia³alno�æ mieszan¹. Wiêkszo�æ
z tych firm charakteryzowa³a siê sezonowo�ci¹ dzia³ania, a by³y to podmioty zajmuj¹ce siê:
skupem i przetwórstwem p³odów rolnych, us³ugami le�nymi i tartacznymi, sprzeda¿¹ artyku³ów
remontowo-budowlanych wraz ze �wiadczeniem us³ug w tym zakresie.

Ryc. 4. Struktura podmiotów gospodarczych prowadz¹cych dzia³alno�æ produkcyjn¹
wed³ug rodzaju dzia³alno�ci
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Siedziba i rozmieszczenie punktów sprzeda¿y firmy s¹ wa¿ne z wielu wzglêdów. Badania wy-
kaza³y, ¿e mieszkañcy wsi do prowadzenia dzia³alno�ci najczê�ciej wykorzystywali budynki znaj-
duj¹ce siê w gospodarstwach domowych (blisko 77%). Mo¿na to uznaæ za zjawisko pozytywne,
poniewa¿ rolnicy wykorzystuj¹ posiadany potencja³, a tym samym unikaj¹ kosztów zwi¹zanych
z wynajmem budynków czy budow¹ siedzib. Je�li jednak gospodarstwo znajduje siê w miejscu,
do którego z ró¿nych wzglêdów trudno dojechaæ, potencjalni nabywcy nie bêd¹ chcieli po�wiê-
caæ czasu na dotarcie do firmy. Takiemu przedsiêbiorcy mo¿e byæ równie¿ trudnej pozyskaæ
odpowiednio wyszkolon¹ kadrê pracownicz¹, mog¹ go tak¿e nie obejmowaæ preferencyjne prze-
pisy lokalne czy podatkowe.

Badani przedsiêbiorcy dzia³ali g³ównie na rynkach lokalnych � ponad 68% (wie�, okoliczne
wsie, gmina). Na terenie powiatu dzia³alno�æ prowadzi³o ponad 13% podmiotów, a na obszarze
województwa � ponad 6%. Zasiêgiem krajowym charakteryzowa³o siê blisko 8% podmiotów,
a miêdzynarodowym � tylko ponad 4%.

Charakterystyka osób prowadz¹cych nierolnicz¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹
Powszechne jest przekonanie, ¿e przedsiêbiorczo�æ to droga do rozwoju gospodarczego kra-

ju, zmniejszenia bezrobocia i wzrostu dobrobytu. Jednak samo prze�wiadczenie nie wystarczy,
aby poprawiæ warunki ¿ycia ludzi i stan gospodarki. Za ka¿d¹ decyzj¹ o rozpoczêciu dzia³alno�ci,
stworzeniu nowego artyku³u czy us³ugi � zawsze stoi cz³owiek. Podjêto zatem próbê analizy
struktury demograficzno-spo³ecznej osób zaanga¿owanych w powstawanie firm na wsi.

Jednoosobow¹ nierolnicz¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ prowadzi³y 623 osoby; stanowi³o to po-
nad 97% ogó³u odnotowanych przypadków tej dzia³alno�ci. Podmioty prowadzone przez dwie
osoby odnotowano w 15 przypadkach; zazwyczaj by³ to tzw. biznes rodzinny (dzia³alno�æ wspólna
ma³¿onków, rodzeñstwa, rodziców i dzieci) i firmy za³o¿one przez wspólników. W³a�cicielami lub
wspó³w³a�cicielami badanych podmiotów gospodarczych w ponad 64% przypadków byli mê¿-
czy�ni, a tylko w 36% � kobiety. Przedsiêbiorczych mê¿czyzn by³o zatem niemal dwukrotnie
wiêcej ni¿ kobiet. Przedmiotem analizy by³ równie¿ wiek osób aktywnych w zak³adaniu i rozwija-
niu firm. Najczê�ciej w nierolnicze przedsiêwziêcia gospodarcze anga¿owa³y siê osoby w wieku
36�55 lat (68,1% badanej populacji), a �redni wiek osób prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alno�æ
gospodarcz¹ na terenach wiejskich wynosi³ prawie 44 lata; by³ taki sam w grupie mê¿czyzn i w gru-
pie kobiet. Najwiêcej przedsiêbiorczych kobiet liczy³o 50 lat, a mê¿czyzn � 40 lat.

Wp³yw p³ci i wieku na gotowo�æ do podejmowania przedsiêbiorczych inicjatyw jest znacz¹-
cy. Kolejn¹ cech¹ uznan¹ za wa¿n¹ by³o wykszta³cenie. W gospodarce rynkowej to wiedza
decyduje o sukcesie przedsiêbiorcy, dlatego wykszta³cenie ma istotny wp³yw na wzrost liczby
i rodzaj prywatnych podmiotów. W�ród prowadz¹cych nierolnicz¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ prze-
wa¿a³y osoby z wykszta³ceniem �rednim i policealnym (ponad 45%) oraz zasadniczym zawodo-
wym (niemal 39%). Istnieje zatem potrzeba rozwijania, szczególnie w�ród osób m³odych,
aktywnego planowania w³asnej kariery zawodowej. Ludzie, którzy wiedz¹, z czym wi¹¿e siê
dzia³alno�æ gospodarcza, w sposób bardziej �wiadomy oceniaj¹ swoje sukcesy i pora¿ki. Spo³e-
czeñstwo, szczególnie z obszarów wiejskich, musi zacz¹æ dostrzegaæ w pozarolniczej dzia³alno-
�ci gospodarczej szanse na w³asny awans zawodowy i materialny.

Trudna sytuacja ekonomiczna tradycyjnych gospodarstw rolnych zmusza ich w³a�cicieli do
poszukiwania dodatkowych �róde³ dochodów. Jednym z nich jest nierolnicza dzia³alno�æ gospo-
darcza, z której wp³ywy stanowi¹ znaczn¹ czê�æ bud¿etu gospodarstwa domowego. Dlatego te¿
prawie 46% osób prowadz¹cych nierolnicz¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ na terenach wiejskich by³o
jednocze�nie w³a�cicielami gospodarstw rolnych. W niemal 40% przypadków by³y to gospodar-
stwa ma³e, o powierzchni 1,00�3,00 ha.

JOANNA BUKS, AGNIESZKA OT£OWSKA
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Przedsiêbiorczo�æ wiejska w opinii so³tysów
So³tys � osoba reprezentuj¹ca mieszkañców wsi � najlepiej znaj¹ca ich sytuacjê, potrzeby,

mo¿liwo�ci i aspiracje. Za interesuj¹ce uznano wiêc opinie so³tysów i ich oceny dotycz¹ce
przedsiêbiorczo�ci na obszarach wiejskich. Udzielili oni wyczerpuj¹cych odpowiedzi na liczne
pytania zawarte w ankiecie, obrazuj¹ce stan i mo¿liwo�ci rozwoju przedsiêbiorczo�ci na wsi.

Wizja przysz³o�ci wsi w ocenie jej mieszkañców to istotny aspekt rozwoju przedsiêbiorczo�ci,
uzale¿niony w du¿ym stopniu od ich inwencji i zaanga¿owania. To m.in. od mieszkañców wsi
zale¿y, w jakim kierunku rozwinie siê ich wie� i jaki wygl¹d uzyska za 5, 10 czy 15 lat.

Ponad 72% ankietowanych przysz³o�æ swojej wsi wi¹za³o wy³¹cznie z rolnictwem, co oznacza,
¿e wystêpuje nadal bardzo silne przywi¹zanie do tradycyjnie postrzeganego modelu wsi. Nieste-
ty, niemal 20% ankietowanych nie widzia³o perspektyw dla rozwoju swojej wsi. Znaczna czê�æ
ankietowanych wskaza³a agroturystykê jako najodpowiedniejszy sposób dywersyfikacji �róde³
zarobkowania (tab. 3). Oznacza to, ¿e coraz wiêksza grupa mieszkañców wsi ma �wiadomo�æ
korzy�ci z tego rodzaju dzia³alno�ci. Agroturystyka pozwala pe³niej wykorzystaæ maj¹tek go-
spodarstwa rolnego i jest komplementarna do produkcji rolniczej.

Rozpowszechnienie nierolniczej dzia³alno�ci gospodarczej na obszarach wiejskich

Tab. 3. Przysz³y rozwój wsi w ocenie so³tysów

Z rolnictwem 72,4

Nie widzê perspektyw dla swojej wsi 19,7

Z rozwojem us³ug  17,1

Z rozwojem przedsiêbiorczo�ci  14,5

Z rozwojem turystyki, agroturystyki  14,5

Z rozwojem zak³adów produkcyjnych    9,2

Odpowiedzi* respondentów na pytanie: z czym wed³ug
respondentów zwi¹zana jest szansa rozwoju wsi?

% odpowiedzi

*Uwaga. Istnia³a mo¿liwo�æ podania wiêcej ni¿ jednej odpowiedzi, dlatego suma odsetek jest wiêksza od 100.

�ród³o: opracowanie zespo³u badawczego na podstawie ankiet

Z rolnictwem � jako szans¹ rozwoju swojej wsi � uto¿samiali siê prawie wszyscy respondenci.
W�ród mieszkañców makroregionu �rodkowozachodniego równie czêsto wystêpowa³a opinia,
¿e przed wsi¹ nie rysuj¹ siê ¿adne wyra�ne perspektywy. Natomiast najwiêkszy odsetek so³ty-
sów wskazuj¹cych na przedsiêbiorczo�æ jako w³a�ciwy kierunek rozwoju odnotowano we wsiach
makroregionu pó³nocnego (30,8%).

Wskazuj¹c typy dzia³alno�ci maj¹ce szansê na rozwój w danej wsi, ankietowani informowali
o zaobserwowanych potrzebach. W makroregionach po³udniowo-zachodnim i �rodkowo-zachod-
nim najczê�ciej za perspektywiczn¹ uwa¿ano dzia³alno�æ us³ugow¹, a w makroregionie �rodko-
wowschodnim � dzia³alno�æ handlow¹ i agroturystykê.

Wa¿nym czynnikiem sprzyjaj¹cym powstawaniu nowych dzia³alno�ci jest rozbudowana in-
frastruktura techniczna. Wed³ug respondentów 46,1% wsi le¿y w pobli¿u obiektów mog¹cych
wp³yn¹æ na rozwój przedsiêbiorczo�ci: ponad jedna pi¹ta w okolicach aglomeracji miejskiej,
18,4% � w pobli¿u du¿ego zak³adu pracy, ponad 13% � blisko dróg ekspresowych, szybkiego
ruchu i autostrad (tab. 4).

W ujêciu regionalnym najwiêksze szanse na rozwój przedsiêbiorczo�ci zwi¹zane z atrakcyjnym
po³o¿eniem maj¹ wsie makroregionu po³udniowo-zachodniego, gdzie sprzyja mu blisko�æ: miasta
(33,3%), du¿ego zak³adu pracy (22,2%), przej�æ granicznych (22,2%) i dróg ekspresowych (11,1%).
Najwiêcej w tym makroregionie jest wsi po³o¿onych atrakcyjnie dla turystów (11,1%). Najmniejsze



126

szanse wynikaj¹ce z po³o¿enia maj¹ mieszkañcy wsi makroregionów �rodkowowschodniego
i pó³nocnego, gdzie ¿aden z tego typu obiektów nie znajduje siê w bliskiej okolicy badanych wsi.

JOANNA BUKS, AGNIESZKA OT£OWSKA

Tab. 4. Ocena wp³ywu po³o¿enia wsi na rozwój przedsiêbiorczo�ci (% odpowiedzi)

�ród³o: opracowanie zespo³u badawczego na podstawie ankiet

Wst¹pienie Polski do UE otworzy³o nowe mo¿liwo�ci aktywizacji gospodarczej obszarów
wiejskich, które w europejskiej polityce zajmuj¹ bardzo wa¿n¹ rolê. Nowe instrumenty wspiera-
j¹ce przedsiêbiorczo�æ wiejsk¹, jakie pojawi³y siê wraz z cz³onkostwem w UE, stanowi¹ du¿¹
szansê rozwoju terenów wiejskich, ale tak¿e wyzwanie dla mieszkañców wsi. Stopieñ znajomo�ci
instrumentarium pomocy strukturalnej oraz praktyczna wiedza o procedurach przyznawania �rod-
ków to ca³kiem nowe czynniki rozwoju przedsiêbiorczo�ci na obszarach wiejskich. W rok po
wej�ciu Polski do Unii Europejskiej tylko w niespe³na 1/4 badanych wsi poziom wiedzy miesz-
kañców o Unii Europejskiej jest ich zdaniem zadowalaj¹cy. W tych wsiach jako g³ówne �ród³o
informacji o UE wskazywano: o�rodki doradztwa rolniczego, oddzia³y Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz gminne centra informacji. Przewa¿aj¹c¹ grupê stanowi¹ wsie,
w których poziom wiedzy o mo¿liwo�ciach wynikaj¹cych z cz³onkostwa w UE jest niedostateczny.
Jako przyczynê najczê�ciej wskazywano brak instytucjonalnego �ród³a informacji w ka¿dej gmi-
nie oraz brak spotkañ szkoleniowo-informacyjnych na terenie wsi.

Niewystarczaj¹cy poziom informacji skutkuje niewielk¹ aktywno�ci¹ w pozyskiwaniu fundu-
szy z UE na za³o¿enie i rozwój dzia³alno�ci gospodarczej. Jedynie w nieco ponad jednej pi¹tej
badanych wsi odnotowano przypadki korzystania ze wsparcia dzia³alno�ci pozarolniczej. Mniej
ni¿ po³owa respondentów zna³a przypadki zainteresowania mieszkañców wsi pozyskaniem �rod-
ków na cele pozarolnicze. Wynika z tego, ¿e kapita³ za³o¿ycielski dla nowych przedsiêwziêæ gospo-
darczych pochodzi ze �rodków w³asnych, a w niewielkim tylko stopniu ze �róde³ zewnêtrznych
o charakterze instytucjonalnym (kredytów bankowych czy wsparcia z funduszy europejskich).

Niski poziom informacji o UE i nowych instrumentach polityki strukturalnej wspieraj¹cych
przedsiêbiorczo�æ sprawia, ¿e mieszkañcy wsi ostro¿nie wypowiadaj¹ siê o obecnych i przy-
sz³ych mo¿liwo�ciach pozyskiwania �rodków na zak³adanie i rozwój dzia³alno�ci pozarolniczej
na obszarach wiejskich. Mimo ¿e 45% badanych przedstawicieli wsi jest zdania, ¿e po wej�ciu do
UE w Polsce wzros³y mo¿liwo�ci rozwoju przedsiêbiorczo�ci wiejskiej, to pozytywn¹ opiniê
o przysz³ych mo¿liwo�ciach rozpowszechnienia siê nierolniczej dzia³alno�ci gospodarczej na
obszarach wiejskich odnotowano jedynie w jednej trzeciej badanych wsi. Mieszkañcy wsi maj¹

Ogó³em 13,2   3,9 1,3 18,4 21,1   2,6

I � �rodkowozachodni 20,0   0,0 0,0 30,0 20,0   0,0

II � �rodkowowschodni 12,9   3,2 0,0 16,1   9,7   0,0

III � po³udniowo-wschodni 12,5   0,0 6,3 18,8 37,5   6,3

IV � po³udniowo-zachodni 11,1 22,2 0,0 22,2 33,3 11,1

V � pó³nocny 10,0   0,0 0,0 10,0 20,0   0,0
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Na rozwój przedsiêbiorczo�ci wp³ywa bliskie po³o¿enie:

miasta
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�wiadomo�æ mo¿liwo�ci pozyskiwania �rodków wsparcia na rozwój przedsiêbiorczo�ci, lecz
uwa¿aj¹ je za niedostêpne dla przeciêtnego cz³owieka z powodu skomplikowanych procedur
i biurokracji towarzysz¹cych ubieganiu siê o dofinansowanie. Jednocze�nie panuje przekona-
nie, ¿e tylko m³odzi wykszta³ceni ludzie w przysz³o�ci bêd¹ w stanie skutecznie wykorzystywaæ
mo¿liwo�ci pozyskania funduszy na rozpoczêcie i rozwój ma³ej przedsiêbiorczo�ci.

Za szanse rozwoju nierolniczej dzia³alno�ci gospodarczej ankietowani najczê�ciej uwa¿aj¹ cz³on-
kostwo Polski w Unii Europejskiej. Respondenci wierz¹, ¿e poprawa poziomu wykszta³cenia miesz-
kañców wsi przyczyni siê do wzrostu zainteresowania innym �ród³em zarobkowania ni¿ rolnictwo.
Za najwiêksze zagro¿enia rozwoju przedsiêbiorczo�ci wiejskiej uwa¿aj¹ przede wszystkim: skom-
plikowane procedury zak³adania dzia³alno�ci gospodarczej, nadmierny fiskalizm pañstwa wobec
przedsiêbiorstw oraz trudno�ci w pozyskiwaniu zewnêtrznych �rodków na rozpoczêcie i rozwój
ma³ej i �redniej przedsiêbiorczo�ci. Spo�ród czynników po�rednio wp³ywaj¹cych na aktywizacjê
obszarów wiejskich, za najwa¿niejsze uwa¿aj¹ dzia³ania informacyjno-szkoleniowe gminy oraz
innych instytucji lokalnych, wp³ywaj¹ce na poziom wiedzy mieszkañców, oraz skalê inwestycji
w infrastrukturê spo³eczno-techniczn¹, zw³aszcza podstawow¹, czyli wiejskie drogi.

Analiza wstêpnych wyników badañ pozwala na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
� niemal 4% mê¿czyzn i tylko 2% kobiet spo�ród ankietowanych mieszkañców wsi w wieku

powy¿ej 18 roku ¿ycia prowadzi nierolnicz¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹;
� najczê�ciej wystêpuj¹cymi podmiotami gospodarczymi na terenach wiejskich s¹:

� w dzia³alno�ci handlowej � sprzeda¿ gazu w butlach,
� w dzia³alno�ci us³ugowej � us³ugi remontowo-budowlane,
� w dzia³alno�ci produkcyjnej � produkcja materia³ów budowlanych;

� niemal po³owa prowadz¹cych nierolnicz¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ posiada gospodarstwo rolne;
� w badanych wsiach wiêcej ni¿ po³owa ankietowanych okre�li³a poziom przedsiêbiorczo�ci

ludno�ci jako �redni;
� niemal trzy czwarte respondentów wi¹¿e przysz³o�æ wsi g³ównie z rolnictwem;
� g³ównymi barierami rozwoju nierolniczej dzia³alno�ci gospodarczej na wsi s¹: brak kapita³u,

skomplikowane procedury zak³adania przedsiêbiorstw i wysokie koszty jej prowadzenia;
� nale¿y zwiêkszyæ intensywno�æ kampanii informacyjnej o mo¿liwo�ciach zewnêtrznego fi-

nansowania dzia³alno�ci pozarolniczej na wsi

Development of Non-agricultural Economic Activity in Rural Areas

Rural entrepreneurship and enterprise development can stimulate local economic growth,
engage young people, and recreate community�s vitality. A lively, growing rural community will
encourage further growth of the regions and entrepreneurship is one of the leveraging instru-
ments for unify a disproportion in socio-economic development of Polish regions.

The paper analyses the development of non-agricultural economic activity on rural areas and
shows the chances and barriers for rural entrepreneurship�s increase.

Research conducted in 76 villages shows that the most popular non-rural economic activity
on rural areas is trading and most of the activities have local extent. Lack of the funds for
launching a company is the great barrier to further development of rural entrepreneurship and
structural policy instruments can be a chance to improve this situation.
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G³ówne bariery rozwoju i funkcjonowania ma³ych i �rednich
przedsiêbiorstw na obszarach wiejskich województwa ³ódzkiego

Przedsiêbiorczo�æ jest si³¹, która w du¿ym stopniu mo¿e siê przyczyniæ do rozwoju spo³ecz-
no-gospodarczego obszarów wiejskich. Powa¿nym problemem jest rozpoczêcie dzia³alno�ci
gospodarczej, ale czasami jeszcze wiêkszym � jej utrzymanie i rozwijanie. Du¿e mo¿liwo�ci dzia-
³ania daje ca³y sektor agrobiznesu, ze wzglêdu na niezaspokojony popyt1. Ta kategoria popytu
stanowi niszê rynkow¹, która mo¿e zostaæ wykorzystana przez nowe podmioty gospodarcze.
Rozpoczêcie i prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w ka¿dych warunkach wi¹¿e siê z pokony-
waniem wielu barier. Te bariery, je�li zostan¹ �le zidentyfikowane, mog¹ byæ przyczyn¹ zakoñcze-
nia dzia³alno�ci, natomiast prawid³owe ich okre�lenie umo¿liwia w³a�ciwe u¿ycie posiadanych
zasobów, �rodków i wiedzy w celu ich przezwyciê¿enia.

Metodyka badañ
W niniejszym opracowaniu wykorzystano wyniki badania ankietowego, dotycz¹cego uwa-

runkowañ i perspektyw rozwoju sektora ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw (MSP) na obszarach
wiejskich woj. ³ódzkiego, przeprowadzonego w 2003 r. W badaniu uczestniczy³o 250 wylosowa-
nych, a nastêpnie celowo dobranych ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na tere-
nach wiejskich tego województwa.

Bariery rozwoju i funkcjonowania sektora MSP na terenach wiejskich
Bariery ograniczaj¹ce prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej mo¿na zdefiniowaæ jako takie

uwarunkowania wewnêtrzne i zewnêtrzne �rodowiska biznesu, które os³abiaj¹ dynamikê po-
wstawania nowych przedsiêbiorstw, zmniejszaj¹ mo¿liwo�ci rozwoju firm istniej¹cych lub przy-
spieszaj¹ upadanie drobnej przedsiêbiorczo�ci (Sawicka 2000). Przedsiêbiorcy napotykaj¹ ró¿ne
trudno�ci; ka¿dy z nich mo¿e wskazaæ inny czynnik, w zale¿no�ci od stopnia rozwoju, skali
dzia³ania i lokalizacji. S¹ to bariery i ograniczenia2:
� finansowe;
� rynkowe;
� zwi¹zane z wytwórczo�ci¹;

1 Termin �niezaspokojony popyt� mo¿na rozumieæ dwojako: jako popyt zg³oszony, a wiêc efektywny,
który z ró¿nych powodów nie mo¿e zostaæ zaspokojony, i jako popyt potencjalny, który mo¿na u�wia-
domiæ poprzez odpowiednio prowadzon¹ dzia³alno�æ marketingow¹.
2 Grupy czynników hamuj¹cych rozwój i funkcjonowanie przedsiêbiorczo�ci opracowano na podstawie
raportów PARP i J. Sawicka, 2000, Za³o¿enie i prowadzenie ma³ego przedsiêbiorstwa, Wydawnictwo
SGGW, Warszawa, a tak¿e projektu badawczego pod kierownictwem J. Sawickiej: Aktywizacja zawodowa
kobiet wiejskich ze szczególnym uwzglêdnieniem drobnej przedsiêbiorczo�ci.
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� organizacyjne;
� zwi¹zane z dostêpno�ci¹ do informacji, doradztwa, edukacji;
� infrastrukturalne;
� zwi¹zane z rynkiem pracy i jego regulacj¹;
� zwi¹zane z polityk¹ fiskaln¹;
� administracyjne i prawne;
� wewnêtrzne �rodowiska przedsiêbiorców.

Jedn¹ z wa¿niejszych barier jest brak lub utrudniony dostêp do kapita³u pocz¹tkowego po-
zwalaj¹cego rozpocz¹æ dzia³alno�æ gospodarcz¹. Podstawowym �ród³em finansowania dzia³al-
no�ci gospodarczej MSP s¹ �rodki w³asne. Czêsto nie wystarczaj¹ one na w³a�ciwy rozwój
przedsiêbiorstwa i dzia³alno�æ inwestycyjn¹ na odpowiednim poziomie. Nale¿y zgodziæ siê ze
stwierdzeniem J. Sawickiej, ¿e g³ówne przyczyny takiego stanu rzeczy to wysoki koszt po¿yczo-
nego kapita³u, brak odpowiedniej liczby banków specjalizuj¹cych siê w obs³udze ma³ych i �red-
nich firm oraz ma³a dostêpno�æ kredytów preferencyjnych, a czêsto niewiedza przedsiêbiorców
o ich istnieniu (brak informacji).

Istotn¹ barier¹ rozwoju przedsiêbiorczo�ci s¹ czynniki rynkowe, które � �le ocenione lub
pominiête przez przedsiêbiorcê � mog¹ siê staæ przyczyn¹ trudno�ci w funkcjonowaniu firmy lub
doprowadziæ do jej upadku. Jeszcze przed rozpoczêciem dzia³alno�ci nale¿y oszacowaæ popyt
efektywny i potencjalny na produkty lub us³ugi, które przysz³y przedsiêbiorca zamierza wytwa-
rzaæ. Jest to wa¿ne z punktu widzenia op³acalno�ci dzia³alno�ci gospodarczej. Czêsto rola tego
czynnika jest umniejszana w praktyce. W trakcie prowadzenia firmy przedsiêbiorcy przywi¹zuj¹
ogromn¹ rolê do okre�lenia popytu, jednak nie zawsze dysponuj¹ odpowiedni¹ wiedz¹, aby to
we w³a�ciwy sposób zrobiæ. Metoda oparta na w³asnym do�wiadczeniu sprawdza siê bardzo
czêsto, jednak poparcie jej naukowymi podstawami daje wiêksze prawdopodobieñstwo w³a�ci-
wego okre�lenia popytu zarówno efektywnego, jak i potencjalnego.

Nie nale¿y zapominaæ o barierze rynkowej, jak¹ jest konkurencja. Badania empiryczne (m.in.
wykonywane przez IERiG¯) dowodz¹, ¿e przedsiêbiorcy ma³¹ uwagê po�wiêcaj¹ zagadnieniom
konkurencji, a skupiaj¹ siê na czynniku op³acalno�ci swojej dzia³alno�ci (Sikorska 2001). Konku-
rencyjno�æ w³asnej firmy oraz rozpoznanie otoczenia konkurencyjnego przek³adaj¹ siê na ostateczny
wynik ekonomiczny przedsiêbiorstwa. Konkurencja jako element rzeczywisto�ci gospodarczej jest
zauwa¿ana przez przedsiêbiorców dopiero wówczas, gdy dotykaj¹ ich bardziej konkretne dzia³ania
konkurencji. Jest to szczególnie istotne, je�li w okolicy znajduj¹ siê du¿e firmy. Konkurencja mo¿e
ograniczaæ lub utrudniaæ wej�cie na rynki zbytu, utrudniaæ dostêp do dostawców.

Kolejne bariery to bariery wej�cia, szczególnie zró¿nicowanie produktów, potrzeby kapita³o-
we, dro¿no�æ i struktura kana³ów dystrybucji. Z tymi barierami musz¹ walczyæ przedsiêbiorstwa,
które chc¹ wej�æ z dzia³alno�ci¹ na dany rynek czy do danej bran¿y (Piasecki 1999). Zagro¿eniem
dla sektora MSP, szczególnie w warunkach postêpuj¹cej globalizacji gospodarki �wiatowej, jest
brak sieci powi¹zañ kooperacyjnych i wspó³pracy miêdzy ma³ymi i du¿ymi przedsiêbiorstwami.
Ta wspó³praca mo¿e u³atwiæ przystosowanie ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw do warunków
konkurencji na globalnym rynku.

Grupa czynników ograniczaj¹cych rozwój ma³ej i �redniej przedsiêbiorczo�ci zaliczana do
barier wytwórczych ma pewne powi¹zanie z barierami finansowymi. Do najwa¿niejszych barier
w tym zakresie mo¿na zaliczyæ niski stopieñ nowoczesno�ci wyposa¿enia przedsiêbiorstw, nie-
zadowalaj¹cy stan parku maszynowego, stosowanie przestarza³ych technologii. Zwi¹zane jest
to z ograniczonym dostêpem do kapita³u inwestycyjnego.

G³ówne bariery rozwoju i funkcjonowania ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
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Do barier organizacyjnych zalicza siê trudno�ci w funkcjonowaniu przedsiêbiorstwa jako
organizacji, m.in. kierowanie, delegowanie uprawnieñ, kontrolê, wyró¿nienie formalne dzia³ów
funkcjonalnych. Czêsto k³opoty z organizacj¹ s¹ zwi¹zane z niskim poziomem wiedzy w tym
zakresie u osób rozpoczynaj¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹. Trudno�ci¹ � szczególnie podczas
rozpoczynania dzia³alno�ci gospodarczej � jest wybór formy prawnej dla dzia³alno�ci oraz formy
rozliczania siê z urzêdem skarbowym.

Pewne czynniki zaliczane do barier organizacyjnych zwi¹zane s¹ z brakiem informacji, doradz-
twa i edukacji. Te czynniki nabieraj¹ znaczenia na obszarach wiejskich ze wzglêdu na s³abszy na
wsi ni¿ w mie�cie rozwój infrastruktury technicznej i spo³ecznej. Dlatego te¿ powstaj¹ inkubatory
i agroinkubatory przedsiêbiorczo�ci, których zadaniem jest poprawa informacji, doradztwa, edu-
kacji, jednak ich liczba jest niewystarczaj¹ca. Osoba pragn¹ca podj¹æ dzia³alno�æ gospodarcz¹
czêsto nie wie, gdzie zg³osiæ siê po poradê w tej sprawie. Poprawiæ tê sytuacjê mo¿e informacja
i edukacja propaguj¹ca przedsiêbiorczo�æ. Warto j¹ rozpoczynaæ ju¿ w szkole, a nastêpnie kon-
tynuowaæ w formie ró¿nych kursów. Jakkolwiek trafne jest powiedzenie, ¿e je�li kto� szuka, to
znajdzie, jednak mo¿na u³atwiæ te poszukiwania dziêki szerszej informacji.

Bariery zwi¹zane z infrastruktur¹, wymieniane przez przedsiêbiorców-praktyków najczê�ciej,
to z³y stan dróg i s³aby rozwój sieci telekomunikacyjnej na obszarach wiejskich.

Kolejnymi barierami s¹: niestabilno�æ prawa, czêste zmiany polityki fiskalnej oraz sztywno�æ
kodeksu pracy. Od 2003 r. obowi¹zuje znowelizowany kodeks pracy, który w zamy�le ustawo-
dawcy mia³ byæ korzystny dla pracodawców i sk³aniaæ ich do tworzenia nowych miejsc pracy.
W opinii pracodawców zawiera on wiele dobrych rozwi¹zañ prawnych, dotycz¹cych m.in. no-
wych zasad zwolnieñ grupowych, okresów zatrudniania pracowników, umowy o zastêpstwo.
Jednak dla wielu przedsiêbiorców nadal barier¹ s¹ du¿e obci¹¿enia podatkowe i parapodatkowe,
kszta³tuj¹ce wysokie koszty pracy.

Przedsiêbiorcy dostrzegaj¹ wiele czynników ograniczaj¹cych równie¿ w prawie podatkowym,
m.in. wspomniany wcze�niej zbyt wysoki poziom obci¹¿eñ podatkowych, represyjno�æ systemu
podatkowego, niejasno�æ i nieczytelno�æ przepisów, zmienno�æ prawa podatkowego (zasady
naliczania podatku i stosowania ulg by³y czêsto zmieniane, nawet corocznie).

Istotn¹ barierê rozwoju przedsiêbiorczo�ci stanowi¹ czynniki zwi¹zane z wewnêtrznym �ro-
dowiskiem przedsiêbiorców. Chodzi g³ównie o ma³¹ solidarno�æ i dezintegracjê �rodowiska przed-
siêbiorców, niechêæ do podejmowania wspólnych inicjatyw i do kooperacji, czego skutkiem jest
brak silnych organizacji reprezentuj¹cych interesy �rodowiska przedsiêbiorców, szczególnie
przedsiêbiorców z obszarów wiejskich (Sawicka 2000). Do tej grupy czynników ograniczaj¹cych
mo¿na równie¿ zaliczyæ wysokie ryzyko kupieckie jako nastêpstwo braku etyki i niesolidno�ci
czê�ci przedsiêbiorców.

Bior¹c pod uwagê �rodowisko wewnêtrzne przedsiêbiorców, nale¿y równie¿ wspomnieæ o nich
samych jako o podmiocie nale¿¹cym do tego �rodowiska i kszta³tuj¹cym je. Wiêkszo�æ osób podej-
muj¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ musi mieæ pewne predyspozycje osobowo�ciowe, m.in. sk³on-
no�æ do podejmowania ryzyka, komunikatywno�æ, szeroko pojêt¹ otwarto�æ zarówno na ludzi, jak
i wszelkiego rodzaju nowo�ci techniczne, produkcyjne, organizacyjne. Nie wszyscy te¿ zdaj¹ sobie
sprawê, ¿e te cechy nale¿y rozwijaæ. Wielu osobom potrzebny jest wzorzec do na�ladowania. Istotn¹
rolê w tej dziedzinie mog¹ odgrywaæ inkubatory przedsiêbiorczo�ci, agroinkubatory, o�rodki doradz-
twa rolniczego i inne instytucje informacyjno-doradcze oraz liderzy przedsiêbiorczo�ci.

Bariery i czynniki wp³ywaj¹ce niekorzystnie na dzia³alno�æ gospodarcz¹
W �wietle wyników badañ empirycznych, w�ród ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw dzia³aj¹-

cych na obszarach wiejskich woj. ³ódzkiego najczê�ciej wystêpuj¹ce bariery w prowadzeniu
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w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej to czêste zmiany w systemie podatkowym, uci¹¿liwe dla 80%
ankietowanych. Du¿e trudno�ci sprawiaj¹ tak¿e zatory p³atnicze (prawie 70%) oraz ograniczony
dostêp do �róde³ finansowania dzia³alno�ci gospodarczej (ponad 50%).

Ryc. 1. Najczê�ciej wystêpuj¹ce bariery w prowadzeniu dzia³alno�ci gospodarczej (w %)

Uwaga. Suma > 100%, gdy¿ ankietowani mogli wybraæ wiêcej ni¿ 1 odpowied�

�ród³o: opracowanie autora na podstawie badañ empirycznych

Dla wiêcej ni¿ po³owy badanych istotn¹ barierê stanowi³y problemy natury prawnej, takie jak
niestabilno�æ, zmienno�æ i niezrozumia³o�æ systemu prawnego, nieskuteczno�æ wymiaru spra-
wiedliwo�ci. Na kolejnym miejscu wskazywano obci¹¿enia o charakterze parapodatkowym zwi¹-
zane z prac¹ i sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne. Natomiast problemy natury fiskalnej i z³y
rozwój infrastruktury, a tak¿e niekorzystny system opodatkowania nie stanowi³y bariery w funk-
cjonowaniu ankietowanych przedsiêbiorstw. Podobne bariery by³y wymieniane przez ankieto-
wanych w projekcie badawczym Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich ze szczególnym
uwzglêdnieniem drobnej przedsiêbiorczo�ci, prowadzonym w SGGW w latach 1996�1997 pod
kierunkiem J. Sawickiej (Sawicka 1998).

G³ówne bariery rozwoju i funkcjonowania ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw

Ograniczona dostêpno�æ �róde³ finansowania dzia³alno�ci

Trudno�ci z uzyskaniem kredytu

Zatory p³atnicze

Opodatkowanie

Ograniczony dostêp do ulg rozwojowych

Zmiany systemu podatkowego

0%

Obci¹¿enia parapodatkowe

Problemy natury prawnej

Nieprzyjazne otoczenie prawno-administracyjne

10% 20% 30% 40% 50% 60%70% 80% 90%

Ryc. 2. Czynniki wp³ywaj¹ce niekorzystnie na rozwój pozarolniczej dzia³alno�ci gospodarczej
na terenach wiejskich (w %)

Uwaga. Suma > 100%, gdy¿ ankietowani mogli wybraæ wiêcej ni¿ 1 odpowied�.

Brak �rodków finansowych

Niska op³acalno�æ

Trudno�ci administracyjne

Brak popytu

Brak wykwalifikowanej si³y roboczej

Niskie dochody ludno�ci

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%70%

�ród³o: opracowanie autora na podstawie badañ empirycznych
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Do barier rozwoju przedsiêbiorczo�ci mo¿na równie¿ zaliczyæ czynniki, które w opinii ankie-
towanych przedsiêbiorców wp³ywa³y niekorzystnie na rozwój pozarolniczej dzia³alno�ci go-
spodarczej na terenach wiejskich (ryc. 2). Czynnikiem najbardziej niekorzystnym by³y niskie
dochody ludno�ci, ograniczaj¹ce potencjalny popyt w rejonie dzia³ania badanych przedsiê-
biorstw. Na nisk¹ op³acalno�æ dzia³alno�ci gospodarczej, trudno�ci natury administracyjnej,
czyli biurokracjê, oraz ma³y popyt na oferowane produkty i us³ugi wskaza³o ponad 35% bada-
nych przedsiêbiorców. Na niewystarczaj¹cy popyt zwróci³y uwagê wszystkie przedsiêbiorstwa
�rednie i wiêkszo�æ firm jednoosobowych.

Podsumowanie
Prowadz¹c dzia³alno�æ gospodarcz¹, przedsiêbiorca styka siê z ró¿norodnymi barierami.

Czêsto s¹ one dla danej jednostki nie do pokonania i wymuszaj¹ zakoñczenie dzia³alno�ci. Naj-
wa¿niejsze jest prawid³owe zidentyfikowanie pojawiaj¹cych siê barier oraz w³a�ciwe dobranie
�rodków do ich przezwyciê¿enia. Bariery i ograniczenia, jakie spotykaj¹ ma³e i �rednie przedsiê-
biorstwa, mo¿na dzieliæ w zale¿no�ci od poziomu rozwoju, lokalizacji i skali prowadzonej dzia³al-
no�ci gospodarczej. Gradacja barier jest uzale¿niona od specyfiki dzia³alno�ci.

Najczê�ciej wystêpuj¹cymi barierami by³y zmiany systemu podatkowego, zatory p³atnicze
oraz ograniczona dostêpno�ci �róde³ finansowania. W�ród czynników niekorzystnie wp³ywaj¹cych
na rozwój pozarolniczej dzia³alno�ci gospodarczej na terenach wiejskich, za najistotniejsze re-
spondenci uznali niskie dochody ludno�ci, które ograniczaj¹ lokalny popyt. Prowadzenie jakiej-
kolwiek dzia³alno�ci wi¹¿e siê z barierami w jej rozpoczynaniu, funkcjonowaniu i rozwoju.
Najwa¿niejsze jednak jest takie podej�cie do ich pokonywania, aby przyczynia³y siê one do
pozytywnego rozwoju dzia³alno�ci.
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The Main Barriers for Development and Performance of Small and
Medium-sized Enterprises (SMEs) in Rural Areas of £ód� Province

The contents of the report touches the problem of prospects and threats for development of
the sector of small and medium enterprises in the rural area. The following problems are descri-
bed: some groups of factors that constitute barriers to business of SME sector in rural areas.
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Gospodarstwa farmerskie jako forma aktywizacji gospodarczej
obwodu lwowskiego

Uzyskanie przez Ukrainê niezale¿no�ci politycznej zapocz¹tkowa³o trudny okres przebudowy
jej struktury ekonomicznej i unowocze�niania wiêkszo�ci sfer ¿ycia spo³eczno-gospodarczego.
Warunki, w jakich dokonuj¹ siê zmiany, s¹ jednak bardzo skomplikowane. Kraj stanowi³ wcze-
�niej czê�æ ZSRR, w ramach którego spe³nia³ okre�lone funkcje gospodarcze i by³ silnie zespolo-
ny wiêzami produkcyjnymi z ca³¹ gospodark¹ radzieck¹. Gwa³towne zerwanie tych powi¹zañ
w wyniku rozpadu ZSRR doprowadzi³o do powstania wielu ograniczeñ normalnego funkcjo-
nowania pañstwa i spowodowa³o konieczno�æ restrukturyzacji jego gospodarki. Najwiêksze pro-
blemy pojawi³y siê w przedsiêbiorstwach przemys³owych kooperuj¹cych w okresie istnienia ZSRR
z wieloma fabrykami, rozsianymi nieraz po ca³ym kraju. Nieprzypadkowo wiêc w tych dziedzinach
gospodarki Ukrainy regres jest najwiêkszy i zmiany restrukturyzacyjne s¹ ma³o widoczne.

Szczególnie skomplikowana sytuacja wystêpuje w ukraiñskim rolnictwie, które w ci¹gu zale-
dwie kilku ostatnich lat drastycznie ograniczy³o produkcjê ro�linn¹ oraz hodowlê, co sta³o siê
przyczyn¹ powa¿nych problemów ogólnonarodowych zwi¹zanych z dostaw¹ produktów ¿yw-
no�ciowych na rynek wewnêtrzny i na eksport.

Tymczasem do�wiadczenia pañstw Europy �rodkowej dowodz¹, ¿e dla pocz¹tkowego okresu
przechodzenia od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej niezmiernie istotne
jest uzyskanie w miarê stabilnej sytuacji w zakresie zaopatrzenia kraju w podstawowe artyku³y
¿ywno�ciowe. W tych krajach, podobnie jak na Ukrainie, wydatki na ¿ywno�æ poch³aniaj¹ bo-
wiem oko³o 50% ogó³u wydatków, a w rodzinach o niskich dochodach � nawet 75%. Sukcesy
w budowie nowych struktur gospodarczych w Polsce, Czechach i na Wêgrzech s¹ w znacznym
stopniu zwi¹zane z relatywnie korzystn¹ sytuacj¹ w rolnictwie, dziêki której w³asna produkcja
zaspokaja potrzeby ¿ywno�ciowe i stanowi wa¿ny produkt eksportowy. W stosunku do tych
krajów sytuacja w rolnictwie Ukrainy, podobnie zreszt¹ jak i Rosji, jest o wiele mniej korzystna.
Potrzebne s¹ zdecydowane reformy ustrojowe i strukturalne w samym rolnictwie oraz w innych
ogniwach gospodarki ¿ywno�ciowej.

Jednak zarówno uwarunkowania zewnêtrzne, jak i wewnêtrzne takich zmian s¹ bardzo skom-
plikowane, nie uda³o siê bowiem skutecznie ograniczyæ trwaj¹cego od 1991 r. kryzysu, który
negatywnie wp³ywa na rolnictwo Ukrainy i praktycznie uniemo¿liwia restrukturyzacjê kolektyw-
nych gospodarstw, stanowi¹c¹ podstawowy warunek szerszych zmian w gospodarce kraju.
Kryzys doprowadzi³ do zasadniczej zmiany sposobu gospodarowania w rolnictwie. Rozpad
ZSRR stworzy³ zupe³nie now¹ sytuacjê dla ukraiñskiego rolnictwa zarówno pod wzglêdem funk-
cji produkcyjnych, jak i warunków techniczno-ekonomicznych i spo³ecznych, w jakich rolnicze
przedsiêbiorstwa musz¹ dzia³aæ. Gwa³towny wzrost inflacji sparali¿owa³ dzia³alno�æ inwestycyj-
n¹ oraz proces odradzania technologicznego i strukturalnego gospodarstw rolnych.
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W ocenach dotychczasowych zmian na Ukrainie zwraca siê uwagê na to, ¿e istniej¹cy kryzys
gospodarczy odzwierciedla siê w najwiêkszym stopniu w rolnictwie, a przeprowadzone reformy
nie wp³ywaj¹ aktywizuj¹co na gospodarstwa rolne. Temu kryzysowi mo¿na nawet przypisaæ
znaczny wp³yw na produkcjê rolnicz¹, skutkuj¹cy jej spadkiem. Spadek jest najwiêkszy spo�ród
wszystkich krajów by³ego ZSRR i dotyczy wszystkich podstawowych dziedzin rolnictwa. W la-
tach 1990�2000 zbiory zbó¿ na Ukrainie spad³y z prawie 48 mln ton do niewiele ponad 23 mln ton,
tzn. o ponad 52%, a przeciêtne plony o 47%, do 19,3 g/ha, tzn. do poziomu, który notowano
w tym kraju na pocz¹tku lat 60. XX w. Wtedy jednak tutejsze rolnictwo znajdowa³o siê w stadium
powojennej odbudowy, zu¿ywa³o niewiele nawozów i �rodków ochrony ro�lin, by³o bardzo
s³abo zmechanizowane. W 2005 r. zanotowano stosunkowo wysokie zbiory � 37 mln ton, co by³o
spowodowane bardzo dobrymi warunkami pogodowymi w tym roku. Spo�ród pozosta³ych ro-
�lin zwiêkszy³y siê jedynie zbiory ziemniaków (o 33%) oraz kukurydzy (o 108%). Spadek produk-
cji zbó¿ spowodowa³ ogromny regres w hodowli, zw³aszcza trzody chlewnej, owiec i drobiu.
Zwierzêta nale¿a³y w du¿ej czê�ci do gospodarstw przyzagrodowych. Hodowano je, wykorzy-
stuj¹c do tego celu chleb kupowany po bardzo niskich cenach. W 2005 r. hodowano na Ukrainie
zaledwie 6,4 mln sztuk trzody chlewnej (w 1990 r. oko³o 20 mln � spadek o 68%). Podobna sytuacja
powsta³a hodowli byd³a: w 1990 r. hodowano 24,6 mln sztuk, a w 2005 r. 6,9 mln sztuk (spadek o 72%).

Prawne podstawy rozwoju gospodarstw farmerskich na Ukrainie
Od momentu uzyskania niepodleg³o�ci, w gospodarce Ukrainy widoczny jest brak konse-

kwentnie realizowanych reform gospodarczych. Po³owiczne i jedynie deklarowane reformy do-
tycz¹ tak¿e rolnictwa ukraiñskiego, w którym dokonano powierzchownej restrukturyzacji
kolektywnych gospodarstw rolnych (Grykieñ 2006). Podstawowym problemem jest brak regula-
cji prawnych, który ogranicza w znacznym stopniu powstawanie nowych form gospodarowania
ziemi¹, a przede wszystkim stanowi barierê dla funkcjonowania oficjalnego rynku ziemi.

Aktualna struktura agrarna jest wynikiem wprowadzenia w grudniu 1999 r. Dekretu Prezydenta
Ukrainy �O potrzebie zastosowania natychmiastowych zabiegów w celu przyspieszenia reform
w rolnictwie�. Zgodnie z tym dokumentem nast¹pi³y istotne zmiany typu spo³eczno-gospodarcze-
go i organizacyjnego. Wa¿ny krok zrobiono w kierunku sformowania nowej struktury organiza-
cyjnej sektora rolnego. Obecnie niemal wszystkie podmioty prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹
w rolnictwie tworzone s¹ na zasadach prywatnej w³asno�ci ziemi i innych �rodków produkcji,
m.in. towarzystwa gospodarcze, rolnicze spó³dzielnie produkcyjne, przedsiêbiorstwa prywatne
dzier¿awi¹ce ziemiê. Dekret umo¿liwi³ wydzielenie � z jednolitego obszaru � czê�ci ziemi grupom
w³a�cicieli w celu organizacji wspólnego zagospodarowania, przekazania go w dzier¿awê lub
zagospodarowania w inny sposób (na przyk³ad sprzeda¿y). Z dekretu wynika tak¿e rozporz¹dze-
nie, ¿e �podczas zawierania umowy o dzier¿awie ziemi, podstaw¹ prawn¹ jest certyfikat daj¹cy
prawo do w³asno�ci ziemi. Jest on dokumentem, który potwierdza prawo dzier¿awcy do zarz¹dza-
nia, korzystania i rozporz¹dzania wyznaczonym kawa³kiem ziemi�. Dziêki tym przepisom umo¿li-
wiono tworzenie dzia³ek ziemskich o nowych strukturach, które zosta³y utworzone na bazie
gospodarstw spo³ecznych metod¹ dzier¿awy czê�ci ziemi, bez konieczno�ci ich parcelowania.

W 1991 r. na Ukrainie pañstwowa w³asno�æ ziemi stanowi³a prawie 100% u¿ytków rolnych. Kon-
stytucja przewiduje trzy formy w³asno�ci: prywatn¹, pañstwow¹ i komunaln¹. Podstawy prawne
tworzenia gospodarstw farmerskich zosta³y zawarte w kodeksie rolnym. Nieruchomo�ci rolne nie-
zbêdne do prowadzenia gospodarstw farmerskich przekazywane s¹ na w³asno�æ lub w u¿ytkowanie
z gruntów pañstwowego �zapasu� ziemi. W przypadku ko³chozów i sowchozów dawnym pracowni-
kom mog¹ byæ przekazywane nieruchomo�ci rolne z area³u tych jednostek. Powierzchnia nowo two-
rzonego gospodarstwa nie powinna przekraczaæ 50 ha u¿ytków rolnych i 100 ha powierzchni ogólnej
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(w tym dzia³ka przyzagrodowa). W wielu regionach Ukrainy dopuszczalne s¹ pewne odstêpstwa od
tej regu³y, poniewa¿ ostateczn¹ wielko�æ gospodarstwa okre�laj¹ rady rejonowe lub wiejskie po
uwzglêdnieniu regionalnej specyfiki rolnictwa oraz mo¿liwo�ci zagospodarowania ziemi. W sk³ad
gruntów gospodarstw farmerskich wchodz¹ bezp³atne dzia³ki, których wielko�æ jest okre�lana odrêb-
nie dla ka¿dej miejscowo�ci; pozosta³¹ czê�æ nabywa siê odp³atnie (Grykieñ 2006).

Prawo do tworzenia gospodarstw farmerskich maj¹ obywatele Ukrainy, którzy ukoñczyli 18 lat.
Pierwszeñstwo przys³uguje mieszkañcom wsi maj¹cym kwalifikacje do pracy w rolnictwie. W prak-
tyce s¹ to g³ównie cz³onkowie likwidowanych rolniczych spó³dzielni produkcyjnych oraz ich
domownicy. Do obowi¹zków w³a�cicieli nale¿y zarejestrowanie gospodarstwa farmerskiego w ra-
dzie. W ten sposób w³a�ciciel uzyskuje status osoby prawnej. Nowe gospodarstwa s¹ na okres
trzech lat zwolnione od op³aty za ziemiê, lecz nie mog¹ to byæ gospodarstwa dzielone.

Zmiany w liczbie oraz powierzchni gospodarstw farmerskich
Proces tworzenia gospodarstw farmerskich na Ukrainie rozpocz¹³ siê w 1991 r. W pierwszym

roku powsta³o ich 81, a w 1993 r. funkcjonowa³o ju¿ 20 tys. gospodarstw. Obecnie na terytorium
Ukrainy zarejestrowanych jest 42,5 tys. gospodarstw farmerskich. Stagnacja w tworzeniu no-
wych jednostek trwa³a w drugiej po³owie lat 90. XX w. (tab. 1).

Niemal od pocz¹tku reform obserwuje siê znaczne ró¿nice w przestrzennym przebiegu zjawi-
ska prywatyzacji rolnictwa, szczególnie za� powstawania i rozwoju gospodarstw farmerskich.
Najwiêcej gospodarstw farmerskich jest w obwodach: odesskim (oko³o 6,2 tys.), miko³ajewskim
(4,5 tys.) oraz dniepropietrowskim (3,3 tys.). Najmniejsz¹ liczbê gospodarstw tego typu odnoto-
wano w obwodach: czernihowskim, rówieñskim, iwanofrankowskim, czerniowieckim, tarnopol-
skim i ¿ytomierskim. Jest prawid³owo�ci¹, ¿e tego typu gospodarstwa nie powstaj¹ tak licznie
w obwodach charakteryzuj¹cych siê s³abszymi warunkami przyrodniczymi. Nale¿¹ do nich ob-
szary pó³nocnej czê�ci kraju (Polesie), zachodniej oraz po³udniowo-zachodniej (Karpaty). W ob-
wodzie lwowskim w 2004 r. funkcjonowa³y 1143 gospodarstwa farmerskie, a w latach 1995 � 2004
liczba ta ulega³a niewielkim wahaniom (tab. 1).

Gospodarstwa farmerskie otrzyma³y w u¿ytkowanie 3,4 mln u¿ytków rolnych, z czego 95%
stanowi¹ grunty orne (tab. 1). Ziemie u¿ytkowane przez gospodarstwa farmerskie stanowi¹
zaledwie 8,4% u¿ytków rolnych i 9,9% gruntów ornych Ukrainy. �rednia wielko�æ gospodarstwa
farmerskiego w 2004 r. wynosi³a 80,4 ha (w 1992 r. oko³o 19,9 ha). Najwiêksze gospodarstwa
wystêpuj¹ we wschodniej i po³udniowo-wschodniej czê�ci Ukrainy (strefa stepowa). W obwo-
dzie charkowskim �rednia wielko�æ gospodarstwa to 155,2 ha, w ³ugañskim � 149,1 ha, w kirowo-
gradzkim � 127,5 ha, w dniepropietrowskim � 116,1 ha. Najmniejsze gospodarstwa powsta³y
w obwodach: zakarpackim � 7,1 ha, czerniowieckim � 15,9 ha, wo³yñskim � 34,1 ha, iwanofran-
kowskim � 36,4 ha. W obwodzie lwowskim �rednia wielko�æ gospodarstwa farmerskiego wynosi
47,3 ha i jest prawie dwukrotnie mniejsza ni¿ �rednia krajowa.

Przestrzenne zró¿nicowanie liczby i wielko�ci gospodarstw farmerskich w obwodzie lwow-
skim przedstawia tab. 2. Najwiêksza liczba tych gospodarstw dzia³a w rejonach sokalskim, pusto-
myckim i ¿ó³kiewskim, a najmniejsza w rejonach skolskim i turskim (najdalej na po³udnie wysuniête
rejony obwodu lwowskiego). Najwiêksze gospodarstwa po³o¿one s¹ w rejonach: samborskim
(153,7 ha), buskim (92,0 ha), ¿ydaczewskim, sokalskim i stryjskim. Najmniejsze gospodarstwa s¹
charakterystyczne dla rejonów po³o¿onych na obszarze Karpat (skolski i turski).

Struktura zasiewów w gospodarstwach farmerskich obwodu lwowskiego przedstawia siê
nastêpuj¹co: 71,6% gruntów ornych przeznacza siê pod uprawy zbo¿owe, 16,3% pod uprawy
pastewne, 2,9% pod buraki cukrowe, 2,5% pod ziemniaki, 2,1% pod uprawê lnu, a 1,4% � pod
sady owocowe. W przypadku gospodarstw farmerskich zauwa¿a siê specjalizacjê w zakresie
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uprawy zbó¿, gospodarstwa przyzagrodowe za� maj¹ bardziej zró¿nicowan¹ strukturê zasiewów:
33,9% przeznacza siê pod uprawê zbó¿; 28,9% pod uprawy pastewne, a 27,3% pod ziemniaki.

Analizuj¹c rolê gospodarstw farmerskich w produkcji rolnej obwodu lwowskiego nale¿y stwier-
dziæ, ¿e od pocz¹tku lat 90. XX w. obserwuje siê tendencjê wzrostu w zakresie zarówno produkcji
ro�linnej, jak i zwierzêcej. Udzia³ gospodarstw farmerskich w zbiorach poszczególnych ro�lin
w obwodzie lwowskim w 2004 r. przedstawia siê nastêpuj¹co: zbo¿a 8,5%, buraki cukrowe 7,7%,
len 40,1%, ziemniaki 0,5%, owoce 1,4%.

Jeszcze mniejsz¹ rolê odgrywaj¹ gospodarstwa farmerskie w zakresie produkcji zwierzêcej.
Udzia³ w pog³owiu g³ównych zwierz¹t gospodarskich jest bardzo niski: byd³o 1,3%, trzoda chlewna
1,8%, owce i kozy 0,7%, drób 1,5%, konie 0,6%.

Nale¿y siê zastanowiæ, dlaczego gospodarstwa farmerskie w zachodniej czê�ci Ukrainy,
a w szczególno�ci w obwodzie lwowskim, odgrywaj¹ tak niewielk¹ rolê zarówno w produkcji
ro�linnej, jak i zwierzêcej. Wcze�niejsza analiza wykaza³a, ¿e wystêpuje tam stosunkowo niewiel-
ka liczba gospodarstw farmerskich. Liczba nowo powstaj¹cych gospodarstw farmerskich jest
w du¿ej mierze uzale¿niona od ilo�ci ziemi we w³adaniu gospodarstw przyzagrodowych w po-
szczególnych obwodach czy rejonach. W zachodniej czê�ci Ukrainy ludno�æ wiejska posiada
du¿e ilo�ci gruntów rolnych u¿ytkowanych w ramach gospodarstw przyzagrodowych, co mo¿e
�wiadczyæ o jej mniejszym zainteresowaniu tworzeniem od podstaw nowych gospodarstw,
a w szczególno�ci gospodarstw farmerskich, które podlegaj¹ odrêbnym przepisom prawnym
i fiskalnym. Drugim wa¿nym czynnikiem jest zachowanie na tych terenach tradycji ch³opskiego
gospodarowania na roli w odró¿nieniu od obszarów wschodniej czê�ci, wcze�niej zsowietyzo-
wanej (Grykieñ 2006).

Podsumowanie
Na Ukrainie powstawanie indywidualnych gospodarstw rolnych odbywa³o siê poprzez nadawa-

nie pracownikom sowchozów i ko³chozów tytu³ów w³asno�ci ziemi, które mog³y stanowiæ podstawê
indywidualnego gospodarowania. Niestety, skomplikowana sytuacja legislacyjna oraz ekonomiczna
spowodowa³y brak zainteresowania t¹ form¹ gospodarowania na obszarach wiejskich.

Znaczenie gospodarstw farmerskich jako nowej formy gospodarowania w rolnictwie jest na
Ukrainie niewielkie i niewspó³mierne do oczekiwañ spo³eczeñstwa. G³ówn¹ barier¹ rozwoju jest
brak kapita³u, infrastruktury gospodarczej, zabudowañ gospodarczych oraz �rodków produkcji
(si³y poci¹gowej, maszyn rolniczych, nawozów sztucznych i �rodków ochrony ro�lin). Ograni-
czenia wynikaj¹ tak¿e z niepewnego klimatu politycznego, czêstych zmian w aktach prawnych
odnosz¹cych siê do w³asno�ci ziemi, czego skutkiem s¹ poczucie niepewno�ci i brak stabilno�ci.
To za� ogranicza podejmowanie decyzji inwestycyjnych zwi¹zanych z tworzeniem nowych go-
spodarstw rolnych � farmerskich.

Zmiany w polityce rolnej kraju powinny doprowadziæ do stworzenia na wsi gospodarki wielo-
systemowej, ukierunkowanej na rzeczywistego w³a�ciciela i gospodarza ziemi. Zakres, tempo
i jako�æ reformy rolnej zale¿¹ bezpo�rednio od doskonalenia stosunków agrarnych. Szczególne
znaczenie ma odtworzenie naturalnych zwi¹zków ³¹cz¹cych rolnika z ziemi¹, czyli w³a�cicielem
�rodków produkcji i konsumentem wypracowanych zysków. Indywidualne gospodarstwa rolne
(przyzagrodowe, farmerskie) borykaj¹ siê z du¿ymi trudno�ciami zwi¹zanymi z niedostatkiem
kapita³u ograniczaj¹cym rozwój mechanizacji i budownictwa gospodarczego, ale tak¿e z brakiem
pomocy prawnej u³atwiaj¹cej ich funkcjonowanie oraz poradnictwa naukowego w zakresie orga-
nizowania prywatnej dzia³alno�ci gospodarczej. Równocze�nie nale¿y stwierdziæ, ¿e w okresie
transformacji, w zwi¹zku z narastaj¹cymi problemami, znacznie lepiej radzi sobie sektor prywatny
ni¿ uspo³eczniony.

RENATA RETTINGER
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Farms as a Form of Economic Activation in Lwow District

The article outlines economic changes in rural areas of Ukraina and especially focuses on the
operating new, private farms. Individual farms in Ukraina came into being when workers from
sovkhozy and kolkhozy got titles to the lands and were able to the individual farming. Unfortu-
nately they were not interested in this form of farming because of complicated situation in a law
and economy. Farms as the new form of agriculture in Ukraina are not important and do not fulfill
expectations of the society. Lacks of capital, economic infrastructure, buildings, means of pro-
duction (tractors, machines, fertilizers, plant pharmaceutics) is the main barrier to the develop-
ment. Also unsteady political climate and frequent changes in property law are the restrictions
that result a sense of incertitude and a lack of stability. Consequently it restricts decisions to
investments in new farms.
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Część 3

Kapitał społeczny

w przedsiębiorczości
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Rola szkolnictwa wy¿szego w podnoszeniu jako�ci kapita³u ludzkiego

W procesie wkraczania w informacyjn¹ fazê rozwoju cywilizacyjnego i kszta³towania gospo-
darki opartej na wiedzy wzrasta znaczenie problematyki szkolnictwa wy¿szego jako podstawo-
wej bazy ekonomicznej biegunów rozwoju, czynnika wzrostu spo³eczno-gospodarczego
i kulturowego oraz podnoszenia konkurencyjno�ci uk³adów lokalnych, regionalnych, krajowych
i miêdzynarodowych. Zwiêkszaj¹ce siê znaczenie wiedzy jako zasobu produkcji powoduje, ¿e
w ró¿nej skali uk³adów przestrzennych czynnikiem determinuj¹cym wzrost konkurencyjno�ci s¹
kapita³ ludzki oraz infrastruktura edukacyjna i naukowa, które przyspieszaj¹ rozwój nowocze-
snych dziedzin gospodarki. W uk³adach doceniaj¹cych wiedzê i tworz¹cych nowe struktury
przestrzenne wokó³ aglomeracji zaznacza siê wzrost innowacyjno�ci i rozwój ga³êzi przemys³u
opartego na nowoczesnych technologiach (Pakulska 2005).

W �wietle tych przes³anek nale¿y przyj¹æ, ¿e wa¿nym czynnikiem rozwoju aglomeracji jest roz-
wój instytucji edukacyjnych, który warunkuje poprawê jako�ci zasobów kapita³u ludzkiego. �Kapi-
ta³ ludzki ma ogromne znaczenie dla rozwoju regionalnego systemu innowacyjnego i decyduje
o konkurencyjno�ci zintegrowanego regionu miejskiego� (Kuciñski, Kud³acz, Markowski, Zio-
browski 2002). Przyjmuje siê równie¿, ¿e �wiedza i technika zawsze by³y niezbêdnymi katalizatorami
przemian cywilizacyjnych. Obecnie, kiedy nasilaj¹ siê procesy globalizacyjne, fundamentaln¹ rolê
odgrywa kreacja i praktyczne wykorzystanie wiedzy, a kapita³ ludzki jest czynnikiem, bez którego
nie jest mo¿liwe osi¹gniêcie trwa³ego i wysokiego tempa rozwoju gospodarczego� (Janc 2003).

Wzrasta zatem rola wiedzy, kwalifikacji i postaw przedsiêbiorczych nie tylko w wymiarze
jednostkowym, które umo¿liwiaj¹ uzyskanie wysokiej pozycji na rynku pracy, ale przede wszyst-
kim zwiêksza siê ich znaczenie jako czynnika rozwoju spo³ecznego i aktywizacji gospodarczej
ró¿nej skali uk³adów przestrzennych.

Przyjmuje siê, ¿e przyczyn¹ g³êbokich przeobra¿eñ w strukturze i dzia³alno�ci szkó³ wy¿szych
jest szybkie przechodzenie krajów z przemys³owego do informacyjnego etapu cywilizacyjnego
(Kluczyñski 1984, 1991). Proces ten charakteryzuje siê:
� wzrostem mo¿liwo�ci generowania i przekazywania informacji oraz przyspieszeniem postêpu

naukowo-technicznego;
� uznaniem wiedzy i inteligencji za podstawowe zasoby gospodarki;
� nieustannym wzrostem znaczenia edukacji, zw³aszcza szkolnictwa wy¿szego, w zwi¹zku z po-

wstawaniem nowych zawodów wymagaj¹cych wysokich kwalifikacji;
� konieczno�ci¹ posiadania rozleg³ej wiedzy w celu tworzenia i wykorzystywania informacji;
� dominowaniem miejsc pracy zwi¹zanych z wytwarzaniem, transformacj¹ i wykorzystaniem

informacji.



143Rola szkolnictwa wy¿szego w podnoszeniu jako�ci kapita³u ludzkiego

Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e wykszta³cenie bêdzie siê liczyæ nie ze wzglêdu na warto�æ sam¹
w sobie, lecz jako inwestycja, zarówno z perspektywy spo³ecznej, jak i jednostkowej, a wspó³cze-
sne tendencje rozwoju cywilizacyjnego prowadz¹ do wdra¿ania gospodarki opartej na wiedzy.
Podstawow¹ rolê w tym procesie odgrywa system szkolnictwa, który wspó³decyduje o innowa-
cyjno�ci gospodarki (Domañski 2000, Rozkrut 2001). Mo¿na wnosiæ, ¿e jako�æ funkcjonowania
systemu nauki i szkolnictwa jest czynnikiem decyduj¹cym o kierunkach i poziomie rozwoju
gospodarczego i spo³ecznego pañstw.

Z istotnym zwiêkszeniem roli wykszta³cenia w okre�laniu szans na rynku pracy w Polsce
wi¹¿e siê tak¿e rozwój gospodarki rynkowej. Szko³y wy¿sze musz¹ wiêc dostosowaæ siê do
konieczno�ci przygotowania dla gospodarki, nauki, o�wiaty i kultury okre�lonych grup pracow-
ników o nastawieniu innowacyjnym oraz kadr specjalistów do nowych zawodów lub przeobra-
¿aj¹cych siê specjalno�ci. Struktura spo³eczeñstwa i struktura gospodarki wzajemnie siê
warunkuj¹, poniewa¿ powstawanie nowych lub rozwój pewnych dziedzin dzia³alno�ci ekono-
micznej wywo³uje zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje i zawody, a z kolei okre�lona struktura
spo³eczno-zawodowa determinuje potencja³ modernizacyjny spo³eczeñstwa. Rozumiany jest on
jako zdolno�æ i sk³onno�æ do konfrontacji oraz do przyjmowania wyzwañ, jakie stawia przed nim
proces zmian. Mo¿emy przyj¹æ, ¿e jest on pochodn¹ systemu kszta³cenia, zale¿y bowiem od
poziomu wykszta³cenia (tzn. im wy¿sze wykszta³cenie, tym wiêksze mo¿liwo�ci sprostania wy-
zwaniom cywilizacyjnym i rozumienia zmieniaj¹cej siê rzeczywisto�ci).

Wielu autorów uwa¿a, ¿e wykszta³cenie jest wa¿nym elementem wzrostu spo³eczno-gospo-
darczego i traktowane jest jako istotny czynnik wp³ywaj¹cy na jako�æ i wydajno�æ pracy. Pod-
kre�laj¹ to g³ównie przedstawiciele ekonomiki kszta³cenia, która najlepiej rozwiniêta jest w krajach
o wysokim poziomie rozwoju spo³eczno-gospodarczego1.

Inwestowanie w edukacjê i naukê staje siê jedn¹ z najistotniejszych i najefektywniejszych,
a tak¿e najtañszych form inwestycji. T.W. Schultz (1963, 1976), który jest uznawany za autora
koncepcji kapita³u ludzkiego, okre�la ekonomiczn¹ op³acalno�æ nak³adów na o�wiatê; w wyniku
badañ przyjmuje tezê, ¿e inwestycje w wykszta³cenie s¹ znacznie bardziej op³acalne ni¿ inwesty-
cje w kapita³ rzeczowy, a szybko�æ rozwoju produkcji zale¿y od wysoko wykwalifikowanej kadry.

W literaturze przewa¿a podej�cie, ¿e kapita³ ludzki to wiedza produkcyjna, umiejêtno�ci i wy-
kszta³cenie jednostek. Na kapita³ ludzki sk³adaj¹ siê: zdolno�æ do innowacji, wysoki poziom
edukacji, zdolno�æ do wspó³pracy, umiejêtno�æ organizacji, zdolno�æ systemu spo³ecznego do
odtwarzania i rozwoju kapita³u ludzkiego (Markowski 1996).

M. Kabaj (1997) przytacza wyniki badañ nad czynnikami wzrostu gospodarki Stanów Zjedno-
czonych, które dowodz¹, ¿e 58% wzrostu jej produktywno�ci by³o efektem zwiêkszenia kwalifi-
kacji kadr. Ponadto podaje wyniki badañ przeprowadzonych przez Europejsk¹ Komisjê
Gospodarcz¹ w Genewie, które wykazuj¹, ¿e na tempo wzrostu gospodarki krajów Europy Za-
chodniej najwiêkszy wp³yw wywar³y wiedza i postêp techniczny. Podobnie badania Banku �wia-
towego podkre�laj¹ g³ówn¹ rolê wykwalifikowanej pracy w rozwoju gospodarczym i szacuj¹, ¿e
udzia³ zasobów kapita³u w globalnym bogactwie wynosi 16%, zasobów naturalnych 20%, a za-
sobów ludzkich 64%. Oznacza to, ¿e inwestowanie w cz³owieka jest najwa¿niejszym czynnikiem
wzrostu i postêpu spo³eczno-gospodarczego.

Równie¿ F. Harbison i Ch.A. Mayers (1964) w wyniku badañ empirycznych stwierdzili, ¿e
rozwój gospodarczy w du¿ym stopniu zale¿y od rozmiarów i w³a�ciwego wykorzystania kapita³u
ludzkiego. Doszli oni do nastêpuj¹cych wniosków:

1 Badania w krajach wysoko rozwiniêtych wskazuj¹, ¿e wzrost wykszta³cenia ludno�ci w wieku produk-
cyjnym o 1% powoduje wzrost gospodarczy o 0,02�0,07 p.p. (Pakulska 2005).
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� istnieje bezpo�rednia zale¿no�æ miêdzy stanem o�wiaty a poziomem rozwoju ekonomicznego
pañstwa;

� wysokie nak³ady na kszta³cenie s¹ niezbêdnym warunkiem rozwoju gospodarczego, a w przy-
padku pañstw s³abo rozwiniêtych � warunkiem przezwyciê¿enia zacofania;

� we wszystkich badanych pañstwach ludzie zdaj¹ sobie sprawê, ¿e wykszta³cenie jest podsta-
w¹ uzyskania pracy i osi¹gniêcia sukcesu w ¿yciu.

Cywilizacja informacyjna jest cywilizacj¹ szybkich zmian. Oznacza to konieczno�æ reagowania na
nowe uwarunkowania, a si³¹ motoryczn¹ jej rozwoju jest jako�æ zasobów kapita³u ludzkiego (Wasilew-
ski, Kwiatkowski, Koz³owski 1997). �Wspó³czesne wyzwania cywilizacyjne stawiaj¹ nowe, wysokie
zdania w zakresie edukacji i przygotowania do pe³nienia okre�lonych ról zawodowych� (Zio³o 1999).
Edukacja powinna przygotowywaæ ludzi do adaptacji do nowych warunków pracy, tak aby mogli oni
w sposób racjonalny wp³ywaæ na struktury, które w przysz³o�ci bêd¹ podlegaæ przemianom.

Wed³ug W.R. Pawlaka (2001)  ka¿dy absolwent powinien mieæ �wiadomo�æ, ¿e wiedza uzyska-
na podczas edukacji nie wystarczy na przysz³o�æ, a zatem nale¿y przyj¹æ, ¿e konieczne bêdzie
ci¹g³e jej aktualizowanie i bêdzie ona weryfikowana na rynku pracy. Sukces w rozwoju intelektu-
alnym, czy to na poziomie jednostki, uczelni, przedsiêbiorstwa, instytucji, czy to na poziomie
organizacji bêdzie polega³ na umiejêtno�ci korzystania z rozwijaj¹cej siê wiedzy, ³¹czenia jej
ró¿nych obszarów i praktycznego, szybkiego jej stosowania.

Oznacza to, ¿e w obecnym procesie edukacyjnym g³ówny nacisk nale¿y stawiaæ nie tylko na wiedzê
merytoryczn¹, ale i na umiejêtno�ci budowania warsztatu naukowego, który w dalszym okresie umo¿liwi
podjêcie racjonalnych dzia³añ z zakresie dokszta³cania i systematycznego doskonalenia zawodowego.

W niniejszych rozwa¿aniach przyjmujemy, ¿e aglomeracje miejskie � bêd¹ce zarazem o�rodkami
akademickimi � na etapie cywilizacji informacyjnej maj¹ do odegrania wiod¹c¹ rolê jako ogniska
przemian i przysz³ego rozwoju. Realizacjê przewa¿aj¹cej czê�ci potrzeb w zakresie kszta³cenia na
poziomie wy¿szym i w zakresie badañ gwarantuje o�rodek akademicki, bêd¹cy zasadniczym miej-
scem koncentracji nauki w regionie. Dobrze rozwiniêty o�rodek akademicki mo¿e zapocz¹tkowaæ
rozwój nowych form relacji �rodowiska naukowego z gospodark¹, nie tylko miasta i regionu, ale
tak¿e ca³ego kraju. Mo¿na zatem wnosiæ, ¿e jako�æ zasobów intelektualnych spo³eczeñstwa w uk³a-
dach regionalnych w powa¿nym stopniu jest uzale¿niona od rozmieszczenia o�rodków szkolnic-
twa wy¿szego i ich dostêpno�ci oraz przestrzennego oddzia³ywania. Istotne w tym procesie jest
zmniejszanie luki edukacyjnej miêdzy obszarami wiejskimi a miastami, jak bowiem zauwa¿a E. Rydz
(2006), w okresie transformacji gospodarki narodowej pogorszy³ siê dostêp do szkolnictwa na
wszystkich poziomach, zw³aszcza do szkolnictwa wy¿szego, co wynika nie tylko z istnienia barier
systemowych i kulturowych, ale przede wszystkim � z istnienia barier ekonomicznych.

Czê�ciow¹ egzemplifikacjê tego szczególnie wa¿nego problemu przeprowadzono na przyk³a-
dzie przestrzeni edukacyjnej woj. podkarpackiego.

Liczba uczelni w poszczególnych województwach jest zró¿nicowania i waha siê od 6 w woj.
opolskim do 94 w woj. mazowieckim, a liczba studentów w uczelniach waha siê odpowiednio od
36,8 tys. do 346,9 tys. (Borowiec 2006). W strukturze krajowej pod wzglêdem liczby uczelni
i studentów wiod¹c¹ rolê odgrywa woj. mazowieckie, w którym znajduje siê 24,1% uczelni i stu-
diuje 18,8% studentów. Drug¹ pozycjê zajmuje woj. �l¹skie, w którym jest 9,5% uczelni i 10,9%
studentów, a nastêpne � woj. ma³opolskie i woj. wielkopolskie, w których dzia³a po 8,0% uczelni,
a studentów jest odpowiednio 9,6% i 8,3%. Woj. dolno�l¹skie skupia 8,7% studentów i 7,4%
uczelni. Te piêæ województw w strukturze sieci krajowej odgrywa g³ówn¹ rolê, skupiaj¹c 222
uczelnie (56,9%) i 1,1 mln studentów (56,2%).

Na tym tle potencja³ edukacyjny woj. podkarpackiego jest stosunkowo niewielki, co wynika
z jego rozwoju w zasadzie dopiero w latach powojennych. O niskiej pozycji szkolnictwa wy¿szego

MONIKA BOROWIEC
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Tab. 1. Studenci i szko³y wy¿sze woj. podkarpackiego na tle polskich województw w 2004 r.

* Bez szkó³ resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnêtrznych i administracji

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie Rocznika statystycznego województw, GUS, Warszawa 2004,
i Rocznika statystycznego Rzeczpospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2004

R
ola szkolnictw

a w
y¿szego w

 podnoszeniu jako�ci kapita³u ludzkiego
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tego województwa w kraju �wiadczy niewielki udzia³ szkó³ wy¿szych i studentów kszta³c¹cych
siê na jego obszarze w stosunku do ogólnej ich liczby w Polsce. W 2004 r. w woj. podkarpackim
dzia³a³o 17 uczelni, które stanowi³y 4,3% ogólnej liczby szkó³ wy¿szych w Polsce (tab. 1). Oprócz
nich funkcjonowa³o 6 filii i wydzia³ów zamiejscowych oraz 5 punktów konsultacyjnych ró¿nych
uczelni (odpowiednio 6,9% i 5,7%). Woj. podkarpackie w skali kraju pod wzglêdem liczby uczelni
zajmuje 10 miejsce. Wyprzedzaj¹ je woj. zachodniopomorskie i woj. lubelskie, w których dzia³a po
18 uczelni, a za nim znajduj¹ siê woj. kujawsko-pomorskie i woj. podlaskie (po 15 uczelni).

Pod wzglêdem liczby studentów woj. podkarpackie (77,5 tys. studentów) zajmuje 11 pozycjê
(4,2% ogólnej liczby studentów w Polsce). Wyprzedza je woj. kujawsko-pomorskie (84,3 tys.
studentów), a za nim znajduje siê woj. warmiñsko-mazurskie (58,9 tys. studentów).

W latach transformacji gospodarki narodowej w woj. podkarpackim zaczê³y powstawaæ nie-
pañstwowe szko³y wy¿sze. Najstarsz¹ na Podkarpaciu uczelni¹ niepañstwow¹, utworzon¹ w 1995 r.,
jest Wy¿sza Szko³a Administracji i Zarz¹dzania w Przemy�lu, która jako jedyna niepubliczna
uczelnia w tym regionie ma uprawnienia magisterskie (na kierunku administracja). W 1996 r.
powsta³y trzy kolejne niepañstwowe szko³y wy¿sze: Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania
w Rzeszowie, Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania w Rzeszowie oraz Wy¿sza Szko³a Spo³eczno-Gospo-
darcza w Tyczynie, w 1997 r. powsta³a Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna w Stalowej Woli, w 1999 r.
� Wy¿sza Szko³a Gospodarki i Zarz¹dzania w Mielcu, w 2000 r. � Wy¿sza Szko³a In¿ynierii Rolni-
czej i Zarz¹dzania w Ropczycach, a w 2001 r. � Wy¿sza Szko³a Gospodarcza w Przemy�lu oraz
Wy¿sza Szko³a Hotelarstwa i Turystyki w Lesku.

£¹cznie w tych dziewiêciu niepañstwowych szko³ach wy¿szych kszta³ci siê 19,7 tys. studen-
tów, co stanowi 27,8% wszystkich studentów woj. podkarpackiego (tab. 2).
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Tab. 2. Szkolnictwo wy¿sze w woj. podkarpackim w 2003 r.

Rzeszów 4 47 819 5,48 12,24

Przemy�l 3 6 854 4,11 1,75

Jaros³aw 1 8 206 1,37 2,10

Krosno 1 2 637 1,37 0,67

Tyczyn 1 1 359 1,37 0,35

Stalowa Wola 1 1 083 1,37 0,28

Tarnobrzeg 1 934 1,37 0,24

Ropczyce 1 605 1,37 0,15

Sanok 1 556 1,37 0,14

Mielec 1 543 1,37 0,14

Lesko 1 282 1,37 0,07

Ogó³em 16 70878 21,92 18,14

Ogó³em w po³udniowo- 73 390753 100,00 100,00
-wschodniej Polsce*

O�rodek akademicki
Liczba

szkó³ wy¿szych studentów szkó³ wy¿szych studentów

*Przyjmuje siê, ¿e obszar po³udniowo-wschodniej Polski obejmuje województwa: podkarpackie, ma³o-
polskie, lubelskie i �wiêtokrzyskie.

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie Rocznika statystycznego województwa podkarpackiego 2003,
Rocznika statystycznego województwa �wiêtokrzyskiego 2003, Rocznika statystycznego województwa
lubelskiego 2002 i Rocznika statystycznego województwa ma³opolskiego 2003

Struktura
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2 Opracowanie na podstawie pracy magisterskiej K. Kozak: Kszta³towanie siê i rola PWSZ w Jaros³awiu
w otoczeniu regionalnym, wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Z. Zio³o.

Ryc. 1. Szko³y wy¿sze w woj. podkarpackim w 2002 r.

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie tab. 2

Ponadto w 1998 r. powo³ano Pañstwow¹ Szko³ê Wy¿sz¹ w Jaros³awiu, w 1999 r. Pañstwow¹
Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹ w Kro�nie, a w 2001 r. Pañstwowe Wy¿sze Szko³y Zawodowe w Sanoku,
Przemy�lu i Tarnobrzegu, w których kszta³ci siê 13 tys. studentów (18,3% ogólnej liczby studentów
w województwie). Najwiêcej z nich studiuje w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Jaros³awiu,
gdzie kszta³ci siê 8,2 tys. studentów (a¿ 63,1% studentów tego typu szkó³ w woj. podkarpackim).

O�rodki szkolnictwa wy¿szego w woj. podkarpackim charakteryzuj¹ siê zró¿nicowanym poten-
cja³em edukacyjnym, na co wskazuje liczba uczelni wahaj¹ca siê w poszczególnych o�rodkach
akademickich od jednej do czterech i liczba studentów � od 0,3 tys. do 47,8 tys. Podstawowe
znaczenie w�ród o�rodków w woj. podkarpackim ma o�rodek rzeszowski, gdzie w czterech uczel-
niach (Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dza-
nia i Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania) kszta³ci siê 67,5% ogólnej liczby studentów woj. podkarpackiego
(ryc. 1). Kolejne miejsce zajmuje Przemy�l; w trzech szko³ach wy¿szych (Wy¿sza Szko³a Admini-
stracji i Zarz¹dzania, Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa, Wy¿sza Szko³a Gospodarcza) studiuje
9,7% ogó³u studentów województwa. Te dwa o�rodki akademickie skupiaj¹ ³¹cznie 77,1% studen-
tów. W kolejnych dziewiêciu o�rodkach dzia³a po jednej uczelni wy¿szej kszta³c¹cej na poziomie
zawodowym. £¹cznie skupiaj¹ one 22,9% studentów województwa, najwiêcej Jaros³aw, nastêpnie
Krosno, Tyczyn, Stalowa Wola oraz Tarnobrzeg, Ropczyce, Sanok, Mielec i Lesko.

O�rodek jaros³awski wype³nia znaczn¹ lukê w województwie w zakresie dostêpu m³odzie¿y do
studiów wy¿szych. Dziêki lokalizacji Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej (PWSZ) w tym mie-
�cie studia wy¿sze podjê³o 10,6% studentów woj. podkarpackiego i a¿ 63,1% studentów tego typu
szkó³. Analiza zasiêgu oddzia³ywania tej uczelni wskazuje na jej charakter subregionalny. W roku
akademickim 2004/2005 9,4 tys. studentów tej uczelni rekrutowa³o siê z 366 gmin, znajduj¹cych siê
na obszarze 15 województw2. Z woj. podkarpackiego pochodzi³o 78,1% studentów, kolejn¹
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Tab. 3. Przestrzenne oddzia³ywanie Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Jaros³awiu w 2005 r.

Ogó³em 9373 100,00

Ogó³em Polska po³udniowo-wschodnia 9189 98,04

Woj. podkarpackie 7323 78,13

Woj. lubelskie 1710 18,24

Pozosta³e 340 3,63

Woj. podkarpackie Jaros³aw 1834 19,57

 Przemy�l 915 9,76

 Przeworsk 515 5,49

 Lubaczów 321 3,42

 Le¿ajsk 273 2,91

 £añcut 234 2,50

 Dêbica 234 2,50

 Radymno 208 2,22

 Stalowa Wola 196 2,09

 Wi¹zownica 126 1,34

 Kañczuga 114 1,22

Ogó³em 4970 53,02

Woj. lubelskie Tomaszów Lubelski 276 2,94

 Zamo�æ 245 2,61

 Bi³goraj 221 2,36

 Hrubieszów 144 1,54

Ogó³em 886 9,45

Województwo Gmina Liczba studentów Struktura studentów

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie pracy magisterskiej K. Kozak: Kszta³towanie siê i rola PWSZ
w Jaros³awiu w otoczeniu regionalnym, wykonanej pod kier. prof dr. hab. Z. Zio³o

pozycjê zajmowa³o woj. lubelskie (18,2%) (tab. 3). W uczelni przewa¿aj¹ osoby pochodz¹ce
z Jaros³awia. Rekrutuje siê z niego 1,8 tys. studentów, którzy stanowi¹ 19,6% studentów uczelni
(ryc. 2). Kolejne pozycje zajmuj¹ wiêksze s¹siaduj¹ce o�rodki: Przemy�l i Przeworsk, z których
³¹cznie rekrutuje siê 1,4 tys. studentów; stanowi¹ oni 15,3% ogólnej liczby. Te trzy miasta w naj-
powa¿niejszym stopniu s¹ obszarem oddzia³ywania uczelni; pochodzi z nich 3,2 tys. studentów,
którzy stanowi¹ 34,9% ogólnej liczby studentów PWSZ w Jaros³awiu.

Wa¿n¹ rolê w zakresie rekrutacji studentów PWSZ w Jaros³awiu na obszarze woj. podkarpac-
kiego odgrywaj¹ równie¿ gminy, z których pochodzi powy¿ej 200 studentów: Lubaczów (321),
Le¿ajsk (273), £añcut (243), Dêbica (234) i Radymno (208). Rekrutuje siê z nich 1,0 tys. studentów
(11,1% ogólnej ich liczby).

Zasiêg oddzia³ywania uczelni obejmuje tak¿e po³udniow¹ czê�æ woj. lubelskiego. Najwiêk-
sze znaczenie maj¹: Tomaszów Lubelski (276), Zamo�æ (245) i Bi³goraj (221). Rekrutuje siê
z nich 742 studentów, którzy stanowi¹ 7,9% ogólnej ich liczby. Ze wspomnianych 11 miast
pochodzi 5,3 tys. studentów, czyli 56,4% ogólnej liczby studentów PWSZ w Jaros³awiu.
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Ryc. 2. Przestrzenne oddzia³ywanie Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Jaros³awiu w 2005 r.

Wyrazem relacji miêdzy udzia³em studentów a udzia³em jednostek osadniczych, z których
rekrutuj¹ siê studenci PWSZ w Jaros³awiu, jest wska�nik koncentracji osadniczej studentów
wynosz¹cy 0,690, co wskazuje na wysoki stopieñ ich skupienia przestrzennego. Nale¿y podkre-
�liæ, ¿e zbli¿enie uczelni do miejsca zamieszkania studentów w znacznym stopniu wp³ynê³o na
decyzje o podjêciu studiów przez osoby, które ze wzglêdów ekonomicznych i znaczn¹ odleg³o�æ
do g³ównego o�rodka akademickiego nie by³yby w stanie podj¹æ edukacji na poziomie wy¿szym.

Rozwój o�rodka jaros³awskiego, a tak¿e pozosta³ych o�rodków akademickich woj. podkar-
packiego, które zwiêkszaj¹ dostêpno�æ do szkolnictwa wy¿szego, nawi¹zuje do za³o¿eñ Strategii
Lizboñskiej, która k³adzie szczególny nacisk na podniesienie poziomu edukacyjnego spo³eczeñ-
stwa. W konsekwencji nowe, dynamicznie rozwijaj¹ce siê o�rodki akademickie staj¹ siê centrami
kultury zwiêkszaj¹cymi jako�æ kapita³u ludzkiego w uk³adach lokalnych i regionalnych, przy-
spieszaj¹ zatem ich aktywizacjê gospodarcz¹.
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The Role of Educational System in Improving the Quality
of the Intellectual Resources

The foundation of competitiveness in present economies becomes innovations that determi-
ne the development of knowledge based economy. First of all, the innovations are generated by
the academic centers. During the process of formation of information society, knowledge and
science become essential factors leading to the improvement of the intellectual potential of
societies, which influences on the competitiveness of national and regional systems. The deve-
lopment of scientific and educational functions makes possible to improve it thanks to the
intellectual resources. The development of higher educational systems should be an essential
element of formation the regional development poles and increase of the competitiveness of the
regional system. The aim of conducted research was to determine the range of the territorial
influence of PWSZ located in Jaros³aw. The author underlines the role of educational system in
the development of the Podkarpackie Province.
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Nadine Bednarz
O�rodek Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

Czy uczenie siê przez ca³e ¿ycie jest postaw¹ przedsiêbiorcz¹

Kapita³ ludzki a edukacja
Kapita³ ludzki definiuje siê jako zasób wiedzy, umiejêtno�ci, zdrowia i energii witalnej zawarty

w danym spo³eczeñstwie. Poniewa¿ jednak kapita³ ludzki jest cech¹ jako�ciow¹ danej osoby, nie
mo¿e on byæ przedmiotem obrotu rynkowego i zmieniaæ w³a�ciciela. Mo¿na go jednak powiêk-
szaæ drog¹ inwestycji, zwanych inwestycjami w cz³owieka. W szerokim ujêciu, do inwestycji tworz¹-
cych zasób kapita³u ludzkiego zalicza siê wszystkie te inwestycje, które mog¹ wp³ywaæ na poprawê
jako�ciowych cech pracy ludzkiej, czyli inwestycje w zdrowie, ochronê �rodowiska i kulturê.

Cech¹ charakterystyczn¹ kapita³u ludzkiego jest to, ¿e pozostaje on w sta³ym zwi¹zku z doko-
nuj¹cymi siê na �wiecie przemianami w nauce i technice. W literaturze mo¿na spotkaæ w¹sk¹
i szerok¹ interpretacjê tego terminu. W ujêciu w¹skim kapita³ ludzki jest ujmowany, po pierwsze,
jako efekt inwestycji w o�wiatê i kszta³cenie, uciele�niony w cechach jako�ciowych dostêpnego
w gospodarce zasobu pracy. Cechy kapita³u ludzkiego kszta³towane s¹ przez nak³ady na szeroko
rozumiane badania i prace rozwojowe, gdy¿ wiêkszo�æ z nich wi¹¿e siê z procesami typu �uczenie
przez dzia³anie� i �uczenie przez naukê� 1. W ujêciu szerokim do nak³adów czy te¿ inwestycji tworz¹-
cych zasób kapita³u ludzkiego zalicza siê równie¿ inwestycje w zdrowie, ochronê �rodowiska, kulturê,
gdy¿ podobnie jak o�wiata oddzia³uj¹ one na poprawê cech jako�ciowych pracy ludzkiej.

Przede wszystkim jednak kapita³ ludzki interpretowany jest jako efekt inwestycji w o�wiatê
i kszta³cenie. Podkre�la siê, ¿e kapita³ ludzki:
� wywiera wa¿ny wp³yw na konkurencyjno�æ gospodarek, ich zdolno�ci absorpcyjne w dzie-

dzinie przyswajania i wdra¿ania �wiatowych osi¹gniêæ naukowych, technicznych, organiza-
cyjnych, kulturowych itp.;

� sprzyja kszta³towaniu nowoczesnej infrastruktury techniczno-organizacyjnej, informacyjnej itp.;
� korzystnie oddzia³uje na przemiany instytucjonalne;
� sprzyja propagowaniu i rozpowszechnianiu siê nowoczesnych wzorców konsumpcji, jako�ci

¿ycia i wzorów etyczno-moralnych.

Edukacja rozumiana jest jako wychowanie, wykszta³cenie, nauka2 oraz proces zdobywania
wiedzy. Ma ogromn¹ warto�æ dla cz³owieka zarówno w wymiarze kapita³u, który wnosi on na
rynek pracy, jak i w dalszym jego osobistym rozwoju, niezwi¹zanym z ekonomicznymi perspekty-
wami. Pojedynczy cz³owiek, jako jednostka uzyskuj¹ca wykszta³cenie, nie bierze pod uwagê tzw.
efektów zewnêtrznych wykszta³cenia, wyra¿aj¹cych siê m.in. tym, ¿e wzrost wykszta³cenia

1 B. Fiodor, 2001, Polityka pañstwa a powiêkszanie zasobów kapita³u ludzkiego w Polsce w latach dzie-
wiêædziesi¹tych [w:] J. Jagas (red.), Produktywno�æ i wydajno�æ w okresie transformacji gospodarki
polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
2 S³ownik jêzyka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
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zwiêksza nie tylko wydajno�æ  jego samego, lecz tak¿e wydajno�æ, wspó³pracowników. Efekty
zewnêtrzne sprawiaj¹, ¿e w teorii ekonomii edukacja jest zaliczana do grupy dóbr spo³ecznie
po¿¹danych. Oznacza to, ¿e pañstwo powinno zachêcaæ obywateli do kszta³cenia siê, czyni¹c je
dostêpnym dla wszystkich3. Edukacja jest wiêc wa¿n¹ inwestycj¹ warunkuj¹c¹ rozwój gospo-
darki ka¿dego pañstwa; jest czynnikiem stymuluj¹cym wzrost gospodarczy, badania i innowa-
cje, konkurencyjno�æ oraz aktywne postawy obywatelskie.

Kszta³cenie w warunkach konkurencyjno�ci spe³nia wiele funkcji:
1. Funkcja dochodowa � wykszta³cenie staje siê warunkiem osi¹gniêcia sukcesów ekonomicz-

nych. Nastêpuje dywersyfikacja dochodowa spo³eczeñstwa, zmieniaj¹ siê proporcje docho-
dów w ró¿nych zawodach. Praca specjalistów najwy¿szej klasy jest szczególnie premiowana.

2. Funkcja zatrudnieniowa � istnieje �cis³y zwi¹zek miêdzy poziomem wykszta³cenia a mo¿liwo-
�ci¹ uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach, na które jest zapotrzebowanie. Oso-
bom o najwy¿szych kwalifikacjach naj³atwiej przystosowaæ siê do wymogów rynku pracy.

3. Funkcja efektywno�ciowa � osoby o najwy¿szych kwalifikacjach cechuj¹ siê wy¿sz¹ wydaj-
no�ci¹ pracy.

4. Funkcja kreacyjna � szeroko rozumiana innowacyjno�æ i dynamizm ekonomiczny s¹ efektami
aktywno�ci zawodowej specjalistów. Konkurencyjno�æ w skali miêdzynarodowej wynika w naj-
wiêkszym stopniu z kreatywno�ci i poziomu innowacyjno�ci spo³eczeñstwa.

5. Funkcja spo³eczno-wychowawcza � obejmuje proces kszta³towania po¿¹danych spo³ecznie
wzorców i zachowañ, wdra¿anie do doros³ego ¿ycia, nauczanie zasad komunikacji spo³ecznej.

6. Funkcja kulturowa � polegaj¹ca na kszta³towaniu �wiadomo�ci narodowej, historycznej i spo³ecznej,
propagowaniu wzorców kultury, upowszechnianiu jêzyków obcych i poprawnej polszczyzny.4

Proces wzrostu spo³eczno-gospodarczego jest �ci�le zwi¹zany z rozwojem jako�ciowym kapi-
ta³u ludzkiego, a ten wymaga podjêcia dzia³añ dotycz¹cych formalnych mo¿liwo�ci kszta³cenia
na wszystkich szczeblach, ³¹cznie ze szkoleniem w czasie pracy. Jako�æ kapita³u ludzkiego i jego
kreowanie to wynik dzia³añ zbiorowych o charakterze instytucjonalnym oraz motywacji indywi-
dualnych. Dlatego te¿ wa¿n¹ rolê odgrywa:
� kszta³cenie oferowane przez formalny system edukacji narodowej;
� kszta³cenie i doskonalenie zawodowe w trakcie zatrudnienia;
� kszta³cenie ustawiczne.

W du¿ym uproszczeniu cele ekonomiczne edukacji mo¿na sprowadziæ do przygotowania kadr
kwalifikowanych o poziomie wykszta³cenia i strukturze zawodowej, które powinny odpowiadaæ
zmiennym w czasie potrzebom gospodarki.

Zadania w dziedzinie edukacji s¹ w du¿ej mierze zdeterminowane przez sytuacjê demograficz-
n¹, stan infrastruktury w dziedzinie o�wiaty i kszta³cenia, liczebno�æ i poziom kwalifikacji na-
uczycieli oraz ustawodawstwo dotycz¹ce obowi¹zku szkolnego. Do niedawna Polska by³a jednym
z krajów o najwy¿szym wspó³czynniku przyrostu naturalnego. W ostatnim dziesiêcioleciu wspó³-
czynnik ten mala³ i w 2001 r. wyniós³ 0,5 na 1000 mieszkañców. Z badañ tendencji demograficz-
nych wynika, ¿e systematycznie zmniejsza siê liczba dzieci i m³odzie¿y w wieku przedszkolnym
i szkolnym. W sposób radykalny ro�nie udzia³ ludno�ci w wieku emerytalnym w ogóle ludno�ci
i bêdzie to trend d³ugookresowy.5

3 A. Baran., Edukacja w Polsce wobec zmian systemowych i demograficznych, �Polityka Spo³eczna� 5�6/2004.
4 L. Cybulski, 1999, Edukacja a konkurencyjno�æ regionów [w:] M. Klamut (red.), Konkurencyjno�æ
regionów, Wyd. AE we Wroc³awiu, Wroc³aw.
5 Strategia rozwoju edukacji 2007�2013, MEiN, Warszawa 2005.
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Zmiany demograficzne wywieraj¹ siln¹ presjê na rynek pracy i wymuszaj¹ zmiany w struktu-
rze popytu i poda¿y us³ug edukacyjnych.

Oczekuje siê, ¿e zmiany w systemie o�wiaty doprowadz¹ do:
� upowszechnienia wykszta³cenia �redniego;
� uwzglêdnienia w programach kszta³cenia tre�ci dostosowanych do potrzeb rynku pracy;
� wprowadzenia do wszystkich szkó³ ponadpodstawowych zagadnieñ dotycz¹cych ¿ycia go-

spodarczego i aktywnego zachowania siê na rynku pracy;
� wprowadzenia do szkó³ problematyki orientacji zawodowej uczniów i poradnictwa zawodowego;
� u�wiadomienia roli i znaczenia kszta³cenia ustawicznego �uczenia siê przez ca³e ¿ycie�.

W Polsce dokona³ siê znaczny postêp w poziomie wykszta³cenia ludno�ci. Polacy traktuj¹
wykszta³cenie jak jedn¹ z podstawowych dróg do zaspokojenia aspiracji i osi¹gniêcia wy¿szego
statusu materialnego i spo³ecznego. Wzrost motywacji do kontynuowania nauki wyra�nie widaæ
w grupie osób m³odych, zw³aszcza w wieku 25�34 lat. Generalnie, wy¿szy poziom wykszta³cenia
w du¿ym stopniu przek³ada siê na wy¿szy wska�nik zatrudnienia. Najbardziej zagro¿one bezro-
bociem s¹ osoby o ni¿szym poziomie wykszta³cenia. Przewa¿aj¹ca czê�æ bezrobotnych ma wiêc
wykszta³cenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe. W 2003 r. stopa bezrobocia w grupie
ludno�ci z wykszta³ceniem wy¿szym wynosi³a 7,6%, a w�ród osób z wykszta³ceniem zasadni-
czym zawodowym 24,0%.6  Te dane dowodz¹, ¿e wykszta³cenie mo¿e chroniæ przed wyklucze-
niem z rynku pracy. Oznacza to, ¿e bardzo wa¿ne s¹ d³ugofalowe dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy
poziomu wykszta³cenia spo³eczeñstwa.

W 1999 r. rozpoczêto w Polsce wieloletni¹, kompleksow¹ reformê programów i metod pracy
dydaktyczno-wychowawczej oraz struktury ustroju szkolnictwa. Reforma ma byæ drog¹ do pod-
niesienia poziomu edukacji spo³eczeñstwa przez upowszechnienie wykszta³cenia �redniego i wy¿-
szego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.

Kszta³cenie a aktywno�æ zawodowa
Istotne zmiany zachodz¹ w tzw. kszta³ceniu ustawicznym. Warunkiem realizacji idei budowa-

nia spo³eczeñstwa opartego na wiedzy jest nadanie w Polsce odpowiedniej rangi powszechnie
rekomendowanej w ostatnich latach koncepcji uczenia siê przez ca³e ¿ycie. Ta koncepcja (OECD
� Pary¿ 1996) obejmuje rozwój indywidualny i rozwój cech spo³ecznych we wszystkich formach
i wszystkich kontekstach � w systemie formalnym i nieformalnym, tzn. w szko³ach i placówkach
kszta³cenia zawodowego, uczelniach i placówkach kszta³cenia doros³ych oraz w ramach kszta³-
cenia incydentalnego, czyli w domu, w pracy i w spo³eczno�ci. Podkre�la siê w niej potrzebê
przygotowywania i zachêcania wszystkich dzieci do nauki przez ca³e ¿ycie, ju¿ od wczesnego
wieku. Koncepcja ta ukierunkowuje dzia³ania w taki sposób, by zapewniæ odpowiednie mo¿liwo-
�ci wszystkim � osobom doros³ym, pracuj¹cym i bezrobotnym, które musz¹ przekwalifikowaæ siê
lub podnie�æ swoje kwalifikacje.

Powszechna idea budowania spo³eczeñstwa opartego na wiedzy zmieni³a stosunek do kszta³-
cenia, wywo³uj¹c wzmo¿one zainteresowanie problematyk¹ edukacyjn¹, a przede wszystkim
kszta³ceniem ustawicznym. Tendencja ta znajduje odzwierciedlenie zarówno w dokumentach
miêdzynarodowych, jak i krajowych, które wytyczaj¹ priorytety i kierunki dzia³añ w tym zakresie.
Z ca³¹ pewno�ci¹ nale¿y wymieniæ w tym miejscu Memorandum Komisji Wspólnot Europej-
skich dotycz¹ce kszta³cenia ustawicznego z 30 pa�dziernika 2000 r., Deklaracjê Kopenhask¹
oraz przyjêt¹ przez Radê Ministrów 8 lipca 2003 r. Strategiê Rozwoju Kszta³cenia Ustawicznego
do roku 2010.

6 Strategia rozwoju edukacji 2007�2013, MEiN, Warszawa 2005.
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Ostatnio wyra�nie widaæ zmiany w kszta³ceniu doros³ych. Liczba osób dokszta³caj¹cych siê
�rednio rocznie w Polsce w ostatnich latach wynosi 1,2�1,5 mln osób, czyli oko³o 9% pracuj¹-
cych w gospodarce (w UE oko³o 20%). Wprawdzie odnotowuje siê tendencjê rosn¹c¹, ale wiele
nale¿y jeszcze zmieniæ. W tym zakresie Polska musi dostosowaæ siê do Strategii Lizboñskiej,
w której Unia Europejska zawar³a priorytety dotycz¹ce koncepcji �uczenia siê przez ca³e ¿ycie�.
Komisja Europejska zobowi¹za³a siê wspieraæ wspó³pracê w tej dziedzinie przez stworzenie spój-
nej strategii oraz podejmowanie wspólnych dzia³añ pozwalaj¹cych na lepsze wykorzystanie
�rodków w celu rozwoju kszta³cenia ustawicznego dostêpnego dla wszystkich.7

Edukacja ustawiczna to zasada kszta³cenia organizuj¹ca nowy proces aktywnego poznania
oraz sta³ego rozwoju intelektualnego i kulturalnego. Podstawow¹ ide¹ kszta³cenia ustawicznego
jest zachowanie ci¹g³o�ci i systematyczno�ci procesu uczenia siê, co zapewnia sta³y rozwój
i chroni przed zdezaktualizowaniem siê zdobytej wiedzy. Kszta³cenie ustawiczne jest zgodne
z potrzebami nowoczesnego spo³eczeñstwa; uwzglêdnia przemiany czasu, warto�ci rynku oraz
rytm indywidualnej egzystencji.

Wspó³czesna idea uczenia siê przez ca³e ¿ycie nawi¹zuje do wcze�niejszych definicji kszta³ce-
nia ustawicznego. Kszta³cenie ustawiczne to kompleks procesów o�wiatowych: formalnych,
nieformalnych i incydentalnych, które niezale¿nie od tre�ci, poziomu i metod umo¿liwiaj¹ uzu-
pe³nianie wykszta³cenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, dziêki czemu osoby doros³e roz-
wijaj¹ swoje zdolno�ci, wzbogacaj¹ wiedzê, doskonal¹ kwalifikacje zawodowe lub zdobywaj¹
nowy zawód, zmieniaj¹ swoje postawy. Trzeba zaznaczyæ, ¿e w Polsce kszta³cenie ustawiczne
jest uto¿samiane z ide¹ uczenia siê przez ca³e ¿ycie, która bezpo�rednio jest ³¹czona ze strategicz-
nym celem przyjêtym przez Radê Europejsk¹ (Lizbona 2000). Porównuj¹c definicjê �kszta³cenia
ustawicznego� przyjêt¹ w Polsce z definicj¹ �kszta³cenia przez ca³e ¿ycie� przyjêt¹ w Unii Euro-
pejskiej mo¿na stwierdziæ, ¿e idea kszta³cenia przez ca³e ¿ycie znaczy co� wiêcej. Wed³ug definicji
podanej w Rezolucji Rady Unii Europejskiej z 27 czerwca 2002 r. �(...) pojêcie lifelong learning
(uczenie siê przez ca³e ¿ycie) powinno dotyczyæ uczenia siê od fazy przedszkolnej do pó�nej
emerytalnej, w³¹czaj¹c w to ca³e spektrum uczenia siê formalnego (w szko³ach i innych placów-
kach systemu edukacji), pozaformalnego (w instytucjach poza systemem edukacji) i nieformal-
nego (naturalnego). Ponadto, powinno siê ono odnosiæ do wszelkiej, trwaj¹cej przez ca³e ¿ycie,
aktywno�ci uczenia siê, maj¹cej na celu rozwój wiedzy, kompetencji i umiejêtno�ci w perspekty-
wie osobistej, obywatelskiej, spo³ecznej oraz zorientowanej na zatrudnienie. Zasadniczym od-
niesieniem w tym wzglêdzie powinna byæ osoba jako podmiot uczenia siê, co podkre�laæ ma
znaczenie prawdziwej równo�ci szans i jako�ci w procesie uczenia siê�. W polskich realiach,
mówi¹c o �(...) kszta³ceniu ustawicznym � nale¿y przez to rozumieæ kszta³cenie w szko³ach dla
doros³ych, a tak¿e uzyskiwanie, uzupe³nianie wiedzy ogólnej, umiejêtno�ci i kwalifikacji zawodo-
wych w formach pozaszkolnych (formy uzyskiwania i uzupe³niania wiedzy ogólnej, umiejêtno�ci
i kwalifikacji zawodowych w placówkach i o�rodkach bêd¹cych jednostkami organizacyjnymi
systemu o�wiaty) przez osoby, które spe³ni³y obowi¹zek szkolny� (Ustawa o systemie o�wiaty,
art. 3 pkt 17). Po³o¿enie akcentu na integracjê wyró¿nionych form kszta³cenia sprawia, ¿e proces
kszta³cenia ustawicznego zyskuje nowy, ca³o�ciowy charakter.

Komplementarne traktowanie kszta³cenia formalnego, nieformalnego i incydentalnego � przy
uwzglêdnieniu standardów kwalifikacji zawodowych � umo¿liwia przenikanie siê struktur orga-
nizacyjnych systemu edukacji, u³atwia zdobywanie i uznawanie kwalifikacji zawodowych. Jest

7 M. Budzyñska, 2004, Koncepcja kszta³cenia ustawicznego w Unii Europejskiej jako jeden ze sposobów
realizacji Strategii Lizboñskiej, Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa (publikacja w wersji
elektronicznej).
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to równie¿ p³aszczyzna do szerokiej wymiany do�wiadczeñ natury merytorycznej, metodycznej
i organizacyjnej. To tak¿e krok w kierunku budowania otwartego i elastycznego systemu eduka-
cji, rzeczywistego wspierania aktywno�ci poznawczej i przedsiêbiorczo�ci, prowadz¹cych do
zwiêkszania szans zatrudnienia na wspó³czesnym rynku pracy. Dynamizm przemian zmusza wspó³-
czesnego cz³owieka do realizowania w praktyce idei uczenia siê przez ca³e ¿ycie. Edukacja usta-
wiczna staje siê jednym z najlepszych sposobów sprostania wyzwaniom wynikaj¹cym
z gwa³townego rozwoju technologicznego, globalizacji czy przeobra¿eñ spo³ecznych i ekono-
micznych. Warunki nowej rzeczywisto�ci wymuszaj¹ na jednostce konieczno�æ nieustannego
podnoszenia kwalifikacji i ci¹g³ego poszerzania wiedzy wraz z eksplorowaniem zastanego oto-
czenia, w celu przystosowania siê do zmieniaj¹cego siê w szybkim tempie �wiata. Ci¹g³a koniecz-
no�æ aktualizacji zdobytej wiedzy staje siê jednym z najwa¿niejszych wyzwañ cywilizacyjnych,
jakie stawia przed cz³owiekiem spo³eczeñstwo oparte na wiedzy. W kontek�cie tych wyzwañ
wspó³czesno�ci edukacjê XXI w. nale¿y postrzegaæ jako proces, który trwa ca³e ¿ycie.
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Is a Lifelong Learning an Entrepreneurial Attitude?

The main thesis of the article is connected with the constant attempts to the implementation
a new educational system in Poland. Some new opportunities have occurred since Poland
entered the European Union as we can now make use of other countries� experience in the
reforming area. Nowadays we are dealing with a new term in Poland i.e. lifelong learning. Accor-
ding to the author such a view on the education has its roots in constant changes in Polish
society and economy. Open trade economy has influenced Polish scholar system � the trainees/
/students are focused on being successful on the market, especially on the job market. Traditio-
nal educational system in Poland was enriched by elements of entrepreneurship. The author
describes Polish education as an investment, which is a condition of economic, scientific and
social development. Constant or lifelong learning is therefore described as a social and econo-
mic phenomenon.

Czy uczenie siê przez ca³e ¿ycie jest postaw¹ przedsiêbiorcz¹
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Funkcjonowanie Akademickiego Inkubatora Przedsiêbiorczo�ci
przy Wy¿szej Szkole Bankowej w Toruniu

Akademickie inkubatory przedsiêbiorczo�ci (AIP) to wielki projekt ostatnich lat, realizowany przez
Fundacjê AIP z inicjatywy Studenckiego Forum BCC, zmierzaj¹cy do rozwoju przedsiêbiorczo�ci
w�ród polskiej m³odzie¿y. AIP s¹ tworzone we wspó³pracy z najlepszymi w kraju szko³ami wy¿szymi,
dziêki czemu wykorzystuj¹ wiedzê zarówno kadry naukowej tych uczelni, jak i praktyków gospodar-
czych skupionych w najwiêkszej w Polsce organizacji pracodawców � Business Centre Club. Obec-
nie na najlepszych uczelniach ca³ej Polski dzia³a 16 wspó³pracuj¹cych ze sob¹ akademickich
inkubatorów przedsiêbiorczo�ci1. To po³¹czenie teorii i praktyki przek³ada siê na sukces podmiotów
uczestnicz¹cych w projekcie. Z drugiej strony dzia³alno�æ w ramach inkubatora pomaga jego benefi-
cjentom pokonywaæ biurokratyczne bariery, przechodziæ przez zawi³e procedury oraz unikaæ licznych
innych pu³apek2. Umo¿liwia m³odym przedsiêbiorcom kontrolowane starcie z otaczaj¹c¹ rzeczywisto-
�ci¹ gospodarcz¹. Ide¹ inkubatora jest umo¿liwienie m³odym, kreatywnym i ambitnym ludziom za³o-
¿enia w³asnej firmy przy minimalnych nak³adach finansowych, by po okresie inkubacji mogli
samodzielnie funkcjonowaæ w normalnych warunkach gospodarczych, wykorzystuj¹c zdobyte w in-
kubatorze do�wiadczenia oraz niezbêdn¹ wiedzê prawnicz¹, ekonomiczn¹ itd.

Dzia³alno�æ AIP
Akademickie inkubatory przedsiêbiorczo�ci s¹ jednostkami organizacyjnymi Fundacji AIP,

tworzonymi we wspó³pracy ze szko³ami wy¿szymi3 . Udzielaj¹ one pomocy dzia³aj¹cym w ich

1 Jeden z nich dzia³a przy Wy¿szej Szkole Bankowej w Toruniu.
2 Szerzej o barierach sektora MSP w Polsce � patrz: raporty o kondycji ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
w Polsce w latach 2000�2005, wydawane przez Polsk¹ Konfederacjê Pracodawców Prywatnych �Lewia-
tan�, Warszawa 2000�2005, a tak¿e M. Tokarski, 2006, Prawno-ekonomiczne bariery rozwoju ma³ych
i �rednich przedsiêbiorstw na przyk³adzie województwa kujawsko-pomorskiego [w:] Zarz¹dzanie pod-
miotami i procesami gospodarczymi, J. Wi�niewski (red.), Wy¿sza Szko³a Bankowa w Toruniu, Toruñ
3 Obecnie na najlepszych uczelniach ca³ej Polski dzia³a 16 wspó³pracuj¹cych ze sob¹ akademickich inku-
batorów przedsiêbiorczo�ci: AIP przy Uniwersytecie Gdañskim, AIP przy Akademii Ekonomicznej im.
O. Langego we Wroc³awiu, AIP przy Wy¿szej Szkole Bankowej w Toruniu, AIP przy Wy¿szej Szkole
Ekonomii i Informatyki w Krakowie, AIP przy �l¹skiej Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania im. gen. J. Ziêtka
w Katowicach, AIP przy Wy¿szej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarz¹dzania w Warszawie, AIP przy
Uniwersytecie Warszawskim, AIP przy Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego, AIP przy Wy¿szej
Szkole Komunikacji i Zarz¹dzania w Poznaniu, AIP przy Spo³ecznej Wy¿szej Szkole Przedsiêbiorczo�ci
i Zarz¹dzania w £odzi, AIP przy Politechnice Czêstochowskiej, AIP przy Szkole G³ównej Handlowej,
AIP przy Wy¿szej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, AIP przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersyte-
tu w Bia³ymstoku, AIP przy Wy¿szej Szkole Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie, AIP przy Górno-
�l¹skiej Wy¿szej Szkole Przedsiêbiorczo�ci im. K. Goduli w Chorzowie.
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obrêbie podmiotom na mocy obowi¹zuj¹cego regulaminu oraz umowy z beneficjentem. Osoba
wnioskuj¹ca o pomoc AlP jest zobowi¹zana do wniesienia na rzecz inkubatora jednorazowej
symbolicznej op³aty, której wysoko�æ ustalana jest przez dyrektora AIP. W okresie inkubacji
koszty zwi¹zane z rozwojem firmy pokrywa w wiêkszo�ci Fundacja AIP. Wysoko�æ op³at pobie-
ranych od osób dzia³aj¹cych w inkubatorze jest ustalana na koniec miesi¹ca przez dyrektora AIP
i jest stosowna do �wiadczonej pomocy, przy czym na wniosek beneficjenta dyrektor AIP mo¿e
podj¹æ decyzjê o czê�ciowym lub ca³kowitym zwolnieniu z op³at.

W wypadku osób prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ i korzystaj¹cych z pomocy inku-
batora op³ata obejmuje do 10% przychodu osi¹ganego z dzia³alno�ci gospodarczej objêtej
pomoc¹. Zmienia siê ona z up³ywem czasu w sposób przewidziany w umowie. Wp³ywy z op³at
maj¹ docelowo pokryæ 30% kosztów funkcjonowania AIP.

Pomoc AIP jest udzielana maksymalnie przez dwa lata. W tym czasie beneficjent jest zobowi¹-
zany do realizowania przed³o¿onego dyrektorowi AIP indywidualnego planu dzia³ania. Benefi-
cjent zobowi¹zany jest tak¿e, na mocy umowy, do poddania nadzorowi Fundacji wykorzystywania
�rodków powierzonych przez Fundacjê oraz zasobów przyznanych z dotacji, subwencji lub innych
form pomocy uzyskanych przy udziale Fundacji. Wszyscy beneficjenci musz¹ tak¿e sk³adaæ na
rêce dyrektora AIP comiesiêczne raporty z postêpów w realizacji swojego przedsiêwziêcia.

Dzia³alno�æ w inkubatorze jest nastawiona na utworzenie przez beneficjenta firmy, dlatego te¿
AIP pomaga zak³adaæ jednoosobowe dzia³alno�ci gospodarcze, spó³ki cywilne i spó³ki osobowe
prawa handlowego. Forma prawna jest zawsze dobierana odpowiednio do wielko�ci przedsiê-
wziêcia. Osoba dzia³aj¹ca w inkubatorze mo¿e w ka¿dej chwili opu�ciæ inkubator, ale nie mo¿e
w nim przebywaæ d³u¿ej ni¿ dwa lata.

Akademickie inkubatory przedsiêbiorczo�ci czynnie realizuj¹ ideê przedsiêbiorczo�ci i samo-
dzielno�ci tak¿e poprzez tzw. biznesy w³asne. Jest to dzia³alno�æ gospodarcza podejmowana
przez dany AIP, której dochód jest przeznaczany na rozszerzanie dzia³alno�ci inkubatora oraz
jego modernizacjê i wprowadzanie usprawnieñ. Biznesy w³asne pozwalaj¹ inkubatorom na unie-
zale¿nienie finansowe od Fundacji AIP i podejmowanie bardziej kosztoch³onnych dzia³añ na
rzecz promocji przedsiêbiorczo�ci.

Przyjmowanie beneficjentów
Przyjmowanie nowych uczestników projektu AIP odbywa siê z regu³y metod¹ konkursu na

najlepsze biznesplany, który odbywa siê raz w roku4. Wy³aniane s¹ wówczas najlepsze pomys³y,
które dostaj¹ szansê realizacji w inkubatorach w ca³ym kraju. Ponadto zwyciêzcy otrzymuj¹
nagrody pieniê¿ne i inne, które maj¹ u³atwiæ start firmy w inkubatorze.

Szczegó³y organizacji konkursu oraz warunki sk³adania prac zawarte s¹ w regulaminie konkur-
su, z którym zobowi¹zani s¹ zapoznaæ siê wszyscy nadsy³aj¹cy prace. Regulamin dostêpny jest
na stronie www.inkubatory.pl. Po zakwalifikowaniu pomys³u do realizacji osoba, która go z³o¿y-
³a, sporz¹dza wraz z dyrektorem AIP tzw. indywidualny plan dzia³ania, który zawiera szczegó³o-
wy opis realizacji projektu oraz przewidywane koszty i przychody. Nastêpnie zawiera z AlP
umowê, na mocy której uzyskuje pomoc.

Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie (uprawnieni s¹ wszyscy chêtni, którzy nie ukoñczyli 30 lat),
nale¿y swój pomys³ na dzia³alno�æ gospodarcz¹ opisaæ na (maksymalnie) trzech stronach A4
i przes³aæ wraz z wype³nionym formularzem (dostêpnym w serwisie www.inkubatory.pl w zak³ad-
ce �konkurs�) pod adresem: konkurs@inkubatory.pl. Nie ma wymogu, by prace konkursowe

Funkcjonowanie Akademickiego Inkubatora Przedsiêbiorczo�ci...
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by³y kompletnymi biznesplanami, ale powinny one zawieraæ jego elementy: opis projektu, meto-
dy jego realizacji oraz koszty finansowe jego wdro¿enia.

Prace poddawane s¹ dwustopniowej ocenie.
� W pierwszym etapie rady inkubatorów, w których sk³ad wchodz¹ przedstawiciele w³adz uczel-

ni, dyrektorzy inkubatorów oraz przedsiêbiorcy z BCC, wybieraj¹ najlepsze pomys³y, które
kwalifikuj¹ do realizacji w inkubatorze.

� Wy³onione prace ocenia Kapitu³a, z³o¿ona z ekspertów z Business Centre Club oraz przedsiê-
biorców. Kapitu³a wy³ania kilka najlepszych biznesplanów i nagradza ich twórców stypendia-
mi pieniê¿nymi na rozwój firmy. Nagrody s¹ fundowane przez patronów AIP: ministra
gospodarki prezesa BCC oraz mecenasów AIP.

W efekcie oko³o 100 autorów najlepszych biznesplanów rozpoczyna realizacjê swoich wyma-
rzonych pomys³ów, zak³adaj¹c firmy w AIP.

Jak rozpocz¹æ dzia³alno�æ w inkubatorze poza konkursem? Nale¿y z³o¿yæ stosowny wniosek
wraz z opisem przedsiêwziêcia gospodarczego na rêce dyrektora AIP, w którym chce siê rozpocz¹æ
dzia³alno�æ. Dyrektor AIP � na wniosek zainteresowanego podmiotu i z jego udzia³em � przygoto-
wuje szczegó³owy biznesplan przedsiêwziêcia. Biznesplan i wniosek ocenia rada AIP. Po uzyska-
niu pozytywnej oceny wniosku i biznesplanu podmiot staraj¹cy siê o przyznanie pomocy zostaje
zaproszony na rozmowê kwalifikacyjn¹ z dyrektorem AIP, której celem jest ostateczna ocena przed-
siêwziêcia. Po tej rozmowie dyrektor AIP podejmuje decyzjê o zakwalifikowaniu podmiotu do
pomocy AIP i o podpisaniu z nim stosownej umowy przedwstêpnej, a po wniesieniu op³aty wpiso-
wej nastêpuje podpisanie umowy z Fundacj¹ Akademickie Inkubatory Przedsiêbiorczo�ci.

Kto mo¿e skorzystaæ z pomocy AIP
O przyznanie pomocy AIP wyst¹piæ mo¿e ka¿da osoba, która nie ukoñczy³a 30 lat, a w szcze-

gólno�ci studenci i absolwenci szkó³ wy¿szych maj¹cy pomys³ na rozpoczêcie w³asnej dzia³alno-
�ci gospodarczej. Osoby takie prowadz¹ w³asny biznes w inkubatorze na tzw. zasadzie pionu,
tzn. nie zak³adaj¹ w³asnych firm, lecz dzia³aj¹ na rachunek i ryzyko inkubatora.

Uczestnikami inkubatora mog¹ byæ te¿ osoby posiadaj¹ce w³asn¹ firmê, ale chc¹ce skorzy-
staæ z pomocy AIP. Takie osoby dzia³aj¹ w inkubatorze na w³asny rachunek i ryzyko.

�wiadczenia na rzecz beneficjentów sieci AIP
Akademicki inkubator przedsiêbiorczo�ci udziela beneficjentom szeroko zakrojonej pomocy

przy tworzeniu, organizowaniu i prowadzeniu dzia³alno�ci gospodarczej.
� Osoba prowadz¹ca dzia³alno�æ gospodarcz¹ w ramach inkubatora pocz¹tkowo nie musi za-

k³adaæ w³asnej firmy (dzia³anie na zasadzie pionu w inkubatorze) i ponosiæ zwi¹zanych z tym
kosztów.

� Uczelnia, przy której funkcjonuje dany inkubator, udostêpnia wyposa¿one w odpowiednie
urz¹dzenia biurowe (meble, komputer z dostêpem do internetu, drukarka itd.) pomieszczenia
przeznaczone do prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej.

� Ksiêgowo�æ podmiotów funkcjonuj¹cych w obrêbie inkubatorów prowadzi biuro rachunkowe.
� Beneficjenci mog¹ liczyæ na bezp³atne porady prawnopodatkowe najlepszych kancelarii praw-

nych w kraju, wspó³pracuj¹cych z AlP.
� Beneficjenci mog¹ korzystaæ z systemu szkoleñ z zakresu autoprezentacji, zarz¹dzania, a tak¿e

prawa gospodarczego, marketingu itd.
� Fundacja zapewnia beneficjentom dostêp do prasy specjalistycznej.
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� Fundacja pomaga beneficjentom w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje oraz w promocji
i reklamie, g³ównie poprzez wspó³pracê ze specjalistycznymi agencjami PR i marketingowymi.

� W trakcie inkubacji ka¿da osoba mo¿e liczyæ na bie¿¹c¹ pomoc dyrektora AIP.
� Fundacja, która czynnie wspiera i koordynuje dzia³alno�æ inkubatorów w ca³ym kraju, spra-

wuje nad wszystkimi beneficjentami opiekê merytoryczn¹, pomaga w zdobywaniu funduszy
dla wiêkszych przedsiêwziêæ i doradza im w kwestiach reklamy w mediach.

� Dziêki aktywnym kontaktom z firmami zrzeszonymi w BCC, Fundacja pomaga beneficjentom
pozyskiwaæ pierwszych kontrahentów.

Wszyscy beneficjenci mog¹ liczyæ na promocjê swojej strony internetowej poprzez portal
inkubatory.pl oraz inne media oraz dziêki pos³ugiwaniu siê znakiem akademickiego inkubatora
przedsiêbiorczo�ci. Raz w roku organizowane s¹ targi firm z inkubatorów i tworzy siê ich ranking.

Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczo�ci przy Wy¿szej Szkole Bankowej w Toruniu5

Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczo�ci przy Wy¿szej Szkole Bankowej w Toruniu ju¿ od
pa�dziernika 2004 r. stwarza szansê m³odym ambitnym osobom, daj¹c mo¿liwo�æ tworzenia no-
wych miejsc pracy absolwentom i studentom oraz inspiruj¹c wspó³pracê miêdzy �rodowiskami
naukowo-badawczymi a przedsiêbiorcami. Nad jego dzia³aniami czuwa Rada Inkubatora pod
przewodnictwem Doroty D¹browskiej, wicekanclerza Wy¿szej Szkole Bankowej w Toruniu.
W sk³ad Rady wchodz¹ równie¿ przedstawiciele czo³owych firm toruñskich: Wojciech B. Sobie-
szak, prezes CPP Toruñ-Pacific, Kanclerz Lo¿y Toruñskiej BCC Kazimierz Herba, prezes Torfarm
S.A. W AIP w Toruniu z powodzeniem funkcjonuj¹ 4 firmy o ró¿nych profilach6 . Dzia³aj¹ one na
regionalnym toruñskim rynku oraz na rynkach ogólnopolskim i miêdzynarodowym. Od czasu
powstania AIP w Toruniu ju¿ ponad 30 osób na zasadzie wspó³pracy i wolontariatu mia³o mo¿-
liwo�æ zdobyæ do�wiadczenie przy tworzeniu i rozwijaniu firmy.

Oprócz podstawowej dzia³alno�ci zwi¹zanej z obs³ug¹ istniej¹cych firm, AIP przy Wy¿szej
Szkole Bankowej realizuje równie¿ :
� programy sta¿owe � we wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem Pracy;
� programy stypendialne � we wspó³pracy z Europejskim Funduszem Socjalnym;
� projekty zadañ publicznych:

1. �Przeciwdzia³anie bezrobociu i wspieranie przedsiêbiorczo�ci� ze �rodków Urzêdu Miasta
Torunia,

2. �Konwent Akademickiej Przedsiêbiorczo�ci� ze �rodków Urzêdu Marsza³kowskiego Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego;

5 Warto wspomnieæ, ¿e 14.09.2006 r. Rada Miasta Torunia zadecydowa³a jednog³o�nie o utworzeniu
Centrum Promocji Przedsiêbiorczo�ci i Projektów Zintegrowanych, czyli inkubatora przedsiêbiorczo�ci.
Toruñskie Centrum u³atwi start ma³ym i �rednim przedsiêbiorstwom. Z jego us³ug skorzystaj¹ zarówno
dopiero co powsta³e firmy, jak i osoby, które w³a�nie przymierzaj¹ siê do dzia³alno�ci gospodarczej.
Preferowane bêd¹ firmy niewymagaj¹ce wielkiego kapita³u pocz¹tkowego, dzia³aj¹ce g³ównie w bran¿y
us³ugowej. Toruñski inkubator ma byæ najwiêkszym takim przedsiêwziêciem w kraju. Jego stworzenie
poch³onie 23,5 mln z³. Pieniêdzy miasto poszuka w funduszach europejskich. Je�li chodzi o formê
w³asno�ci, to w 100% bêdzie to instytucja gminna. W ten sposób miasto wesprze drobnych przedsiêbior-
ców. Plan na najbli¿sze trzy lata jest prosty: Centrum stworzy warunki do powstania 120 niewielkich
firm. Dziêki nim zatrudnienie znajdzie 500 osób. Do 2010 r. projekt nie bêdzie przynosi³ zysku. Dopiero
po tym czasie miasto spodziewa siê zwrotu nak³adów [za:] D. Wójcicki, Powstanie inkubator, �Gazeta
Wyborcza�, dodatek lokalny, 15.09.2006 r.
6 Stan w koñcu wrze�nia 2006 r.; dane uzyskane od Dyrektora AIP w Toruniu.
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� cykle konferencji z udzia³em wybitnych dydaktyków oraz przedsiêbiorców z regionu toruñskiego;
� cykle szkoleñ maj¹cych na celu podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych oraz studentów

w zakresie:
1. komunikacji w biznesie,
2. podstaw negocjacji,
3. podstaw autoprezentacji,
4. podstaw rachunkowo�ci oraz prawa gospodarczego.

Mo¿na stwierdziæ, ¿e Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczo�ci przy Wy¿szej Szkole Banko-
wej w Toruniu nie stosuje szkolenia m³odzie¿y poprzez nudne, monotonne, nieefektywne warsz-
taty, lecz stwarza m³odym osobom szansê zak³adania w³asnych firm z mo¿liwo�ci¹ konsultacji
kadry naukowej oraz lokalnych przedsiêbiorców, bez ryzyka zwi¹zanego z dzia³alno�ci¹.

Sukcesy akademickich inkubatorów przedsiêbiorczo�ci w Polsce
AIP dzia³aj¹ krótko (od 2004 r.), ale maj¹ ju¿ niew¹tpliwe sukcesy:

1. jest to pierwsza sieæ w Europie �rodkowo-Wschodniej wspó³pracuj¹cych ze sob¹ 16 akade-
mickich inkubatorów przedsiêbiorczo�ci;

2. dziêki AIP powsta³o ju¿ ponad 150 firm prowadzonych przez m³odych ludzi;
3. firmy z AIP w 2005 r. wygenerowa³y niemal 2 mln z³ przychodu;
4. ponad 800 m³odych osób zg³osi³o chêæ dzia³ania w AIP (uczestnicy konkursu na biznesplany

w AIP);
5. ogólnopolska kampania promuj¹ca akademick¹ inicjatywê na prze³omie pa�dziernika i listopa-

da 2005 r. zgromadzi³a 18 patronów medialnych-najwiêkszych polskich mediów oraz prawie
100 mediów zaanga¿owanych w ca³ej Polsce;

6. AIP we wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem Pracy przekaza³y m³odym osobom w ca³ej Polsce
ponad 70 bezzwrotnych dotacji na za³o¿enie w³asnych firm, w wysoko�ci 12 000 z³ ka¿da;

7. Parlament Studencki RP za najlepsz¹ inicjatywê 2005 r. przyzna³ AIP-om tytu³ Studenckiej
Inicjatywy 2005.
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An Operation of Academic Incubator of Enterprise Based
on the Banking School in Toruñ

The Academic �Incubator� of Enterprise (AIE) originated in the Toruñ Banking School in
October 2004 was initiated by the school and the foundation called Academic Incubators of
Enterprise (former �Enterprise Above Divisions�)

Now there are 16 cooperating AIEs at the best Polish graduate schools which aim for the
development of enterprise among Polish young people.

The article shows the operation of AIE and its importance for students of Kujawsko-Pomor-
skie Province.
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Zachowania m³odzie¿y na wspó³czesnym rynku pracy w Polsce

Wspó³czesna m³odzie¿ w Polsce w wieku 19�26 lat staje siê bardziej aktywna i dynamiczna.
Nie szuka, jak jeszcze kilka lat temu, usprawiedliwienia swojej bierno�ci i niepowodzeñ w otacza-
j¹cej rzeczywisto�ci, ale raczej w sobie. Spada systematycznie liczba osób nieucz¹cych siê i nie-
pracuj¹cych, a w latach 2002�2005 dwukrotnie wzros³a grupa jednocze�nie ucz¹cych siê
i pracuj¹cych, do oko³o 24% ogó³u m³odych w wieku 19�26 lat (Raport AIG OFE i �Gazety
Wyborczej� � M³odzi 2005).

Ryc. 1. Co nale¿y robiæ, ¿eby zwiêkszyæ swoje szanse na rynku pracy (zmiana w czasie)

�ród³o: opracowanie autora na podstawie Raportu AIG OFE i �Gazety Wyborczej� � M³odzi 2005

Powy¿sze dane pokazuj¹, ¿e m³odzi ludzie staraj¹ siê zdobywaæ ci¹gle nowe do�wiadczenia
i umiejêtno�ci; nie poprzestaj¹ na tym, co maj¹, chc¹ siê dalej rozwijaæ. Robi¹ to zwykle w sposób
planowy i przemy�lany. Na pierwszym miejscu stawiaj¹ naukê jêzyków obcych; przywi¹zuj¹
wiêksz¹ wagê ni¿ dawniej do ci¹g³ego dokszta³cania siê, uczestnictwa w kursach i szkoleniach
oraz uzyskiwania dodatkowych uprawnieñ, licencji i tytu³ów. Modn¹ form¹ aktywno�ci w�ród
m³odzie¿y jest wolontariat. W ostatnich latach stale ro�nie procent osób w wieku 19�25 lat
podejmuj¹cych pracê jako wolontariusze. Obecnie stanowi¹ oni najliczniejsz¹ grupê wiekow¹
wolontariatu.
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Tab.1. Struktura wiekowa wolontariuszy (w %)

�ród³o: opracowanie autora na podstawie raportu z badañ Wolontariat, filantropia i 1% (Gumkowska,
Herbst, Wygnañski 2004)

M³odzi ludzie w ramach wolontariatu ucz¹ siê wspó³dzia³ania z innymi i zdobywaj¹ do�wiad-
czenie zawodowe, i to z regu³y, jak twierdz¹ oni sami, w przyjemnej i po¿ytecznej formie. W trak-
cie badañ ankietowych podkre�laj¹, ¿e praca w charakterze wolontariusza zwiêksza ich szanse
na rynku pracy.

W�ród zdobywanych do�wiadczeñ przewa¿aj¹ pozytywne, ale realia polskiego rynku pracy,
ró¿ne warunki i stosunki pracy powoduj¹, ¿e m³odzie¿ gromadzi równie¿ do�wiadczenia nega-
tywne. Do takich nale¿¹: praca �w nadgodzinach� bez dodatkowego wynagrodzenia, opó�nia-
nie, zmniejszanie, a nawet brak wynagrodzenia, odmowa udzielenia przys³uguj¹cego urlopu.
Zdarzaj¹ siê tak¿e mobbing i zwolnienia z pracy bez podania przyczyny. Takim negatywnym
zjawiskiem jest równie¿, stosowane nagminnie przez pracodawców w Polsce, zatrudnianie m³o-
dych ludzi bez jakiejkolwiek umowy � �na czarno�. Tak¹ pracê najczê�ciej wykonuj¹ osoby
najs³abiej wykszta³cone. Zdarza siê, ¿e w swojej pracy zawodowej nigdy nie zetknêli siê z inn¹
form¹ zatrudnienia.

Ryc. 2. Podejmowanie pracy �na czarno� wed³ug poziomu wykszta³cenia
(w % ogó³u m³odych podejmuj¹cych pracê)

�ród³o: Raport AIG OFE i �Gazety Wyborczej� � M³odzi 2005

Z przedstawionego wykresu wynika, ¿e 43% respondentów podejmuj¹cych pracê pracowa³o
�na czarno�. W grupie respondentów legitymuj¹cych siê wykszta³ceniem zawodowym, bez umowy
o pracê by³o zatrudnionych 55,0%, z wykszta³ceniem �rednim (odpowiednio) 44,0%, z wykszta³-
ceniem ponadmaturalnym � 39,0%.

W³asne do�wiadczenia zwi¹zane z rynkiem pracy mobilizuj¹ m³odzie¿ do samodzielnego pozna-
wania przepisów prawa pracy. Du¿y wp³yw na taki stan rzeczy maj¹ media coraz czê�ciej pokazuj¹ce
przyk³ady bezprawnych praktyk niektórych pracodawców oraz pozytywne dla pracowników
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rozstrzygniêcia s¹dowe. M³odzi napotykaj¹ tak¿e problemy, z którymi bez dobrej znajomo�ci
praw i obowi¹zków pracowniczych nie mog¹ sobie poradziæ. Siêgaj¹ wobec tego do kodeksu
pracy, po specjalistyczne czasopisma i wydawnictwa.

Znacznie czê�ciej ni¿ nad zjawiskami negatywnymi, m³odzi zastanawiaj¹ siê nad cechami
idealnej pracy. S¹ zdecydowani i bardzo konkretni. Uwa¿aj¹, ¿e idealna praca powinna byæ
interesuj¹ca, gwarantowaæ bezpieczeñstwo zatrudnienia, dawaæ mo¿liwo�æ rozwoju i awansu,
ale przede wszystkim powinna byæ dobrze p³atna.

Pewnym wzorcem kariery zawodowej dla m³odych ludzi jest przedsiêbiorca, który za³o¿y³ firmê
i dziêki niej mo¿e ¿yæ razem z ca³¹ rodzin¹ znacznie lepiej ni¿ osoba pracuj¹ca na posadzie �u ko-
go��. Taki model wybra³aby prawie po³owa z nich. Chêæ otwarcia w³asnej firmy w ci¹gu najbli¿-
szych piêciu lat czê�ciej deklaruj¹ osoby z wy¿szym wykszta³ceniem, podkre�laj¹ jednak, ¿e
najwiêksz¹ przeszkod¹ jest brak pieniêdzy. Fundusze, które mo¿na otrzymaæ w ramach programów
wspierania samozatrudnienia przez m³odzie¿, s¹ niewystarczaj¹ce; przyda³by siê te¿ w³asny �wk³ad�.
Poza tym podnoszone bywaj¹ kwestie wysokich kosztów prowadzenia firmy, które w zwi¹zku z tym
traktowane s¹ jako jedna z powa¿niejszych barier przedsiêbiorczo�ci m³odych.
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Ryc. 3. Zmienno�æ intencji za³o¿enia w³asnej firmy (w %)

�ród³o: Raport AIG OFE i �Gazety Wyborczej� � M³odzi 2005

Z wykresu wynika, ¿e deklaracje za³o¿enia firmy wykazuj¹ stosunkowo nisk¹ zmienno�æ w cza-
sie; porównanie wyników z lat 2002 i 2005 pokazuje, ¿e pozytywne deklaracje wykazuj¹ nisk¹
tendencjê wzrostow¹ (ró¿nice 2�4%).

Z analizy Raportu M³odzi 2005 wynika zatem, ¿e obecnie m³odzi ludzie swoj¹ aktywno�æ
zawodow¹ staraj¹ siê realizowaæ nieco inaczej ni¿ jeszcze w niedalekiej przesz³o�ci. Wiêcej z nich
stara siê podejmowaæ pracê na czas okre�lony, dorywcz¹, na zlecenie lub umowê o dzie³o, mniej
ni¿ w przesz³o�ci � na umowê sta³¹, na czas nieokre�lony. Du¿e znaczenie w takim podej�ciu ma
fakt, ¿e wzrost aktywno�ci ³¹czony jest z nauk¹; m³odzie¿ widzi konieczno�æ ustawicznego kszta³-
cenia, zdobywania nowych umiejêtno�ci i poznawania nowych technologii. Korzystaj¹ z nada-
rzaj¹cych siê szans, ale dostrzegaj¹ tak¿e negatywne zjawiska na polskim rynku pracy, co
mobilizuje ich do szukania rozwi¹zañ, aby poradziæ sobie w trudnych sytuacjach. Taka postawa
mo¿e prowadziæ w przysz³o�ci do zmian standardów zachowañ w relacjach pomiêdzy uczestni-
kami rynku pracy, które obecnie nie s¹ chlub¹ naszego kraju. Niezbêdne jest odbudowanie
w³a�ciwych wiêzi w za³ogach pracowniczych firm i przedsiêbiorstw oraz tworzenie nowoczesnych
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struktur organizacyjnych. S¹ przes³anki, ¿e wraz z m³odym pokoleniem wchodz¹cym na rynek
pracy do takich zmian powoli mo¿e dochodziæ.

Metodyka w³asnych badañ w�ród m³odzie¿y
Na prze³omie lat 2005 i 2006, wzoruj¹c siê na autorach Raportu M³odzi 2005, przeprowadzono

podobne badania w�ród m³odzie¿y klas maturalnych II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zabrzu,
w celu oceny roli zabrzañskich lokalnych instytucji w przeciwdzia³aniu bezrobociu m³odzie¿y.
Mia³y one m.in. odpowiedzieæ na pytanie: �Jak wspó³czesna m³odzie¿ radzi sobie na rynku pracy
i jakie s¹ jej plany edukacyjne i zawodowe?�

Charakter badanych problemów, a wiêc postaw m³odzie¿y na rynku pracy oraz oceny przedsiê-
wziêæ edukacyjnych przygotowuj¹cych do doros³ego, w tym zawodowego ¿ycia, jest zmienny
i zale¿y od wielu czynników zewnêtrznych. Mo¿na do nich zaliczyæ instytucjonalne i prawne
bariery rozwoju przedsiêbiorczo�ci i tworzenia nowych miejsc pracy na danym terenie oraz ilo�æ
i jako�æ przedsiêwziêæ podejmowanych w celu aktywizacji m³odzie¿y i przygotowania jej do wej-
�cia na rynek pracy. Wreszcie � wiedza o faktach spo³ecznych mo¿e wywieraæ bezpo�redni
wp³yw na �wiadomo�æ ludzi, którzy siê z ni¹ zetkn¹, kszta³towaæ ich �wiatopogl¹d i system
warto�ci, sk³aniaæ ich, poprzez wp³yw na ich postawy, do okre�lonych zachowañ (Nowak 1985).
W przypadku badanego problemu istotne s¹ tak¿e indywidualne predyspozycje uczniów. Wy-
daje siê, ¿e  nie tylko jednostki kszta³tuj¹ obraz danej zbiorowo�ci, ale pewne fakty spo³eczne
oddzia³uj¹ na jednostki i kszta³tuj¹ ich postawy. Jest to stanowisko miêdzy skrajnym indywidu-
alizmem a holizmem, które zak³ada, ¿e cechy ca³o�ci spo³ecznych s¹ zale¿ne od cech czê�ci je
wspó³tworz¹cych, a cechy czê�ci od ca³o�ci przez te czê�ci wspó³tworzonej (So³oma 2002).

Badania mia³y równie¿ potwierdziæ hipotezy, ¿e przedsiêwziêcia skierowane do m³odzie¿y
wp³ywaj¹ na zwiêkszenie przedsiêbiorczo�ci i aktywno�ci na rynku pracy, a m³odzi ludzie zdaj¹
sobie sprawê, jakie wymagania s¹ przed nimi stawiane, maj¹ swoje marzenia i jasne �cie¿ki roz-
woju w³asnej kariery.

Badanie przeprowadzono metod¹ ilo�ciow¹. Dziêki dotarciu do wyników zaprezentowanych
wy¿ej podobnych badañ mo¿liwe by³o wykorzystanie metody porównawczej, któr¹ stosuje siê
czêsto w badaniach zjawisk ¿ycia spo³ecznego w celu ustalenia cech i zachowañ podobnych,
identycznych lub odmiennych dla grup o zbli¿onych charakterystykach. Jako technikê badaw-
cz¹ wykorzystano anonimow¹ ankietê audytoryjn¹. Kwestionariusz ankiety zawiera³ zbiór dzie-
wiêciu pytañ, które dotyczy³y do�wiadczeñ zawodowych, wyobra¿eñ na temat zatrudnienia
i po¿¹danych cech pracy oraz planów ¿yciowych po maturze badanych uczniów.

Wybór próby reprezentacyjnej opiera³ siê na zasadach doboru celowego. Dobór celowy to
�wiadomy dobór obiektów do próby badanej ze wzglêdu na to, ¿e spe³niaj¹ one okre�lonego
rodzaju kryteria (So³oma 2002).

Badania przeprowadzono w�ród uczniów klas trzecich II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Za-
brzu, którzy s¹ typowymi przedstawicielami m³odzie¿y miasta. S¹, co bardzo istotne dla poznania
badanych problemów, kolejnym rocznikiem koñcz¹cym naukê w liceum po wprowadzeniu przed-
miotu podstawy przedsiêbiorczo�ci do programu szkó³ ponadgimnazjalnych. Ponadto w czasie
edukacji uczestniczyli w innych formach szkolenia i warsztatach zwi¹zanych z rynkiem pracy.

Prezentacja rezultatów badañ
Badani uczniowie maj¹ w wiêkszo�ci osiemna�cie lat; praca i ¿ycie zawodowe dopiero przed

nimi. Okazuje siê jednak, ¿e wiêkszo�æ z nich � 66% � ma ju¿ za sob¹ pierwsze do�wiadczenia
zawodowe. Szczegó³owe dane na ten temat prezentuje ryc. 4.

Zachowania m³odzie¿y na wspó³czesnym rynku pracy w Polsce
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Na wzrost aktywno�ci m³odzie¿y wp³ywa kilka czynników. Na polskim rynku zachodz¹ prze-
obra¿enia w kierunku preferowania pracy w niepe³nym wymiarze czasu oraz formy zatrudnienia
na podstawie umów czasowych. Jest to z regu³y niekorzystne dla osób o ustabilizowanym
statusie ¿yciowym, które oczekuj¹ sta³ego zatrudnienia. Tê lukê wype³niaj¹ m³odzi ludzie ³¹cz¹cy
naukê z prac¹. M³odzie¿ z regu³y chce zarobiæ na dodatkowe �zachcianki�, takie jak nowy telefon
komórkowy, modna odzie¿, kosmetyki czy popo³udnie z przyjació³mi w pubie. M³odzie¿ pracuje
tak¿e dlatego, ¿e tak robi¹ rówie�nicy, kole¿anki i koledzy, którzy s¹ zreszt¹ ��ród³em� kontaktów
i sposobem dotarcia do ewentualnego pracodawcy.

Ryc. 4. Podejmowanie pracy przez uczniów II LO w Zabrzu (w %)

�ród³o: opracowanie autora

Liberalizacja na rynku pracy ma jednak nie tylko plusy. To, ¿e praca w niepe³nym wymiarze
godzin, dorywcza, jest ³atwiej dostêpna, wi¹¿e siê z omijaniem przez niektórych pracodawców
przepisów prawa i zatrudnianiem m³odych ludzi bez umowy � �na czarno�.

Ryc. 5. Formy zatrudnienia badanych (w %)

�ród³o: opracowanie autora
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Wiêcej ni¿ po³owa uczniów � 57, czyli 52,8% spo�ród tych, którzy dotychczas pracowali, by³o
zatrudnionych bez umowy, wiêcej ni¿ 1/4 � 25 uczniów, czyli 27,8%, pracowa³o po podpisaniu
umów zleceñ, o dzie³o i o pracê. M³odzie¿ z regu³y podejmuje pracê w handlu (hostessy promu-
j¹ce wyroby znanych marek w supermarketach), us³ugach i w wolontariacie � 21 uczniów, czyli
19,5% ogó³u pracuj¹cych. Nale¿y podkre�liæ, ¿e w wolontariacie mo¿e podj¹æ pracê tylko osoba
pe³noletnia, a 18 lat ankietowani ukoñczyli dopiero w 2005 r., jest to wiêc chyba dobry wynik.

M³odzi ludzie zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e aby staæ siê bardziej atrakcyjnymi dla potencjal-
nych pracodawców, musz¹ � oprócz do�wiadczeñ � zdobywaæ kolejne umiejêtno�ci i uprawnienia.

Zdaniem uczniów najwa¿niejsze s¹ kontynuowanie nauki (studia) i znajomo�æ jêzyków ob-
cych, konieczna m.in. w zwi¹zku z otwarciem unijnych rynków pracy oraz du¿¹ liczb¹ przedstawi-
cielstw firm zagranicznych i przedsiêbiorstw krajowych kooperuj¹cych z firmami zagranicznymi,

KRYSTIAN SOWISLOK
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Ryc. 6. Czynniki zwiêkszaj¹ce szanse m³odych ludzi na rynku pracy � wed³ug uczniów II LO w Zabrzu

�ród³o: opracowanie autora

wymagaj¹cych od pracowników bieg³ego pos³ugiwania siê jêzykami obcymi. Te odpowiedzi
(mo¿na by³o zaznaczyæ trzy) wybra³o 73% ankietowanych. Podkre�lono równie¿ du¿e znaczenie
dodatkowych kursów � 31% odpowiedzi, zdobywania dodatkowych uprawnieñ � 31,2% odpo-
wiedzi, referencji i opinii potwierdzaj¹cych dotychczasowe do�wiadczenie � 22,2% odpowiedzi.
M³odzi ludzie s¹ �wiadomi, ¿e w zwi¹zku z rosn¹cymi wymaganiami i konkurencj¹ nie³atwo jest
obecnie zdobyæ pracê. Aby przysz³a praca spe³nia³a ich oczekiwania, musz¹ siê stale rozwijaæ.

Wolontariat jest jedn¹ z dróg budowania w³asnej pozycji na rynku pracy. Uczniowie decyduj¹
siê na pracê wolontariusza przede wszystkim po to, aby pomagaæ innym i zrobiæ co� po¿yteczne-
go. Kolejne najczê�ciej wskazywane powody s¹ zwi¹zane z planowaniem przysz³ej kariery zawo-
dowej. Dotycz¹ nabywania umiejêtno�ci wspó³pracy z lud�mi, zdobywania do�wiadczenia
zawodowego i uatrakcyjnienia w³asnego CV. Obecnie w Centrum Wolontariatu w Zabrzu pracuje
ponad 150 wolontariuszy. Centrum nie prowadzi dok³adnych statystyk z podzia³em na grupy
wiekowe, ale z uzyskanych danych wynika, jaki udzia³ w wolontariacie maj¹ uczniowie i studen-
ci, a wiêc najprawdopodobniej osoby znajduj¹ce siê w grupie wiekowej 18�25 lat. Stanowi¹ oni
24% (37 osób) ogó³u wolontariuszy w Zabrzu. Jest to porównywalna wielko�æ do udzia³u w wo-
lontariacie tej grupy wiekowej w Polsce w 2004 r. (por. tab. 2).

Wizerunek idealnej pracy na podstawie odpowiedzi uczniów jest jasny i konkretny. Przede
wszystkim powinna byæ dobrze p³atna. Poza tym istotne jest, aby by³a interesuj¹ca i zgodna
z wybranym zawodem, dawa³a mo¿liwo�æ dalszego rozwoju i aby panowa³a w niej mi³a atmosfera.
Zwa¿ywszy na m³ody wiek ankietowanych, ciekawe, ¿e du¿e znaczenie ma dla nich równie¿
sta³o�æ zatrudnienia. Przyczyn¹ mo¿e byæ to, ¿e do tej pory, podejmuj¹c pracê, spotykali siê
z ³amaniem praw pracowniczych, np. brakiem umowy o pracê, opó�nieniami w wyp³acaniu wynagro-
dzenia lub obni¿eniem wynagrodzenia, z³ym traktowaniem przez prze³o¿onych. Zdaj¹ sobie sprawê,
¿e aby mogli siê broniæ przed takim traktowaniem, musz¹ lepiej poznaæ przepisy prawa pracy.

Zachowania m³odzie¿y na wspó³czesnym rynku pracy w Polsce
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Ryc. 7. �ród³a informacji o prawie pracy (w %) � wed³ug uczniów II LO w Zabrzu
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�ród³o: opracowanie autora

Przedstawiony stan rzeczy próbuj¹, zdaniem uczniów, zmieniæ przede wszystkim nauczyciele
przedmiotu podstawy przedsiêbiorczo�ci, w którego programie mieszcz¹ siê zagadnienia doty-
cz¹ce m.in. umów o pracê oraz praw i obowi¹zków pracownika i pracodawcy. Uczniowie przyzna-
j¹, ¿e przepisy prawa pracy najczê�ciej poznaj¹ na zajêciach w szkole (63,4%). Niektórzy wymieniaj¹
jako �ród³o informacji media (17,9%) lub dom (12,7%).

Ryc. 8. Czynniki decyduj¹ce o zatrudnieniu w Polsce � wed³ug uczniów II LO w Zabrzu

�ród³o: opracowanie autora

Opinie m³odych ludzi o czynnikach decyduj¹cych w Polsce o zatrudnieniu nie s¹ pozytywne.
Wiêcej ni¿ po³owa uczniów (54,1%) uwa¿a, ¿e o zatrudnieniu decyduj¹ znajomo�ci. Uczniowie wyja-
�niali, ¿e wiêkszo�æ zaznacza³a t¹ odpowied� nie dlatego, ¿e rodzina czy znajomi �za³atwiaj¹� im pracê,
ale ¿e s¹ �ród³em informacji o miejscach pracy i dziêki ich wskazówkom mog¹ ³atwiej dotrzeæ do poten-
cjalnego pracodawcy. Oprócz omawianej wy¿ej odpowiedzi niektórzy ankietowani podkre�lili rów-
nie¿ istotn¹ rolê do�wiadczenia zawodowego (22,2%) oraz wiedzy i umiejêtno�ci (11,8%).

Plany ¿yciowe badanych po maturze
Ankietowani, tegoroczni maturzy�ci, planuj¹ dalsz¹ edukacjê. Wiedz¹, ¿e na razie ich warto�æ

na rynku pracy jest bardzo niska, poniewa¿ traktuje siê ich jak pracowników niewykwalifikowa-
nych, bez zawodu. Czê�æ z nich my�li o podjêciu pracy równocze�nie z nauk¹.
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�ród³o: opracowanie autora

Osób, które chcia³yby pogodziæ naukê z prac¹, jest ponad jedna trzecia (37,2%). Najwiêcej
(55,9%) jest takich, którzy chcieliby pracowaæ dorywczo, ¿eby zaspokoiæ potrzeby, których
koszty przekraczaj¹ wysoko�æ kieszonkowego otrzymywanego od rodziców. W tej grupie s¹
równie¿ uczniowie, którzy zaspokajaj¹ swoje ambicje dziêki wolontariatowi i pomocy innym lu-
dziom. Niewielu spo�ród ankietowanych nie my�li o ³¹czeniu nauki z prac¹ (6,9%).

Mimo ¿e ankietowani s¹ dopiero osiemnastolatkami, ostatnie pytanie dotyczy³o mo¿liwo�ci
za³o¿enia w przysz³o�ci w³asnej firmy. Nie okre�lono w ankiecie, czy te plany maj¹ byæ realizowa-
ne w ci¹gu najbli¿szych piêciu czy nawet dziesiêciu lat. Wa¿ne by³o, czy przy obecnej wiedzy
i przygotowaniu merytorycznym rozwa¿aj¹ tak¹ mo¿liwo�æ.

Za³o¿enie w³asnej firmy zdecydowanie zadeklarowa³a niemal jedna czwarta uczniów. Najwiêk-
sz¹ grupê stanowi¹ niezdecydowani: raczej tak � 16,3%, raczej nie � 27,9%, nie wiem � 33,6%
(³¹cznie ponad 77%). Potwierdza to wysuwan¹ ju¿ tezê, ¿e dla tych m³odych ludzi jest jeszcze za
wcze�nie na podjêcie jednoznacznej decyzji w tej sprawie.

Ryc. 10. Zainteresowanie badanych uczniów podjêciem dzia³alno�ci gospodarczej (w %)
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�ród³o: opracowanie autora

Zachowania m³odzie¿y na wspó³czesnym rynku pracy w Polsce

Ryc. 9. Plany badanych uczniów dotycz¹ce ³¹czenia po maturze dalszej edukacji z prac¹

Porównanie wyników badañ autora z wynikami podobnych badañ przeprowadzonych w kraju
Od wielu lat bezrobocie m³odzie¿y jest w Polsce bardzo niepokoj¹cym zjawiskiem. Taka sytu-

acja, czyli samo istnienie problemów spo³ecznych, zdaniem S. Nowaka wyznacza problematykê
badañ socjologicznych (1985). Problem bezrobocia m³odzie¿y szczególnej wagi nabiera obec-
nie, kiedy na rynek pracy wchodzi wy¿ demograficzny po³owy lat 80. XX w. Dziêki badaniom
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uzyskujemy mo¿liwo�æ rozszerzenia wiedzy o przejawach ¿ycia spo³ecznego i wzbogacenia jej
o nowe dane i wynikaj¹ce z nich wnioski (Sztumski 1979). Na pocz¹tku niniejszej pracy przedsta-
wiono opinie m³odzie¿y z ca³ego kraju dotycz¹ce rynku pracy w Polsce, oparte na danych Rapor-
tu AIG OFE i �Gazety Wyborczej� � M³odzi 2005, a w dalszej czê�ci omówiono zbli¿one
tematycznie i ze wzglêdu na wiek ankietowanych opinie uczniów klas maturalnych II Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Zabrzu. Mo¿liwe jest wiêc przeprowadzenie analizy porównawczej.

Przekonania m³odzie¿y o tym, co nale¿y robiæ w celu zwiêkszenia swoich szans na zatrudnie-
nie, s¹ podobne, niezale¿nie od miejsca zamieszkania i wieku. W porównywanych badaniach
m³odzi ludzie podkre�laj¹, ¿e trzeba siê kszta³ciæ, doskonaliæ znajomo�æ jêzyków obcych i uczest-
niczyæ w kursach i szkoleniach, aby zdobyæ dodatkowe umiejêtno�ci i uprawnienia. Jedyn¹
powa¿n¹ ró¿nic¹ jest znaczenie intensywnego poszukiwania pracy: w Raporcie M³odzi 2005 na
trzeciej pozycji, w�ród uczniów II LO w Zabrzu � na ósmej. Wyja�nienie jest chyba proste. Tak¹
strategiê trzeba stosowaæ, poszukuj¹c pracy sta³ej, a zatrudniaj¹c siê dorywczo, m³odzi ludzie
korzystaj¹ z kontaktów rodzinnych lub kole¿eñskich.

W analizie badañ podkre�lany by³ kilkakrotnie problem zatrudniania pracowników �na czar-
no� oraz to, ¿e uczniów liceum na rynku pracy uwa¿a siê za niewykwalifikowan¹ si³ê robocz¹.
Najczê�ciej pracodawcy zatrudniaj¹ ich bez umowy o pracê. Wynik badania ankietowego autora
(52,8%) nie odbiega od statystyk krajowych w tej kwestii (55%).

Przedstawiona sytuacja wywo³uje zachowania obronne m³odych ludzi. Staraj¹ siê oni lepiej
poznaæ przepisy prawa pracy. Czê�æ m³odzie¿y, za jak¹ uwa¿a siê osoby w wieku 18�25 lat, nie
mia³a jeszcze takiej mo¿liwo�ci zdobywania wiedzy nt. prawa pracy, jak¹ maj¹ obecni uczniowie
szkó³ ponadgimnazjalnych uczestnicz¹cy w zajêciach z przedsiêbiorczo�ci. Uczniowie klas matu-
ralnych II LO w Zabrzu podkre�laj¹, ¿e najwiêcej informacji o prawie pracy uzyskuj¹ w szkole,
w ramach zajêæ z podstaw przedsiêbiorczo�ci (63,4%). Ich starsi koledzy musz¹ sobie radziæ
sami, korzystaj¹c z mediów czy prasy lub siêgaj¹c po kodeks pracy.

Ka¿dy, nie tylko m³ody cz³owiek, chcia³by wykonywaæ pracê zgodn¹ z zainteresowaniami
i � co najwa¿niejsze � dobrze p³atn¹. To samo podkre�laj¹ ankietowani m³odzi ludzie w Polsce
i uczniowie II LO w Zabrzu. Wa¿ne s¹ dla nich tak¿e gwarancja zatrudnienia, mo¿liwo�ci rozwoju
i awansu oraz kole¿eñska atmosfera w miejscu pracy.

Wiêkszo�æ m³odych ludzi marzy o karierze przedsiêbiorcy, która kojarzy im siê z niezale¿no-
�ci¹ i zarabianiem du¿ych pieniêdzy. ̄ eby jednak podj¹æ decyzjê o rozpoczêciu w³asnej dzia³al-
no�ci gospodarczej, trzeba nie tylko chêci, ale równie¿ predyspozycji, sprzyjaj¹cych warunków
i pewnej dojrza³o�ci. Tej ostatniej � przede wszystkim, choæ nie tylko � ankietowanym uczniom
jeszcze brakuje. St¹d na pytanie o gotowo�æ do za³o¿enia w³asnej firmy du¿a czê�æ niezdecydo-
wanych odpowiada³a �nie wiem�. Jest ona wiêksza ni¿ w przypadku odpowiedzi na to pytanie
osób ze starszych grup wiekowych uwzglêdnionych w Raporcie M³odzi 2005.

Z przedstawionych porównañ wynika, ¿e pogl¹dy i marzenia dotycz¹ce pracy zawodowej
uczniów klas maturalnych II LO w Zabrzu pokrywaj¹ siê z ogólnie panuj¹cymi w�ród m³odzie¿y
w Polsce. Widaæ oczywi�cie ich mniejsze do�wiadczenie w poruszaniu siê po rynku pracy, ale
w pewnych sprawach maj¹ przewagê. Mog¹ ju¿ teraz w czasie zajêæ z podstaw przedsiêbiorczo-
�ci uzyskaæ wiele istotnych informacji i nabyæ umiejêtno�ci, które starsze kole¿anki i koledzy
musz¹ zdobywaæ samodzielnie.

Zwiêksza siê liczba tych, którzy pierwsze zawodowe do�wiadczenia zbieraj¹ jeszcze w czasie
edukacji i to nawet na szczeblu ponadgimnazjalnym. S¹ przy tym �wiadomi konieczno�ci kszta³-
cenia siê i ci¹g³ego zdobywania nowych umiejêtno�ci, uprawnieñ i do�wiadczeñ. Wykazuj¹
aktywno�æ nie tylko w podejmowaniu pracy zarobkowej. Czêsto swoje ambicje zaspokajaj¹ bez-
interesownie, pomagaj¹c ludziom jako wolontariusze. Z opinii m³odzie¿y poznanych w trakcie
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badañ oraz analizy wyników badañ prowadzonych w Polsce przez ró¿ne instytucje wynika,
¿e m³odzi ludzie coraz lepiej radz¹ sobie na rynku pracy. Mo¿na równie¿ stwierdziæ, ¿e staj¹ siê,
zgodnie z intencjami nauczycieli przedsiêbiorczo�ci i przedmiotów ekonomicznych oraz wszyst-
kich innych osób odpowiedzialnych za edukacjê w tym zakresie, bardziej przedsiêbiorczy.
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Youths� Behaviors on the Current Labour Market in Poland

Young people are becoming more and more active on the labour market these days. The
number of young adults who are studying and working at the same time is increasing. These
statements are confirmed by research done all over Poland and the survey conducted among the
last-year students of The Second Comprehensive School in Zabrze.

Young people acquire their first job experience during their education, after completing gram-
mar school course. They treat their careers very seriously in a planned and unhurried manner.
They are conscious of the necessity of further education, especially mastering foreign langu-
ages and getting more skills and experience. A national research and my own survey come to the
conclusion that young people seem to be performing better and better on the labour market and
becoming, in compliance with our intentions, more and more entrepreneurial.

Zachowania m³odzie¿y na wspó³czesnym rynku pracy w Polsce
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Start m³odzie¿y na rynku pracy

Gospodarka ka¿dego kraju za najwa¿niejsze zadanie stawia sobie odpowiedni wzrost gospo-
darczy, stabilne ceny i pe³ne zatrudnienie. Realizacja tych zadañ zwi¹zana jest z realizacj¹ celów
spo³ecznych, takich jak1:
� wolno�æ ekonomiczna,
� efektywno�æ ekonomiczna,
� sprawiedliwo�æ ekonomiczna,
� bezpieczeñstwo ekonomiczne.

Nierówno�æ spo³eczna to sytuacja, gdy ludzie s¹ nierówni sobie nie z powodu jakichkolwiek
cech cielesnych czy psychicznych, lecz z powodu przynale¿no�ci do ró¿nych grup, zajmowania
ró¿nych pozycji spo³ecznych albo nierównego dostêpu do spo³ecznie cenionych dóbr. Raczej
nie mówi siê o nierówno�ci wówczas, gdy ró¿nica w dostêpie do tych dóbr jest nieznaczna.

J.J. Rousseau wyró¿nia dwa rodzaje nierówno�ci: naturaln¹ lub przyrodzon¹, ustanowion¹
przez naturê i polegaj¹c¹ na ró¿nicach wieku, si³, zdrowia, zalet umys³u czy duszy, oraz obycza-
jow¹, polityczn¹ albo spo³eczn¹, zale¿n¹ od czego� w rodzaju umowy; albo jest ona zgodnie
ustanowiona przez ludzi, albo moc sw¹ przynajmniej czerpie z tej zgody.2 �ród³em nierówno�ci
drugiego rodzaju s¹ fakty spo³eczne nieodznaczaj¹ce siê naturalno�ci¹, lecz bêd¹ce czym� sztucz-
nym, ustanowionym.

Zagro¿enia wywo³ane przez nierówno�ci maj¹ zarówno wymiar spo³eczny, gdy¿ dotycz¹ ¿ycia
mniejszych lub wiêkszych zbiorowo�ci ludzkich, jak i wymiar indywidualny, dotycz¹ bowiem
losów i perspektywy ¿ycia jednostek.3

Najwiêksze zagro¿enie nierówno�ci stwarzaj¹ cz³owiekowi jako jednostce spo³ecznej, gdy¿ krêpu-
j¹ jego inicjatywê, t³umi¹ jego wolno�æ, nie pozwalaj¹ na to, by móg³ suwerennie stanowiæ o sobie.

Charakterystyka polskiego rynku pracy w�ród m³odzie¿y
Polski rynek pracy charakteryzuje siê najwy¿szym bezrobociem w Unii Europejskiej. Dotyczy

ono przede wszystkim ludzi m³odych. Zgodnie z ustaw¹ z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, obowi¹zuj¹c¹ od 1.06.2004 r. (Dz.U. Nr 99, poz.1001, z pó�n. zm.),
stopê bezrobocia podaje siê z uwzglêdnieniem pracuj¹cych w gospodarstwach indywidualnych

1 T. Buczyñska, 2000, Makroekonomia, WS PWN, Warszawa-£ód�.
2 J.J. Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówno�ci miêdzy lud�mi, t³um. H. Elzenberg
[w:] Trzy rozprawy z filozofii spo³ecznej, PWN, Warszawa 1956.
3 K. Sosenko, A. Wêgrzecki, Nierówno�æ jako kategoria interdyscyplinarna, �Zeszyty Naukowe� 1/2003,
Uniwersytet Rzeszowski.
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zasadnicze zawodowe 23,8%

ogólnokszta³c¹ce 19,4%
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Ryc. 1. Stopa bezrobocia w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2005 r. (przeciêtnie w roku)

Start m³odzie¿y na rynku pracy

4 Ma³y Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2006
5 Polskie Forum Strategii Lizboñskiej. Wzrost gospodarczy i zatrudnienie, 2005, Warszawa-Gdañsk.

w rolnictwie. Od 1.06.2004 r. za bezrobotnego nie uwa¿a siê osoby odbywaj¹cej przygotowanie
zawodowe w miejscu pracy.4 Stopê bezrobocia w wybranych krajach UE przedstawia ryc. 1.

Bezrobocie w Polsce ma charakter strukturalny; w 80% wynika z uwarunkowañ instytucjonal-
nych, które wywo³uj¹ ograniczenie popytu na pracê, ma³¹ elastyczno�æ rynku pracy, wysokie
pozap³acowe koszty pracy, utrzymywanie jednolitej stawki p³acy minimalnej wobec du¿ych zró¿-
nicowañ na regionalnych rynkach pracy.

Pomimo dotkliwego bezrobocia, wiele czynników powoduje ograniczenie liczby osób zainte-
resowanych podjêciem pracy. Najwa¿niejsze z nich zwi¹zane s¹ z charakterem polityki spo³ecz-
nej i wysokim poziomem dostêpno�ci pozap³acowych �róde³ dochodów oraz charakterem regulacji
i negocjacji p³acowych w gospodarce.

Ryc. 2. Struktura zatrudnienia m³odych (15�24 lata) wed³ug poziomu wykszta³cenia w IV kwartale 2005 r.

Niezwykle wa¿n¹ rolê w ograniczaniu poda¿y pracy odgrywaj¹ ograniczenia przestrzenne
i jako�ciowe na rynku pracy. Ograniczenia przestrzenne wi¹¿¹ siê z nisk¹ mobilno�ci¹ terytorial-
n¹ si³y roboczej, a jako�ciowe s¹ nastêpstwem niskich kwalifikacji du¿ej czê�ci poszukuj¹cych
pracy oraz luk w systemie edukacji.

Autorzy Rekomendacji Polskiego Forum Strategii Lizboñskiej do Narodowego Planu Reform
2005�20085 podkre�laj¹, ¿e polityka spo³eczna, której celem jest ograniczanie ubóstwa, opiera siê
g³ównie na redystrybucji dochodów. Wprawdzie �wiadczenia dla bezrobotnych zmniejszaj¹
ubóstwo w kraju, gdy¿ otrzymuj¹ je ubodzy, to jednak na skutek negatywnego wp³ywu kosztów
polityki socjalnej na sytuacjê na rynku pracy, w wyniku transferów, tworzy siê nowe ubóstwo
zwi¹zane z wykluczeniem z rynku pracy. Niski stopieñ zatrudnienia powoduje wzrost ubóstwa,
natomiast wzrost zatrudnienia sprzyja zmniejszaniu ubóstwa, zw³aszcza w�ród m³odych. Szcze-
gólnie niskie stopy zatrudnienia dotycz¹ osób m³odych, wchodz¹cych na rynek pracy.

�ród³o: Ma³y Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2006

�ród³o: Ma³y Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2006
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Polityka kszta³cenia a rynek pracy
Reforma edukacji zapocz¹tkowa³a proces dostosowywania polskiego szkolnictwa do potrzeb

gospodarki i rynku pracy. W praktyce okaza³o siê, ¿e idee reformy s¹ lepsze od ich wykonania.
Z³o¿y³o siê na to kilka czynników:
� brak konsekwencji w realizacji reform,
� niepe³na decentralizacja,
� wprowadzanie i wycofywanie nowej matury,
� po³owiczna reforma systemu prawnego odnosz¹cego siê do wykonywania zawodu nauczy-

cielskiego.

Z tych wzglêdów przekszta³cenia systemu edukacji w Polsce musz¹ byæ kontynuowane, aby
poprawiæ jako�æ kszta³cenia i dostosowaæ je do potrzeb gospodarki. Zasadniczym problemem,
który nale¿y rozwi¹zaæ, jest polityka kszta³cenia zawodowego. W krajach UE odbywa siê ono
zwykle poza systemem szkolnym. Szybkie tempo postêpu technicznego powoduje, ¿e wiedza
techniczna dezaktualizuje siê, a absolwenci szkó³ zawodowych, jak ¿adna inna grupa, s¹ nara¿eni
na bezrobocie. W tej sytuacji jest konieczne stopniowe ograniczanie stosowania tej formy edu-
kacji i zastêpowanie jej przekazywaniem wiedzy zawodowej w ramach formalnej edukacji w szko-
le �redniej lub po zakoñczeniu kszta³cenia.

Kolejn¹ kwesti¹ jest polityka dokszta³cania skoordynowana z polityk¹ edukacyjn¹. Dokszta³-
canie poza systemem szkolnym powinno byæ dopasowane tre�ci¹ i form¹ do tego, czego siê
uczy b¹d� nie uczy w szkole.6 Dokszta³canie winno te¿ wyrównywaæ szanse grup wcze�niej upo�le-
dzonych w dostêpie do kszta³cenia, a tak¿e zapobiegaæ wykluczaniu i d³ugotrwa³emu bezrobociu.

W Polsce aktywni zawodowo dokszta³caj¹ siê rzadziej ani¿eli w krajach tzw. starej Unii. Dlate-
go te¿ edukacja i kszta³cenie ustawiczne musz¹ przejmowaæ realizacjê zadañ pañstwa w zakresie
pomagania w wychodzeniu z ubóstwa i wyrównywania szans.

Oprócz regulacji rynkowej procesów dokszta³cania istotna jest interwencja pañstwa, której
elementy mog¹ obejmowaæ dotacje lub zbli¿one rozwi¹zania niweluj¹ce nierówno�ci. Ofertê
dokszta³cania nale¿y kierowaæ do grup najs³abszych na rynku pracy, osób nisko wykwalifikowa-
nych, bezrobotnych oraz zagro¿onych bezrobociem z powodu dezaktualizacji kwalifikacji zawo-
dowych. Taka polityka dokszta³cania prowadzi do zmniejszania nierówno�ci i wykluczania oraz
ogranicza d³ugotrwa³e bezrobocie bardziej efektywnie ni¿ polityka redystrybucji.

W celu osi¹gniêcia efektywno�ci w pracy szkó³ konieczne jest zwiêkszenie ich konkurencji
o ucznia, ale nale¿y te¿ poprawiæ jako�æ pracy tych szkó³. Konieczna jest deregulacja rynku
pracy nauczycieli poprzez zmianê lub likwidacjê Karty Nauczyciela, zniesienie pensum i wprowa-
dzenie w³a�ciwych zasad awansu, dziêki którym najlepsi nauczyciele bêd¹ mieli mo¿liwo�æ szyb-
kiego osi¹gania kolejnych szczebli kariery.

W polityce edukacyjnej nale¿y po³o¿yæ nacisk na kompensowanie nierówno�ci edukacyj-
nych wynikaj¹cych ze zró¿nicowania kulturowego i materialnego �rodowisk uczniów. Wyrów-
nanie szans powinno wiêc nastêpowaæ poprzez douczanie i dokszta³canie.

Zatrudnienie m³odych ludzi warunkiem integracji spo³ecznej
W wypadku m³odych ludzi osi¹gniêcie niezale¿no�ci finansowej i realizacja indywidualnych

aspiracji s¹ mo¿liwe poprzez zatrudnienie. Rz¹dz¹cy, którzy nie s¹ w stanie zaoferowaæ m³odym
ludziom wstêpu na rynek pracy, ryzykuj¹ ich marginalizacjê i degeneracjê spo³eczn¹. Otwarcie
rynku pracy dla m³odych ludzi przyczynia siê do stabilno�ci spo³ecznej, która uwa¿ana jest za

6Polskie Forum Strategii Lizboñskiej. Wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Warszawa-Gdañsk 2005.
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podstawê dobrobytu i rozwoju ekonomicznego. Bezrobocie postrzegane jest jako naruszenie
praw m³odego cz³owieka.

M³odzi ludzie s¹ bardzo wra¿liwi na oferty rynku pracy. Chc¹ mieæ poczucie, ¿e kierunek, który
obrali, prowadzi do znalezienia miejsca w �wiecie pracy w perspektywie d³ugoterminowej. Praca
oznacza dla nich zdobycie statusu osoby doros³ej, szacunek wobec samego siebie, wobec pie-
niêdzy i niezale¿no�æ finansow¹ oraz mo¿liwo�æ rozwoju kontaktów spo³ecznych.7 Szanse ich
pojawienia siê na rynku pracy zwiêkszaj¹: dobre wykszta³cenie, umiejêtno�ci praktyczne oraz
nauka za granic¹.

Obecnie m³odzi ludzie potrzebuj¹ wiêcej czasu, aby osi¹gn¹æ stabiln¹ pozycjê na rynku pracy.
Dobre wykszta³cenie nie zawsze gwarantuje znalezienie pracy, poniewa¿ bardzo wzros³a konku-
rencja w tej dziedzinie. Sukces na rynku pracy coraz bardziej zale¿y od okoliczno�ci i do�wiad-
czenia m³odego cz³owieka.

Trudno�ci finansowe i rozczarowania, czêsto po³¹czone z problemami osobistymi, prowadz¹ do
zaburzeñ psychicznych i ¿ycia na marginesie spo³eczeñstwa. W�ród m³odzie¿y ro�nie poczucie
niesprawiedliwo�ci pokoleniowej oraz �wiadomo�æ wp³ywu zmian demograficznych na systemy
spo³eczny, zdrowotny i emerytalny. Zw³aszcza systemy emerytalne zale¿¹ od chêci i mo¿liwo�ci
m³odych ludzi do ich finansowania, ich zatrudnienie warunkuje dobrobyt rodziców i dziadków.

Wed³ug m³odych ludzi, przej�cie z etapu kszta³cenia do etapu pracy powinno byæ ³atwiejsze.
Brak strategicznych inicjatyw pañstwowych lub prywatnych maj¹cych na celu wspieranie inte-
gracji spo³ecznej osób, które maj¹ trudno�ci ze znalezieniem pracy lub dyskryminowanych na
rynku pracy, to g³ówny problem m³odych ludzi.

Postêp technologiczny (komputeryzacja) coraz czê�ciej staje siê now¹ form¹ alienacji spo-
³ecznej. Nieznajomo�æ nowych technologii doprowadza do biedy w wieku doros³ym.

Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych w�ród m³odych
Upowszechnianie postaw przedsiêbiorczych w ¿yciu codziennym, w szkole, pracy i w domu,

mo¿e okazaæ siê pomocne w przezwyciê¿aniu barier i rozwijaniu wiary w siebie, a tak¿e przy
tworzeniu nowych i lepszych miejsc pracy. W wiêkszo�ci krajów UE m³odzi ludzie maj¹ sk³on-
no�æ do zak³adania w³asnych firm; przejmuj¹ oni firmy swych rodziców lub krewnych albo
tworz¹ w³asne. W³asna firma jest dla m³odego cz³owieka sposobem na osi¹gniêcie autonomii
i elastyczno�ci, rozpoczêcie kariery zawodowej, wdro¿enie innowacyjnych technik dzia³ania i no-
wego stylu zarz¹dzania.

Funkcjonuj¹ce w niektórych krajach UE, w tym tak¿e w Polsce, systemy edukacyjne nie
przygotowuj¹ nale¿ycie m³odych ludzi do wyzwañ rynku pracy. Jest rozbie¿no�æ pomiêdzy pry-
watnym �wiatem pracy a publicznym sektorem edukacyjnym. Budowanie pomostów miêdzy
tymi sektorami mo¿e z³agodziæ trudno�ci zwi¹zane z d³ugo�ci¹ czasu trwania edukacji i nak³adami
finansowymi na naukê.

Dostêp do rynku pracy dla m³odego cz³owieka jest coraz trudniejszy i wzrastaj¹ wymagania
zwi¹zane z wiedz¹, do�wiadczeniem zawodowym, elastyczno�ci¹ geograficzn¹ oraz osobist¹.

W kwestii legislacji nale¿y poczyniæ wszelkie dzia³ania, aby nad¹¿aæ za tempem zmian na
rynku pracy.

Zadaniem rz¹dów poszczególnych krajów Unii oraz Komisji Europejskiej powinno byæ d¹¿e-
nie do pe³nego zatrudnienia we wszystkich krajach UE. Aby osi¹gn¹æ ten stan, m³odzi ludzie
proponuj¹ kilka rozwi¹zañ: skrócenie czasu pracy, wykorzystanie skrócenia czasu pracy do

7 Bia³a Ksiêga Komisji Europejskiej. Nowe impulsy dla m³odzie¿y, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruk-
sela 2001.
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wspierania integracji na rynku pracy, zapewnienie m³odzie¿y minimalnej p³acy i wsparcia finan-
sowego na dokoñczenie edukacji, poprawienie i poszerzenie publicznych programów w zakresie
zatrudnienia.

Coraz czê�ciej m³odzi ludzie korzystaj¹ z niesta³ych form zatrudnienia, jak praca studentów,
praca sezonowa, praca tymczasowa, sta¿e, kontrakty krótkoterminowe. W my�l obowi¹zuj¹cej
od 2004 r. ustawy o pracy tymczasowej, po 12 miesi¹cach zatrudnienia tymczasowego praco-
dawca powinien podpisaæ z pracownikiem umowê o pracê, a pracownik powinien otrzymywaæ
takie samo wynagrodzenie, jak inni wykonuj¹cy tê sam¹ pracê.8 Jednak m³odzi ludzie czêsto s¹
wykorzystywani, otrzymuj¹ niskie p³ace i z regu³y czê�ciej ni¿ do�wiadczeni pracownicy ulegaj¹
wypadkom przy pracy.

W szeregu rodzajów dzia³alno�ci zatrudnionych jest procentowo du¿o m³odzie¿y, np. w re-
stauracjach fast food, firmach kurierskich, telepracy czy przy roznoszeniu ulotek reklamowych.

Niskie wynagrodzenia zmuszaj¹ m³odych ludzi do pozostawania w zale¿no�ci finansowej od
rodziców, dziadków czy innych bliskich osób. Niezale¿no�æ zdobywaj¹ oni dopiero w wieku
trzydziestu lat lub po jego przekroczeniu. To wp³ywa tak¿e na mo¿liwo�æ i warunki zak³adania
rodziny oraz wychowywania dzieci.

Zawody deficytowe i nadwy¿kowe a bezrobocie w�ród m³odzie¿y w woj. ma³opolskim
Wed³ug statystyk Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Krakowie bezrobocie w Ma³opolsce spa-

da. W koñcu czerwca 2006 r. najni¿sz¹ w kraju stopê bezrobocia odnotowano w woj. ma³opolskim
� 12,3% (mazowieckie � 12,8%, wielkopolskie � 12,9%).

Woj. ma³opolskie ma równie¿ najni¿sz¹ stopê nap³ywu bezrobotnych � 0,9%.
Spo�ród bezrobotnych osoby do 25 roku ¿ycia stanowi³y w 2006 r. 41,4% ogólnej liczby nowo

zarejestrowanych.
Podobnie jak w poprzednich latach, najwiêksza grupa bezrobotnych ma wykszta³cenie zasad-

nicze zawodowe � 31,6% ogó³u bezrobotnych zarejestrowanych w urzêdach pracy, policealne
i �rednie zawodowe � 22,1%, �rednie ogólnokszta³c¹ce � 8,4%, a wy¿sze � 5,4%. Pozosta³e 32,5%
bezrobotnych to osoby z wykszta³ceniem gimnazjalnym i ni¿szym.9

Najliczniejsz¹ grupê bezrobotnych stanowi¹ osoby pozbawione kompetencji zawodowych, co
utrudnia im wej�cie na rynek pracy. W�ród zawodów o najwiêkszym spadku liczby bezrobotnych
wymieniane s¹ nastêpuj¹ce: murarz, sprzedawca, �lusarz, robotnik budowlany, pracownik biuro-
wy, kucharz, krawiec i kierowca samochodu osobowego.10 Do zawodów o najwiêkszym nap³ywie
bezrobotnych nale¿¹: pielêgniarka, handlowiec, kucharz ma³ej gastronomii, asystent ekonomiczny,
pedagog i specjalista administracji publicznej. Zawody, w których bezrobocie utrzymuje siê najd³u-
¿ej, s¹ zwi¹zane z czynno�ciami nieskomplikowanymi, wykonywanymi najczê�ciej przez pracowni-
ków nisko wykwalifikowanych oraz robotników przemys³owych i rzemie�lników.

W ma³opolskich urzêdach pracy odnotowano tak¿e takie zawody, na które przedsiêbiorcy zg³o-
sili oferty mimo braku zarejestrowanych osób bezrobotnych. S¹ to: dorêczyciel, urzêdnik podatko-
wy, informator handlowy, technik teleinformatyk, aktor cyrkowy. Du¿e zapotrzebowanie wystêpuje
tak¿e na informatyków, elektrotechników, biotechnologów i nauczycieli jêzyków obcych, g³ównie
jêzyka angielskiego. W koñcu 2005 r. 230 zawodów zaliczono do deficytowych.11

8 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Dz.U. z 22.09.2003 r., Nr 166,
poz. 1608.
9 Ranking zawodów deficytowych i nadwy¿kowych w woj. ma³opolskim w 2005 r., Raport Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy w Krakowie, Kraków 2006.
10 Miesiêczna informacja o bezrobociu w Polsce w czerwcu 2006 r., GUS, Warszawa 2006.
11 Ranking zawodów deficytowych i nadwy¿kowych ..., op. cit.
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Wnioski

1. Polska nale¿y do najbiedniejszych krajów rozszerzonej Unii Europejskiej (PKB na mieszkañca
wed³ug parytetu si³y nabywczej wynosi oko³o 45% �redniej unijnej).

2. Polityka rozwojowa Polski powinna siê opieraæ na stosunkowo m³odej i coraz lepiej wykszta³-
conej sile roboczej, dobrych perspektywach dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci, docenianym
w �wiecie potencjale naukowym i kulturowym oraz stale rozwijaj¹cym siê rynku.

3. Do kierunków zapewniaj¹cych absolwentom wy¿szych studiów dobr¹ pracê zalicza siê infor-
matykê, biotechnologiê, elektrotechnikê, filologiê angielsk¹.

4. Polityka gospodarcza pañstwa stymuluj¹ca inwestycje o wysokich efektach zewnêtrznych
i wspieraj¹ca ekspansjê gospodarki opartej na wiedzy przyczynia siê do ograniczania nierów-
no�ci i s³u¿y pomna¿aniu dobrobytu spo³ecznego.

5. Konsekwencj¹ nierówno�ci spo³ecznych typu frustruj¹cego, g³ównie w zakresie dostêpu do
wykszta³cenia na poziomie gwarantuj¹cym konkurencyjno�æ na wspó³czesnym rynku
pracy, s¹ ró¿nego typu straty o charakterze nie tylko spo³ecznym, ale tak¿e ekonomicznym,
np. ni¿szy poziom wzrostu gospodarczego danego kraju.

6. Nierówno�ci spo³eczne typu aktywizuj¹cego wyzwalaj¹ energiê spo³eczn¹ w kierunku poko-
nania ubóstwa i prowadz¹ do koncentrowania siê na przedsiêwziêciach produktywnych.

7. M³odym ludziom nale¿y u³atwiæ dostêp do rynku pracy poprzez tworzenie odpowiednich
bod�ców materialnych i odpowiedni system dostosowawczy do wymogów rynku.
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Young People�s Start on a Labour Market

Poland belongs to the group of the poorest countries in European Union (country�s gross
growth per capita according to the purchasing power constitutes about 45% of the union�s
average).

The development policy of our country should be based on the young and better educated
people, on good perspectives for the development of enterprise, on scientific and cultural
potential highly valued by the whole world and a continuously developing market.

The fields in which the graduates of the universities may find good jobs in the future include:
computer science, biotechnology, electrical engineering, English philology.

Start m³odzie¿y na rynku pracy
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National economic policy, stimulating the investments with good external effects and sup-
porting the expansion of the knowledge based economy, contributes to the reduction of inequ-
alities and the increase of social wealth.

The inequalities lead to social losses and lower growth of the country�s profit.
A mitigating the inequalities releases social energy used to fight against poverty and make

people focus on the productive activities and initiatives.
Young people should have better access to the job market. It is possible thanks to the

creation a proper financial stimuli and a relevant system of adaptation to the market require-
ments.

KAZIMIERZ NOWAK



179

Część 4

Postawa przedsiębiorcza

i wizerunek przedsiębiorcy



180

Pawe³ ̄ ukowski
Wy¿sza Szko³a Biznesu
i Administracji w £ukowie

Wizerunek osobowo�ciowy wspó³czesnego mened¿era
w przedsiêbiorstwie

W globalizuj¹cej siê i integruj¹cej gospodarce przedsiêbiorstwa ró¿nego rodzaju, zw³aszcza
gospodarcze, ¿eby odnosiæ sukcesy w swojej dzia³alno�ci, musz¹ byæ sprawnie zarz¹dzane
i umieæ wspó³pracowaæ z wieloma instytucjami, spe³niaæ oczekiwania swoich klientów i partne-
rów, a tak¿e uwa¿nie analizowaæ postêpowanie konkurencji na rynku. Uwarunkowania te i ocze-
kiwania s¹ jednak zmienne w czasie, a czêsto pozostaj¹ ze sob¹ w sprzeczno�ci, co dodatkowo
utrudnia i komplikuje zarz¹dzanie przedsiêbiorstwami. Wymagania stawiane wspó³czesnym me-
ned¿erom maj¹ wiêc charakter wielowymiarowy i s¹ coraz wy¿sze (Armstrong 2007, Penc 2001,
¯ukowski 2006). Z tych wzglêdów mened¿er powinien umieæ rozpoznawaæ, analizowaæ i rozwi¹-
zywaæ z³o¿one problemy organizacyjno-zarz¹dcze oraz podejmowaæ w³a�ciwe decyzje zwi¹zane
ze sprawnym funkcjonowaniem i rozwojem wspó³czesnego przedsiêbiorstwa. Zarz¹dzanie wy-
maga od niego przede wszystkim asertywno�ci, kreatywno�ci i przedsiêbiorczo�ci, rozwijania
w sobie w³a�nie tych cech, a jednocze�nie odwagi, wytrwa³o�ci i zdolno�ci inspirowania innych
pracowników do dzia³ania, a tak¿e tolerancji wobec ró¿nych kultur i kosmopolityzmu. Od spraw-
no�ci pracy personelu mened¿erskiego zale¿¹ w g³ównej mierze sukcesy rynkowe przedsiêbior-
stwa. Ze wzglêdu na ci¹gle zmieniaj¹ce siê ró¿norodne elementy otoczenia oraz konieczno�æ
szybkich, a nawet natychmiastowych reakcji, praca kierownicza jest szczególnie trudna i odpo-
wiedzialna. Wymaga ona od mened¿era okre�lonych predyspozycji psychotechnicznych, szcze-
gólnej osobowo�ci, wiedzy i umiejêtno�ci oraz do�wiadczenia, a tak¿e uwzglêdniania uznawanego
systemu warto�ci. O sukcesie mened¿era, a tym samym przedsiêbiorstwa, decyduj¹ równie¿
jako�æ wykszta³cenia, sta³e podnoszenie umiejêtno�ci kierowniczych i gotowo�æ do ci¹g³ego
poszerzania wiedzy ogólnej, co stanowi powa¿ny i cenny, tzw. kluczowy zasób wspó³czesnego
przedsiêbiorstwa. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w przedsiêbiorstwie profesjonalny mened¿er spe³nia co
najmniej nastêpuj¹ce role: interpersonaln¹ (nawi¹zywanie i utrzymanie kontaktów z innymi lud�mi),
informacyjn¹ (zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie informacji) i decyzyjn¹ (dysponowanie za-
sobami przedsiêbiorstwa) oraz negocjacyjn¹ (umiejêtno�ci prowadzenia negocjacji) (Armstrong
2004, Kubik 2005, Stoner, Wankel 2001).

W tej pracy po�wiêcamy uwagê przede wszystkim typologii mened¿erów i ich cechom osobo-
wym (osobowo�ci).

Typologia mened¿erów
Na temat cech osobowych mened¿erów i stawianych im wymagañ istnieje wiele pogl¹dów

i opinii, a tak¿e naukowych opracowañ. Wynikaj¹ z nich istotne ró¿nice dotycz¹ce postulowa-
nych modeli osobowo�ci mened¿era i jego zachowania.

Amerykañski psycholog zarz¹dzania H. Leavitt zaproponowa³ bardzo u¿yteczn¹ typologiê
mened¿erów:
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� mened¿er wizjoner � jest to osoba �mia³a, charyzmatyczna, oryginalna, czêsto ekscentryczna,
b³yskotliwa i bezkompromisowa; proponuje ca³kowite zerwanie z przesz³o�ci¹ i wej�cie na
nowe tereny dzia³ania; jest obdarzony intuicj¹ inspiruj¹c¹ zwolenników i czêsto kieruje siê
wyczuciem (instynktem);

� mened¿er analityk � zajmuje siê liczbami i faktami, a nie opiniami; jest racjonalist¹, rachmistrzem
i kontrolerem; widzi �wiat w barwach czarnych i bia³ych; uwa¿a, ¿e na wszystko jest w³a�ciwa
odpowied�; potrafi za pomoc¹ liczb i rachunkowo�ci (finansowo) kontrolowaæ olbrzymie korpo-
racje; jest systematyczny i ma umiejêtno�æ wykorzystywania systemów kontroli;

� mened¿er wykonawca � jest pragmatykiem odnosz¹cym sukcesy w dzia³aniu, we wdra¿aniu
planów i projektów oraz w rozwi¹zywaniu trudno�ci; z regu³y nieobci¹¿ony sk³onno�ci¹ do
wizjonerstwa czy nadmiernej analizy, d¹¿y do podporz¹dkowania podw³adnych swojej woli.

Praktyka zarz¹dzania wykszta³ci³a te¿ pewne europejskie wzorce osobowe mened¿erów:
� mened¿erowie odwa¿ni � s¹ dobrze przygotowani, ambitni, identyfikuj¹ siê z przedsiêbiorstwem

i zmierzaj¹ do po¿¹danej jego odnowy; d¹¿¹ do zaprezentowania siê jako kierownicy warto�ciowi,
dojrzali; ich odwaga wynika z wiedzy, umiejêtno�ci i kompetencji kierowniczych oraz do�wiadczenia;

� mened¿erowie wyzywaj¹cy � s¹ niezadowoleni z istniej¹cego stanu rzeczy, przeciwstawiaj¹
siê istniej¹cej strukturze dzia³añ w przedsiêbiorstwie, pragn¹ zmian, odnowy, s¹ jednak prze-
ciwnikami przekazywania swoich kompetencji innym pracownikom;

� mened¿erowie niezadowoleni � oddalaj¹ siê od przedsiêbiorstwa, odrzucaj¹ zastany (istniej¹-
cy) porz¹dek rzeczy, lecz nie s¹ zdolni do wypracowania programu zmian na lepsze, nie maj¹
ambicji ani wiêkszej chêci dzia³ania, nie identyfikuj¹ siê z przedsiêbiorstwem, utrzymuj¹ wobec
niego dystans i odgradzaj¹ siê od panuj¹cych w nim trudno�ci;

� mened¿erowie konformi�ci � akceptuj¹ przedsiêbiorstwo w zastanym kszta³cie i porz¹dku
rzeczy, uwa¿aj¹ istniej¹ce rozwi¹zania za najkorzystniejsze (optymalne), broni¹ porz¹dku przed-
siêbiorstwa i chc¹, aby by³o takie samo w przysz³o�ci; ich motywacj¹ jest d¹¿enie do bycia
akceptowanym w przedsiêbiorstwie (por. Penc 2001).

Zgodnie z opiniami wielu specjalistów wymagania wobec mened¿erów ci¹gle rosn¹. W zwi¹zku
z tym formu³uje siê zespo³y cech, których spe³nienia wymaga siê od mened¿era. Na przyk³ad, amery-
kañska firma doradztwa personalnego Kom i Ferry � na podstawie badañ przeprowadzonych w gru-
pie oko³o 1500 amerykañskich, japoñskich i europejskich mened¿erów o najwy¿szych kwalifikacjach
� uwa¿a, ¿e mened¿erowie musz¹ byæ przede wszystkim entuzjastami, powinni inspirowaæ, dodawaæ
otuchy, byæ otwarci i kreatywni oraz dawaæ przyk³ad etycznego postêpowania. Zdaniem jej eksper-
tów, idealnym mened¿erem jest kosmopolita ze �wietnym wykszta³ceniem ogólnym, tolerancyjny
wobec ró¿nych kultur, sprawny w pracy zespo³owej, o niezale¿nym sposobie my�lenia.

Osobowo�æ mened¿era
Osobowo�æ ka¿dego cz³owieka, jako warto�æ niepodzielna i jedyna w swoim rodzaju, jest

zorganizowan¹ struktur¹ cech indywidualnych, wyznawanych warto�ci i okre�lonych postaw,
przejawiaj¹cych siê w sposobie zachowania. Decyduje ona o umiejêtno�ci przystosowania siê,
adaptacji danej jednostki do otoczenia (spo³eczeñstwa). Osobowo�æ tworzy zintegrowan¹ ca-
³o�æ takich zasadniczych grup elementów, jak:
� cechy fizyczne,
� temperament,
� uzdolnienia intelektualne,
� zainteresowania i zami³owania,

Wizerunek osobowo�ciowy wspó³czesnego mened¿era w przedsiêbiorstwie
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� wyznawany system warto�ci,
� przejawiane postawy spo³eczne,
� sposoby wyra¿ania my�li, styl bycia i inne cechy (por. Stoner, Wankel 2001).

Temperament jest zespo³em cech zachowania cz³owieka, przejawiaj¹cym siê si³¹ i szybko�ci¹
reagowania na ró¿ne sytuacje. W du¿ym stopniu kreuje on osobowo�æ mened¿era. Uzdolnienia
intelektualne obejmuj¹ ca³y zespó³ umiejêtno�ci intelektualnych, np. rozwiniête poczucie humo-
ru umo¿liwia szybkie chwytanie przeno�ni czy aluzji. Zainteresowania i zami³owania zwi¹zane s¹
z ludzk¹ aktywno�ci¹, wyznaczaj¹ jej kierunek i wp³ywaj¹ na powodzenie w pracy zawodowej.
System warto�ci tworzy wiele elementów nale¿¹cych do zagadnieñ filozoficznych. Sposoby
wyra¿ania my�li i styl bycia przejawiaj¹ siê w relacjach z innymi lud�mi.

Wymienione wy¿ej w³a�ciwo�ci nie wyczerpuj¹ oczywi�cie wszystkich cech osobowo�ci
sk³adaj¹cych siê na wzorzec idealnego mened¿era. Nale¿y je uzupe³niæ jeszcze wieloma innymi
cechami, jak: silna wola, prawy charakter, szczero�æ i godno�æ osobista, spostrzegawczo�æ i kre-
atywno�æ, a tak¿e ambicja, zdyscyplinowanie, punktualno�æ. Zintegrowana i pozytywnie oce-
niana osobowo�æ mened¿era jest wa¿nym �ród³em jego w³adzy. Wp³yw mened¿era na inne osoby
zwi¹zany jest w istotny sposób z cechami jego charakteru. Jak jednak dana osobowo�æ spraw-
dza siê w okre�lonej grupie pracowniczej, zale¿y w du¿ym stopniu od uznawanego systemu
warto�ci, cech osobowo�ci jej uczestników, ich potrzeb i oczekiwañ, a tak¿e warunków, w jakich
grupa funkcjonuje, m.in. warunków zarz¹dzania.

Zgodnie z opini¹ E. H. Scheina (2001), liderzy powinni mieæ nastêpuj¹ce cechy:
�  wysoki poziom percepcji i zrozumienia otaczaj¹cej rzeczywisto�ci i samych siebie;
� wysoki poziom motywacji, umo¿liwiaj¹cy aktywn¹ partycypacjê w procesie uczenia siê i zmian;
� wielk¹ si³ê emocjonaln¹, pozwalaj¹c¹ pokonywaæ niepokoje i trudno�ci;
� umiejêtno�æ analizy przes³anek kulturowych, identyfikacji tych rozwi¹zañ, które maj¹ racjê

bytu i tych, które funkcjonuj¹ niew³a�ciwie, a tak¿e analizy procesów rozwijaj¹cych kulturê
organizacji pracy;

� chêæ i umiejêtno�æ anga¿owania innych pracowników i pozyskiwania ich aktywnego udzia³u
w rozwi¹zywaniu problemów i wykonywaniu zadañ;

� chêæ i umiejêtno�æ dzielenia siê w³adz¹ i uprawnieniami do kontroli zgodnie z wiedz¹ i umiejêt-
no�ciami ludzi (przekazywanie kompetencji).

W studium opracowanym przez Miêdzynarodow¹ Agencjê Po�rednictwa Mened¿erów
(TASA) w Brukseli, na podstawie ankiety rozes³anej do najlepszych mened¿erów ró¿nych naro-
dowo�ci i zawodów, ustalono, ¿e dobry mened¿er powinien:
� byæ komunikatywny, doskonale informowaæ;
� byæ praktykiem znaj¹cym realia � dziêki talentowi i praktycznemu do�wiadczeniu;
� byæ zdolny do stworzenia systemu z tego, co dobrze funkcjonuje;
� byæ wizjonerem o nieustaj¹cej motywacji, kim�, kto potrafi skupiæ wokó³ siebie zespó³ ludzi

przekszta³caj¹cych jego wizjê w rzeczywisto�æ;
� wyczuwaæ zmiany i odpowiednio na nie reagowaæ;
� podejmowaæ decyzje, które mog¹ okazaæ siê s³uszne dopiero w przysz³o�ci;
� utrzymywaæ równowagê miêdzy poszanowaniem podw³adnych a konsekwencjami podejmo-

wanych decyzji;
� byæ cierpliwy, zdolny do wys³uchiwania innych i chêtny do udzielania pomocy;
� byæ otwarty na wszystkie pomys³y i pogl¹dy;
� umiejêtnie reprezentowaæ organizacjê na zewn¹trz.

PAWE£ ¯UKOWSKI
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Na uwagê zas³uguje to, ¿e cechy osobowe (osobowo�æ) mened¿erów w poszczególnych
krajach ró¿ni¹ siê od siebie. Na przyk³ad, dla Amerykanów najwa¿niejsza jest kondycja fizyczna
i psychiczna, a dla Belgów i Francuzów nie ma ona wiêkszego znaczenia, natomiast umiejêtno�æ
wzbudzania zaufania zajmuje u nich jedno z pierwszych miejsc, a u Amerykanów � ostatnie
miejsce. Ró¿ni siê tak¿e mentalno�æ mened¿erów. Brytyjczycy zaczynaj¹ spotkanie od ogólnej
pogawêdki, Francuzi traktuj¹ porz¹dek dzienny jako ogóln¹ inspiracjê, Niemcy za� uwa¿aj¹ za
oczywiste, ¿e trzeba siê trzymaæ programu i natychmiast przystêpowaæ do rzeczy. W�ród mene-
d¿erów niemieckich Francuzi uchodz¹ za chaotycznych i niedostatecznie systematycznych, choæ
szczególnie efektywnych w rozwi¹zywaniu problemów techniki, zw³aszcza automatyzacji. Wszyst-
kich zachodnich mened¿erów cechuje wysoki poziom profesjonalizmu.

Nie wypracowano jeszcze solidnej osobowo�ciowej charakterystyki polskich mened¿erów.
Trudno jest te¿ stwierdziæ, czy s¹ oni dobrze przygotowani do podjêcia wyzwañ, jakie stoj¹ przed
polsk¹ kadr¹ zarz¹dzaj¹c¹ w warunkach globalizacji i integracji, choæ podjêto pewne próby
oceny tego przygotowania. Badania cech osobowych (osobowo�ci) polskich mened¿erów prze-
prowadzone przez naukowców (psychologów) z Uniwersytetu Wroc³awskiego pozwoli³y okre-
�liæ (wyodrêbniæ) nastêpuj¹ce ich s³abo�ci:
� niechêæ do brania na siebie odpowiedzialno�ci,
� powolno�æ w podejmowaniu decyzji,
� spora emocjonalno�æ w stosunkach miêdzyludzkich,
� brak ducha innowacyjno�ci,
� ma³a elastyczno�æ dzia³ania,
� preferowanie poczucia bezpieczeñstwa,
� stosunkowo ma³a skuteczno�æ i efektywno�æ dzia³ania [por. Witkowski (red.), 1996].

S³abo�ci te s¹ jednak równowa¿one przez inteligencjê, kreatywno�æ, zdolno�æ do adaptacji
nowych metod i technik zarz¹dzania oraz chêci¹ uczenia siê i doskonalenia. Jednak te zalety
widoczne s¹ zw³aszcza w przedsiêbiorstwach typu joint venture, w mniejszym za� stopniu doty-
cz¹ mened¿erów przedsiêbiorstw pañstwowych. Inne badania wykaza³y, ¿e u mened¿erów jest
bardzo silnie widoczna cecha dominacji i osi¹gniêæ, z których ostatnia nie zawsze bywa efektyw-
nie realizowana. Polski mened¿er � wed³ug tych badañ � jest ma³o kreatywny, preferuje standar-
dowe, nawykowe rozwi¹zania; nieliczni zdobywaj¹ siê na twórcze, nowatorskie, do�æ ryzykowne,
ale w³a�ciwe decyzje. Preferowanie sprawdzonych schematów dzia³ania mo¿e powodowaæ nie-
zdolno�æ do przewidywania nastêpstw aktualnych sytuacji w przysz³o�ci. Jeszcze inne badania
dowodz¹, ¿e mened¿er ceni sobie pewno�æ zatrudnienia, stabilizacjê pracy w przedsiêbiorstwie,
w której ma szansê na osi¹gniêcie sukcesu. Chce mieæ wyra�nie okre�lone zadania, zakres kom-
petencji i odpowiedzialno�ci za ich realizacjê. Chce, by jego rola ogranicza³a siê do okre�lania
zadañ i kontroli ich wykonania. Kontakty z prze³o¿onym nie maj¹ dla niego wiêkszego znaczenia,
a swoje zadania realizuje przy pomocy dobrego zespo³u pracowników, w którym ma szerok¹
autonomiê. Mened¿er pragnie osi¹gn¹æ sukces, niemierzony jednak pozycj¹ w strukturze przed-
siêbiorstwa czy poziomem dochodów, ale stopniem rzeczywistego wspó³przyczyniania siê do
sukcesu ca³ego przedsiêbiorstwa (Kubik 2005, Probst, Raub, Romhardt 2004, ̄ ukowski 2006).

Nowoczesne zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem wymaga mened¿erów odwa¿nych, zmierzaj¹cych
do lepszej organizacji, wprowadzaj¹cych zmiany, potrafi¹cych szybko reagowaæ na ich pojawienie
siê oraz wykorzystuj¹cych je do podejmowania nowych, ryzykownych dzia³añ (Drucker 1994).
Obecnie w zarz¹dzaniu szczególnego znaczenia nabiera chêæ podejmowania ryzyka i ponoszenia za
nie odpowiedzialno�ci. Mened¿er powinien wprowadzaæ zmiany; musi planowaæ swoj¹ przysz³o�æ
i przysz³o�æ swojego przedsiêbiorstwa d³ugofalowo. Musi umieæ przewidywaæ i oceniaæ przysz³e
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wydarzenia, stan rzeczy i jego skutki. Zarz¹dzanie wymaga twórczej i inspiruj¹cej pomys³owo�ci
oraz przedsiêbiorczo�ci, energii i wyobra�ni, a nade wszystko dba³o�ci, aby wszyscy pracownicy
zmierzali w po¿¹danym kierunku i realizowali za³o¿one cele i wynikaj¹ce z nich zadania.

P.F. Drucker za najwa¿niejsz¹ cechê mened¿era uwa¿a efektywno�æ. W jego rozumieniu efek-
tywno�æ jest wypadkow¹ dwóch cech: sprawno�ci (robienie rzeczy we w³a�ciwy sposób) i sku-
teczno�ci (robienia w³a�ciwych rzeczy). Chocia¿ sprawno�æ jest wa¿na, podstawowe znaczenie
dla przedsiêbiorstwa ma jednak skuteczno�æ. Od mened¿era wymaga siê wiêc, aby jego dzia³al-
no�æ by³a jednocze�nie skuteczna i sprawna. Skuteczno�æ oznacza w tym wypadku umiejêtno�æ
wyboru w³a�ciwego celu (przedmiotu dzia³ania) i metod jego realizacji, m.in. w najkorzystniejszy
sposób koncentrowania na nim zasobów materialno-energetycznych i informacyjnych oraz
wysi³ku ludzkiego. Sprawni mened¿erowie odznaczaj¹ siê umiejêtno�ci¹ przyjmowania ró¿nych
postaw, które w zale¿no�ci od okoliczno�ci potrafi¹ skutecznie wykorzystaæ. P.F. Drucker, oprócz
efektywno�ci, wyró¿nia inne cechy sk³adaj¹ce siê na osobowo�æ mened¿era:
� dobr¹ organizacjê czasu w³asnej pracy,
� osobist¹ aktywno�æ,
� umiejêtno�æ wspó³pracy z lud�mi (zarówno podw³adnymi, jak i prze³o¿onymi),
� komunikatywno�æ,
� ci¹g³e samodoskonalenie,
� umiejêtno�æ podejmowania decyzji kierowniczych (Drucker 1994, Kubik 2001).

W jego rozumieniu efektywno�æ pozostaje jednak w pewnym dystansie do wysokiej inteli-
gencji, wyobra�ni i wiedzy. Oznacza to, ¿e samo posiadanie tych trzech atrybutów nie jest gwa-
rancj¹ skuteczno�ci, choæ na pewno stanowi¹ one podstawowe sk³adniki we wzorcu osobowo�ci
mened¿era. Z podej�ciem P.F. Druckera zgadzaj¹ siê J.A. F. Stoner i Ch. Wankel (2001).

Do skuteczno�ci odwo³uje siê równie¿ M. Armstrong. Twierdzi on, ¿e w celu wykszta³cenia tej
cechy nale¿y:
� zrozumieæ, co robi¹ skuteczni,
� obserwowaæ skutecznych,
� analizowaæ w³asne zachowania,
� uczyæ siê wszystkiego, co jest dostêpne na temat technik zarz¹dzania (Armstrong 2007, Bjerke 2004).

Na wiele cech dobrego mened¿era wskazuje M. Armstrong, ujmuj¹c je jako zalecenia. S¹ one
wynikiem zarówno jego w³asnych badañ, jak i rozwa¿añ innych autorów. Wymienia nastêpuj¹ce:
znajomo�æ podstawowych faktów, w³a�ciw¹ wiedzê zawodow¹, sta³¹ wra¿liwo�æ na to, co siê
dzieje, umiejêtno�ci analityczne, umiejêtno�ci rozwi¹zywania problemów, umiejêtno�ci podej-
mowania decyzji, umiejêtno�ci dokonywania oceny, zalety i umiejêtno�ci towarzyskie, odpor-
no�æ emocjonaln¹, wolê dzia³ania, predyspozycje do twórczego my�lenia (wyobra�niê), gibko�æ
umys³ow¹, ustalone nawyki i umiejêtno�ci uczenia siê, wiedzê o samym sobie, gotowo�æ do
podejmowania ryzyka, umiejêtno�æ inspirowania entuzjazmu, twardo�æ i stanowczo�æ, asertyw-
no�æ, tzn. domaganie siê respektowania swoich praw w taki sposób, aby nie naruszaæ praw
innych osób, wyra¿anie w³asnych potrzeb, chêci, opinii, odczuæ i przekonañ w bezpo�redni
i szczery sposób, my�lenie lateralne, innowacyjno�æ, logiczne, jasne my�lenie, komunikatyw-
no�æ i dar przekonywania (Armstrong 2004, Bjerke 2004).

Oprócz wy¿ej wymienionych cech (rekomendacji), mened¿er powinien wykazywaæ zmys³ prak-
tyczny oraz du¿¹ elastyczno�æ w pracy kierowniczej. Zmienne warunki tej pracy wymagaj¹ du¿ej
energii, wytrwa³o�ci w dzia³aniu oraz aktywno�ci. Bierno�æ i poddawanie siê okoliczno�ciom
oceniane s¹ negatywnie. Mened¿er powinien byæ spostrzegawczy i mieæ umiejêtno�æ obserwo-
wania faktów, obiektywnego badania przyczyn i wyci¹gania wniosków.
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Z uwagi na tak liczne cechy osobowe wymieniane przy identyfikacji wzorów osobowo�cio-
wych mened¿erów przez ró¿nych autorów, czêsto podejmowane s¹ próby ustalenia najwa¿niej-
szych cech, jakimi powinien odznaczaæ siê mened¿er. Wobec tak du¿ej liczby cech po¿¹danych
rodzi siê pytanie o najwa¿niejsze z nich. S¹dzê, ¿e za dodatnie cechy osobowe, tworz¹ce osobo-
wo�æ mened¿era zbli¿on¹ do idealnej, mo¿na, z pewnym uproszczeniem, uznaæ:
� twórcz¹ wyobra�niê i inwencjê, szeroki horyzont my�lowy,
� umiejêtno�æ przewidywania przysz³ych zdarzeñ, stanów rzeczy i ich skutków,
� zdolno�ci przywódcze,
� odwagê, zdecydowanie i zdolno�æ podejmowania decyzji, nawet ryzykownych, stosownie do

okoliczno�ci,
� nieprzeciêtn¹ energiê, siln¹ wolê i sta³o�æ charakteru,
� komunikatywno�æ oraz umiejêtno�ci wzbudzania zaufania i przekonywania,
� umiejêtno�æ pracy w zespole i wspó³dzia³ania z nim, poczucie wiêzi grupowej oraz po�wiêce-

nie dla przedsiêbiorstwa,
� inteligencjê, przejawiaj¹c¹ siê umiejêtno�ci¹ wyboru w³a�ciwego postêpowania w nieprzewi-

dzianych sytuacjach,
� elastyczno�æ w dzia³aniu, takt i ¿yczliwo�æ,
� inicjatywê i przedsiêbiorczo�æ, przejawiaj¹c¹ siê poszukiwaniem nowych rozwi¹zañ oraz po-

dejmowaniem nowych przedsiêwziêæ,
� poczucie osobistej odpowiedzialno�ci,
� uczciwo�æ, sprawiedliwo�æ i poszanowanie prawa,
� sta³e doskonalenie umiejêtno�ci kierowniczych i poszerzanie wiedzy ogólnej,
� zdolno�æ jasnego i zwiêz³ego wyra¿ania my�li,
� tolerancyjno�æ wobec ró¿nych kultur, kosmopolityzm.

Niezbêdne s¹ te¿ profesjonalizm (kwalifikacje zawodowe, kompetencje mened¿erskie) i wyso-
ki poziom etyczny. Uwa¿a siê, ¿e umiejêtno�æ postêpowania z lud�mi i podnoszenie efektywno-
�ci pracy zespo³owej to 85% sukcesu w pracy zawodowej mened¿era.

Jaka powinna byæ osobowo�æ idealnego mened¿era? Wydaje siê, ¿e jednoznacznej odpowie-
dzi nie ma, zw³aszcza w polskich warunkach. Wzorcowemu mened¿erowi przypisuje siê ró¿ne,
bardzo pozytywne cechy, ³¹cznie z tym, ¿e musi on mieæ zarówno autorytet formalny, jak i niefor-
malny (osobisty), oparty na wiedzy, umiejêtno�ciach i racjonalno�ci postêpowania. Musi on
mieæ osobowo�æ �wart¹� tego, by go s³uchaæ (Rachwa³, Rachwa³ 2005).

Podsumowanie
Jakkolwiek w procesie zarz¹dzania przedsiêbiorstwem cechy osobowe mened¿era s¹ bardzo

wa¿ne, to jednak w kszta³ceniu i doskonaleniu mened¿erów nie mo¿na koncentrowaæ siê wy³¹cz-
nie na osobowo�ci i jej wzbogacaniu. Cechy osobowe, wiedza i umiejêtno�ci oraz sprawno�æ
intelektualna czêsto decyduj¹ o w³a�ciwym postêpowaniu mened¿era z lud�mi, jego reakcjach.
Jednak to nie wszystko. Sukces mened¿era zale¿y w du¿ej mierze od tego, w jakim stopniu potrafi
on pogodziæ swoje wrodzone i wykszta³cone cechy osobowe z oczekiwaniami prze³o¿onych
i podw³adnych. Ponadto dotychczasowe badania i do�wiadczenia nie pozwoli³y ustaliæ w³a�ci-
wego zestawu cech osobowych (osobowo�ci) � czy szerzej: wzorca � idealnego mened¿era,
odnosz¹cego prawdziwe sukcesy w dzia³alno�ci kierowniczej. Teoria cech kierowniczych jest
zawodna i jak dot¹d nie zosta³a potwierdzona empirycznie. D³ugie listy ró¿norodnych cech
osobowych i profesjonalnych mened¿era nie wystarczaj¹ do wyboru skutecznego, sprawnego
i efektywnego kierownika, niezbêdny jest jeszcze jego wysoki poziom etyczny (Kietliñski, Mar-
tinez-Reyes, Aleksyn 2004, Penc 2001).
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Osi¹gniêcie przez mened¿era prawdziwego sukcesu (nie tylko finansowego) wymaga tak¿e znajo-
mo�ci i stosowania w pracy kierowniczej zasad etyczno-moralnych. W zarz¹dzaniu bowiem, w któ-
rym z³em jest daæ siê przy³apaæ, a nie w którym z³em jest postêpowanie niezgodne z zasadami etycznymi,
nigdy nie osi¹gnie siê prawdziwego i pe³nego sukcesu. Prawdziwy sukces w biznesie osi¹gaj¹ ci
mened¿erowie, którzy maj¹ wiedzê, umiejêtno�ci, do�wiadczenie i odwagê, ale zarazem s¹ uczciwi
i przyzwoici, a w swojej pracy zarz¹dczej kieruj¹ siê uznawanymi zasadami etycznymi (Rachwa³ 2005).
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Rzeszów

Profile of Modern Manager in a Company

To succeed in a global and integrated economy, various organizations � especially in busi-
ness � need the efficient management and be able to cooperate with a lot of institutions; also
they need to fulfill expectation of their partners and customers as well as carefully study the
activities of their competitors. Additional complication and difficulties for the company manage-
ment result from continuous changes in above conditions and expectations that sometimes are
even contradicted. Requirements for the modern managers are multidimensional and strict. So
the article emphasizes a typology of managers and their personal attributes. These attributes as
well as a knowledge and skills and an intellectual mastery show whether manager is able to
communicate with people and properly react � all of these traits fundamentally affect company
success. If you look for competent and efficient manager long questionnaires with various
personal and managerial attributes are not enough; also high ethical level is essential. Only
these managers reach real success who besides having the knowledge, the skills, the courage,
and the experience they are also honest and solid; and respected moral values direct their works.
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Prasowy wizerunek przedsiêbiorców

Jak wynika z badañ1 przeprowadzonych przez Instytut Badania Opinii, Rynku i Konsumpcji
GfK Polonia na zlecenie �Rzeczpospolitej�, opinie Polaków o przedsiêbiorcach s¹ pe³ne sprzecz-
no�ci. Wed³ug respondentów przedsiêbiorca to cz³owiek zamo¿ny i wykszta³cony, ale jego po-
stawa etyczna pozostawia wiele do ¿yczenia (Bia³y 2006).

Zamo¿no�æ i wykszta³cenie mo¿na uznaæ za przejaw pracowito�ci, aktywno�ci, konsekwencji
i solidno�ci, które powszechnie s¹ uznawane za zalety. Kiedy jednak poddajemy wnikliwej ana-
lizie zamo¿no�æ przedsiêbiorców, ujawnia siê funkcjonuj¹cy w polskiej opinii spo³ecznej stereo-
typ. Wed³ug J. Szredera (2006) sprowadza siê on do nastêpuj¹cego schematu my�lowego:
Przedsiêbiorca to cz³owiek majêtny, ale jego zamo¿no�æ wynika z chciwo�ci i uzale¿nienia od
potrzeby bogacenia siê. Wielko�æ maj¹tku przedsiêbiorcy jest wypadkow¹ oszustw i matacze-
nia, ewentualnie dobrego urodzenia i szczê�liwego zbiegu okoliczno�ci. Niezale¿nie od tego,
który wariant przyjmiemy, za du¿ym maj¹tkiem musi siê kryæ wyzysk pracowników maj¹cy zna-
miona przestêpstwa; nie dopuszcza siê my�li, ¿e wysoki poziom zamo¿no�ci mo¿na osi¹gn¹æ
uczciw¹ drog¹.

Wyniki badañ przeprowadzonych przez T. J. Stanleya i W.D. Danko, opublikowane w ksi¹¿ce
Sekrety amerykañskich milionerów, wskazuj¹, ¿e znaczna czê�æ respondentów (milionerów),
ponad 75%, to osoby ¿yj¹ce na ni¿szym poziomie ni¿ pozwala na to ich status. Nie kupuj¹ oni
najdro¿szych ubrañ; je¿d¿¹ w 80% w³asnymi, ale niekoniecznie nowymi i drogimi samochodami;
s¹ oszczêdni, co miesi¹c sp³acaj¹ swoje karty kredytowe, nie zad³u¿aj¹ siê w bankach, a 40%
z nich nie zaci¹ga kredytów hipotecznych. Badania pokaza³y tak¿e, ¿e poziom wykszta³cenia,
choæ istotny, nie musi stanowiæ podstawy sukcesu, gdy¿ tylko oko³o po³owy badanych przed-
siêbiorców ukoñczy³o studia wy¿sze, a 90% skoñczy³o szko³ê �redni¹, w której wiêkszo�æ z nich
by³a �typowymi �redniakami� (Stanley, Danko 1998).

Nale¿y jednak postawiæ pytanie, czy wyniki badañ przeprowadzonych w Stanach Zjednoczo-
nych mo¿na odnie�æ do polskich przedsiêbiorców. Wydaje siê, ¿e nie do koñca. W rozwa¿aniach
nale¿y bowiem wzi¹æ pod uwagê moment historyczny � etap rozwoju spo³eczno-gospodarcze-
go. Po jego uwzglêdnieniu rysuj¹ siê wyra�ne ró¿nice dotycz¹ce np. czasu trwania, skali oraz
formy i zasad gospodarki rynkowej. Istniej¹ te¿ wyra�ne ró¿nice miêdzy obydwoma krajami
w strukturze spo³ecznej. Ocena wykszta³cenia jako czynnika sukcesu w biznesie równie¿ budzi
w¹tpliwo�ci, wydaje siê bowiem, ¿e w warunkach polskich wykszta³cenie biznesmenów mo¿e nie
osi¹gaæ warto�ci uzyskiwanych w Stanach Zjednoczonych. Nie bez znaczenia pozostaje tak¿e
wielko�æ zgromadzonego maj¹tku. Dodatkowo na negatywny obraz przedsiêbiorcy w Polsce
maj¹ wp³yw inne istotne czynniki, takie jak: formy i stosunki w³asno�ciowe zwi¹zane m.in. z ma³o

1 Badania ankietowe zosta³y przeprowadzone 3�5.02.2006 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie
958 doros³ych Polaków.
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czytelnymi procesami prywatyzacyjnymi przedsiêbiorstw pañstwowych oraz liczne zwi¹zki �wiata
polityki i biznesu (Kaczmarczyk 2003).

Jak dowodz¹ badania nad zamo¿no�ci¹ amerykañskich grup etnicznych2, polscy emigranci
stanowi¹ jedn¹ z najbogatszych grup narodowo�ciowych w Stanach Zjednoczonych. Na przy-
k³ad w Chicago prawie po³owa budynków czynszowych jest w³asno�ci¹ osób o polskich korze-
niach3. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e Polacy maj¹ zdolno�æ szybkiego dostosowywania siê do nowych
warunków spo³eczno-gospodarczych i umiejêtno�æ przetrwania w biznesie (Bereta 2006). Dlate-
go te¿ stereotyp zamo¿nego przedsiêbiorcy, który zbudowa³ fortunê na nieuczciwo�ci, mo¿e ulec
zmianie, kiedy zostan¹ w Polsce stworzone odpowiednie warunki dzia³alno�ci gospodarczej.
Tym samym, jak wskazuje D. Stefañski (2006), potencjalnie ka¿dy bêdzie móg³ zostaæ milionerem,
gdy¿: �(...) nie uda³o mu siê [komunizmowi] wytêpiæ w�ród Polaków przedsiêbiorczo�ci�.

W. Kozek (2006) twierdzi, ¿e w opiniach Polaków widaæ inne zasz³o�ci z poprzedniej epoki,
gdy¿ tempo procesu przekszta³cania ich �wiadomo�ci jest bardzo powolne4. Byæ mo¿e znacz¹cy
wp³yw na tempo tych procesów ma równie¿ �wiat polityki, który podtrzymuje i wykorzystuje,
a przez to utrwala stereotypy. Przyk³adem jest stereotyp prywatnego przedsiêbiorcy zwanego
pogardliwie prywaciarzem, który przetrwa³ zmiany ustrojowe. Byæ mo¿e dlatego w³a�nie polscy
biznesmeni s¹ czêsto wymieniani przy okazji informacji o aferach gospodarczych. Nie bez zna-
czenia pozostaje tak¿e udzia³ przedstawicieli �wiata biznesu w przes³uchaniach sejmowych ko-
misji �ledczych. Ale im wiêcej znamy przedsiêbiorców, tym bardziej rzeczywisty i czytelny jest
ich obraz w naszej �wiadomo�ci.

Za paradoks nale¿y uznaæ to, ¿e chocia¿ Polacy marz¹ o karierze przedsiêbiorcy dla siebie lub
swoich dzieci (70% zapytanych Polaków popar³oby zamiary swojego dziecka, aby zostaæ biznes-
menem), to biznesmenów nie darz¹ sympati¹. Jak wynika ze szczegó³owych ustaleñ Instytutu
GfK Polonia, wiêksz¹ niechêæ do biznesmenów deklaruj¹ mê¿czy�ni ni¿ kobiety. Dotyczy to
zw³aszcza mê¿czyzn w �rednim wieku i to niezale¿nie od statusu zawodowego. W ujêciu prze-
strzennym najwiêksz¹ niechêci¹ odznaczaj¹ siê mieszkañcy po³udniowej i �rodkowo-wschod-
niej czê�ci Polski.

Z badañ zaprezentowanych w �Rzeczpospolitej� nale¿y tak¿e wnosiæ, ¿e najbardziej negatyw-
nie jest oceniany stosunek polskich przedsiêbiorców do pracowników. A¿ 60% procent respon-
dentów uwa¿a, ¿e prywatni przedsiêbiorcy nie przywi¹zuj¹ wiêkszej wagi do dba³o�ci
o pracowników. Natomiast u¿yteczno�æ przedsiêbiorców dla spo³eczeñstwa sprowadza siê do
twierdzenia: �bo tworz¹ miejsca pracy�. I to pewnie dlatego � jak podkre�la A. Bia³y � �w³a�ciciel
du¿ej firmy cieszy siê znacznie wiêkszym presti¿em ni¿ w³a�ciciel mniejszej, ni¿ ten, który zwykle
nie zatrudnia innych, jak sklepikarz czy taksówkarz�. Tylko jedna trzecia Polaków uwa¿a, ¿e
polscy biznesmeni uczciwie p³ac¹ podatki i przestrzegaj¹ prawa. Chêæ sprostania konkurencji
mo¿e wiêc wi¹zaæ siê z wej�ciem w szar¹ strefê.

W ocenie wizerunku prywatnego przedsiêbiorcy widaæ jednak pozytywne zmiany. O prawie
po³owê wzros³a liczba pozytywnych opinii na temat uczciwo�ci i pracowito�ci biznesmenów. Do
takich wniosków dochodzi A. Bia³y, porównuj¹c wyniku sonda¿u przeprowadzonego przez GfK
z bardzo podobnym sonda¿em przeprowadzonym przez S. Augustyniaka w 2004 r.5 Obecnie
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2 Badania nad zamo¿no�ci¹ amerykañskich grup etnicznych prowadzone s¹ na University of California
w Los Angeles.
3 W rankingu nie uwzglêdniono osób narodowo�ci ¿ydowskiej. Przypisano je do kraju, z którego wyemigrowa³y.
4 Prof. W. Kozek jest dyrektorem Instytutu Socjologii UW. Wypowied� ukaza³a siê w �Rzeczpospolitej�
20.02.2006 r.
5 S. Augustyniak, 2004, �wiadomo�æ ekonomiczna i wizerunek biznesu, ISP, Warszawa.
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prywatny przedsiêbiorca nie jest jeszcze zbyt czêsto dobrze oceniany. Ta ocena jednak siê
zmienia, a biznesmen staje siê nie tylko pozytywnym, ale tak¿e po¿¹danym i trwa³ym elementem
polskiej rzeczywisto�ci. Nale¿y podkre�liæ, ¿e biznesmen musi zabiegaæ i zabiega o pozytywny
wizerunek, ka¿dy funkcjonuj¹cy na rynku podmiot potrzebuje bowiem spo³ecznego uwiarygod-
nienia, spo³ecznej akceptacji. Wydaje siê, ¿e doskona³ymi narzêdziami, które obecnie mo¿na
w tym celu wykorzystaæ, s¹ prasa, radio i telewizja. Warto tak¿e zwróciæ uwagê na to, ¿e je¿eli za
po�rednictwem mediów dociera do nas du¿o informacji przedstawiaj¹cych przedsiêbiorców oraz
ich firmy w negatywnym �wietle, to zazwyczaj zaczynamy s¹dziæ, ¿e te negatywne przyk³ady
dowodz¹ powszechno�ci zjawiska i dotycz¹ wszystkich. Badania �Rzeczpospolitej� to w³a�nie
pokazuj¹.

Boles³aw Bok, wiceprezes zarz¹du Forum Odpowiedzialnego Biznesu6, twierdzi, ¿e: �(...) biz-
nesmeni, o których czêsto pisz¹ media, ciesz¹ siê ni¿szym zaufaniem ni¿ zwykli mened¿erowie
i przedsiêbiorcy. Czy kszta³towanie, czêsto niezas³u¿onego, negatywnego wizerunku biznesu
w �wiadomo�ci spo³ecznej mo¿e prowadziæ niczym samospe³niaj¹ca siê przepowiednia do ogra-
niczania ich dzia³alno�ci w Polsce? Chyba nie o to chodzi. Zwiêkszaj¹ca siê frustracja mo¿e
prowadziæ do spo³ecznej niechêci wobec gospodarki rynkowej w ogóle�7.

Czy jednak nie jest to kolejny stereotyp? Frustracj¹ i niechêci¹ nie da siê zmieniaæ polskiej
gospodarki.

Wizerunek przedsiêbiorców nie zmienia siê z dnia na dzieñ. Stanowi pewne kontinuum. Wspó³-
czesny wizerunek polskich przedsiêbiorców stanowi kontynuacjê propagandy uprawianej jesz-
cze w systemie gospodarki sterowanej centralnie, w której czasem ³¹czono negatywny stereotyp
przedsiêbiorcy z tre�ciami antysemickimi. I chocia¿ od dawna ten stereotyp nie ma odzwiercie-
dlenia w rzeczywisto�ci, to nadal funkcjonuje w �wiadomo�ci spo³ecznej (Szczepocka 2006).

W �wietle wszystkich omówionych wy¿ej faktów uznano za konieczne przeprowadzenie ba-
dañ na temat medialnego wizerunku przedsiêbiorców na przyk³adzie subregionu s³upskiego.
Wyniki tych badañ s¹ zbie¿ne z wynikami podobnych badañ przeprowadzonych przez R. Szczepoc-
k¹ w 2006 r.8  i wskazuj¹, ¿e dziennikarze nie maj¹ sk³onno�ci do pisania o z³ych przedsiêbiorcach.

Jak wynika z analizy zawarto�ci �Dziennika Ba³tyckiego�, ukazuj¹cego siê w edycji s³upskiej
6 razy w tygodniu na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego (dawniej: s³up-
skiego), procentowy udzia³ artyku³ów o przedsiêbiorcach i przedsiêbiorstwach maj¹cych wy-
d�wiêk pozytywny jest wy¿szy ni¿ procent pozytywnych artyku³ów w ich ogólnej liczbie.

Badania objê³y kwietniowe, majowe i czerwcowe wydania �Dziennika Ba³tyckiego� z 2006 r.
£¹cznie w 74 wydaniach ukaza³o siê 49 artyku³ów dotycz¹cych przedsiêbiorców z dawnego woj.
s³upskiego, czyli �rednio w tygodniu ukazywa³y siê 4 artyku³y na ten temat.

Nieznaczna czê�æ artyku³ów (8, czyli 16,3 %) mia³a charakter wybitnie informacyjny, neutral-
ny. Zabarwienie pozytywne stwierdzono w 26 artyku³ach stanowi¹cych 53,1%, natomiast arty-
ku³ów przedstawiaj¹cych przedsiêbiorców w negatywnym �wietle (czêsto piêtnuj¹cych jakie�
elementy ich dzia³alno�ci) by³o 15 (30,6%).

Nieco inaczej przedstawia siê problem ekspozycji dobrych i z³ych tre�ci. Informacje negatyw-
ne zdecydowanie czê�ciej pojawia³y siê na pierwszych stronach. Zwykle te¿ by³y obszerniejsze.

Prasowy wizerunek przedsiêbiorców

6 Forum Odpowiedzialnego Biznesu powsta³o w 2000 r. jako organizacja pozarz¹dowa zajmuj¹ca siê
spo³eczn¹ odpowiedzialno�ci¹ biznesu, czyli kszta³towaniem w³a�ciwych relacji firm ze spo³eczeñstwem.
7 Wypowied� zamieszczona w �Rzeczpospolitej�, 20.02.2006 r.
8 Wyniki badañ nad artyku³ami �Kuriera Szczeciñskiego� w marcu 2006 r. zosta³y opublikowane w mate-
ria³ach pokonferencyjnych Przedsiêbiorca i jego odbiór spo³eczny, Z.A. Walo (red.), S³upsk 2006.
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PP � przedsiêbiorca przegrany
PE � przedsiêbiorca eksploatator
PA � przedsiêbiorca aferzysta
PZ � przedsiêbiorca zwyciêzca
PDG � przedsiêbiorca dobry gospodarz
PW � przedsiêbiorca wojuj¹cy
PM � przedsiêbiorca mecenas

Ryc. 1. Typy przedsiêbiorców subregionu s³upskiego

�ród³o: opracowanie autora

Grupê negatywn¹ tworz¹:
� Przedsiêbiorca przegrany � przedsiêbiorca, którego firma zosta³a postawiona w stan upad³o-

�ci, likwidacji, a maj¹tek trwa³y niszczeje. Dodatkowo podaje siê informacje o pracownikach
zwolnionych na skutek likwidacji zak³adu. Przyk³adami mog¹ byæ doniesienia prasowe na
temat Fabryki Obuwia �Alka� oraz Zak³adu Urz¹dzeñ Okrêtowych �Sezamor� ze S³upska.

� Przedsiêbiorca eksploatator � przedsiêbiorca, który wykorzystuje pracowników, ogranicza
wynagrodzenia albo je wstrzymuje, zmusza pracowników do pracy po godzinach. Przyk³adem
jest sprawa traktowania pracowników sieci sklepów �Biedronka� w Bytowie i Lêborku.

� Przedsiêbiorca aferzysta � przedstawiany w materia³ach jako osoba winna nadu¿yæ i afer
gospodarczych, oszustw i korupcji. Tego typu informacji nie pojawia siê du¿o, ale s¹ one
³atwo zauwa¿alne, gdy¿ publikowane s¹ zwykle na pierwszych stronach, np. sprawa wy³udze-
nia kredytów przez przedsiêbiorcê z Sycewic.

W grupie pozytywnej znale�li siê:
� Przedsiêbiorca zwyciêzca � przedsiêbiorca, który odniós³ sukces. Bez trudu podaje informa-

cje o wynikach ekonomicznych przedsiêbiorstwa, nowych inwestycjach, wprowadzaniu no-
wych produktów, np. artyku³ o w³a�cicielach lêborskiego Przedsiêbiorstwa Produkcji
Farmaceutyczno-Kosmetycznej �Profarm�. Do tej grupy zalicza siê tak¿e artyku³y, które doty-
cz¹ uzyskania przez przedsiêbiorcê ró¿nego rodzaju dowodów uznania, np. nagród, certyfikatów,
jak w przypadku w³a�ciciela firmy �Plastmet� z Widzina, który otrzyma³ nagrodê biznesmena roku.

� Przedsiêbiorca dobry gospodarz � osoba (grupa osób), której przypisuje siê zas³ugi w re-
strukturyzacji firmy. W publikacjach przedstawione s¹ ca³o�ciowo b¹d� wyrywkowo procesy
restrukturyzacji przedsiêbiorstw, wskazuje siê jednocze�nie dalszy kierunek zmian maj¹cych
przynie�æ ostateczny sukces. Mo¿na to zaobserwowaæ na przyk³adzie s³upskich sklepów
�Spo³em� PSS.

Najwa¿niejszym celem badañ by³a jednak identyfikacja wizerunków przedsiêbiorców w me-
diach. W tym celu poddano analizie jako�ciowej i ilo�ciowej zawarto�æ �Dziennika Ba³tyckiego�
edycji s³upskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2006 r. Zidentyfikowano 2 grupy obrazów
s³upskich (subregionu s³upskiego) przedsiêbiorców: negatywn¹ i pozytywn¹ (ryc. 1).
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� Przedsiêbiorca wojuj¹cy � przedsiêbiorca walcz¹cy z nieudolno�ci¹ machiny urzêdniczej i z nie-
jasnymi przepisami prawnymi, skarbowymi, technicznymi itp. W wiêkszo�ci przypadków me-
dia staj¹ w obronie przedsiêbiorcy, jak w przypadku w³a�ciciela maj¹tku upad³ej stoczni
�Ustka�.

� Przedsiêbiorca mecenas � przedsiêbiorca, który jawi siê jako mecenas, sponsor, darczyñca
czy fundator. Takie artyku³y pokazuj¹ wra¿liwo�æ na potrzeby innych oraz chêæ uczestnicze-
nia w ¿yciu spo³eczno�ci lokalnych. Przyk³adem mo¿e byæ wspomniany wy¿ej w³a�ciciel firmy
�Profarm� z Lêborka. Wydaje siê jednak, ¿e jest to przyk³ad dobrze dzia³aj¹cej w firmie komórki
public relations, która tworzy pozytywny wizerunek firmy i jej w³a�ciciela.

Jak sugeruje R. Szczepocka (2006), analizuj¹c zawarto�æ prasy �(...) mo¿na zauwa¿yæ do�æ
wyra�ny podzia³ w�ród publikacji dotycz¹cych przedsiêbiorstw. W jednej grupie znajduj¹ siê te,
które w swojej dzia³alno�ci korzystaj¹ z pomocy osób posiadaj¹cych wiedzê i umiejêtno�ci
z zakresu public relations (zarówno w³asnych pracowników, jak i wynajêtych agencji), w drugiej
przedsiêbiorstwa, które takiego wsparcia nie maj¹�. Badania wskazuj¹, ¿e do tej drugiej grupy
nale¿y zdecydowana wiêkszo�æ firm.

Reasumuj¹c, mo¿na za³o¿yæ, ¿e lektura doniesieñ medialnych wydaje siê byæ obecnie jedn¹
z najwa¿niejszych elementów badañ zachowañ rynkowych przedsiêbiorców, w tym ich wizerunku.
Dotyczy to w du¿ej mierze prasy. Si³a przyzwyczajenia, wzglêdna trwa³o�æ i dostêpno�æ powo-
duj¹, ¿e to w³a�nie prasa odgrywa dzisiaj wa¿n¹ rolê w kreowaniu wizerunku przedsiêbiorcy.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e czêstym zjawiskiem jest niska rzetelno�æ publikacji prasowych, która
mo¿e wynikaæ m.in. z braku kompetencji osób pisz¹cych lub z relatywnie niegro�nych konse-
kwencji, np. prawnych, za pisanie nieprawdy. Czasem dochodzi nawet do manipulacji informacj¹
w celu osi¹gniêcia nowych celów rynkowych � poprzez np. zwalczanie lub te¿ �wiadome wpro-
wadzanie w b³¹d konkurencji.

Zaobserwowane obrazy s³upskich przedsiêbiorców, ze wzglêdu na stosunkowo ma³y obszar
badañ, wysoki stopieñ rozpoznania przez autora i stosunkowo du¿¹ liczbê uwzglêdnionych
artyku³ów, wydaj¹ siê byæ obiektywne. Nie mo¿na jednak ca³kowicie wykluczyæ wspomnianego
powy¿ej aspektu manipulacji informacj¹.

Na przyk³adzie kreowanych wizerunków przedsiêbiorców mo¿na ustaliæ, na jakim etapie trans-
formacji znajduje siê przedsiêbiorstwo i jaka jest jego kondycja ekonomiczna. Mo¿na te¿ okre-
�liæ, czy w przedsiêbiorstwie s¹ osoby odpowiedzialne za public relation czy te¿ nie, i czy dziêki
nim nastêpuje poprawa wizerunku, która jest warunkiem niezbêdnym do dalszego funkcjonowa-
nia (Bochniarz 2006).

W czasach, kiedy informacja zaczyna byæ jednym z najwa¿niejszych zasobów, nale¿y tak¿e
pamiêtaæ o tym, ¿e z³a informacja szybko siê rozprzestrzenia, szybko utrwala i d³ugo zalega
w pamiêci. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e w przekazie medialnym z powodzeniem funkcjonuje prawo
Kopernika-Greshama9  (Zychowicz 2001). Mo¿e to oznaczaæ albo nag³y sukces, albo te¿ gwa³-
towne obni¿enie siê warunków dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa, a¿ do jego upadku.

R. Szczepocka (2006) pisze: �Aby byæ lubianym przez media, trzeba im po�wiêcaæ czas i uwagê.
Trzeba z nimi wspó³pracowaæ, a nie ich unikaæ�.

Wzajemne relacje media � przedsiêbiorca musz¹ wiêc byæ �wiadome, zaplanowane i sta³e.
Tylko takie zabiegi mog¹ obaliæ ci¹gle ¿ywe w spo³eczeñstwie stereotypy przedsiêbiorców.

9 Prawo Kopernika-Greshama to zasada mówi¹ca, ¿e je�li jednocze�nie istniej¹ dwa rodzaje pieni¹dza, pod
wzglêdem prawnym równowarto�ciowe, ale jeden z nich jest postrzegany jako lepszy, ten �lepszy� pieni¹dz
bêdzie gromadzony, a w obiegu pozostanie g³ównie ten �gorszy� (gorszy pieni¹dz wypiera lepszy pieni¹dz).
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The Entrepreneur�s Image in a Press

Recently the image of an entrepreneur � that is still a subject of numerous stereotypes � has
evolved. Despite the fact that the consciousness-transforming processes take a long time in the
reference to Poles � one of the obvious factors is the world of politics � the growth of positive
opinions about the honesty and industriousness of businessmen can be observed.  In addition,
the career of an entrepreneur is more and more desirable � in the parents� view also for the
children.

According to the research based on the example of S³upsk subregion, the entrepreneur�s
image in the press is not homogenous. The groups of negative and positive attitudes are easily
distinguished. The presented types of entrepreneurs are distinctly varied, but their recognition
should be analyzed not stochastically, but as a process connected to the ongoing adaptation of
economic subjects to the transforming environment.
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Krystian Sowislok
II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zabrzu

Wspó³czesny przedsiêbiorca

Kim na wspó³czesnym rynku jest przedsiêbiorca? Jakimi cechami powinien siê charakteryzo-
waæ? Przedsiêbiorca powinien ³¹czyæ funkcje:
1. za³o¿yciela � organizatora,
2. kieruj¹cego � zarz¹dzaj¹cego,
3. ponosz¹cego odpowiedzialno�æ spo³eczn¹, finansow¹ i prawn¹ za swoj¹ dzia³alno�æ.

Je¿eli przyjmie siê takie za³o¿enia, to mo¿na stwierdziæ, ¿e nie jest przedsiêbiorc¹ ani zawodowy
mened¿er zatrudniony do prowadzenia firmy, ani w³a�ciciel przedsiêwziêcia, poniewa¿ nie spe³nia
drugiego z wymienionych warunków. Nie mo¿na te¿ nazwaæ przedsiêbiorc¹ kogo�, kto nie ponosi
ryzyka, gdy¿ w dzisiejszych czasach nie ma przedsiêbiorczo�ci, która by³aby od niego wolna. Obecne
realia gospodarcze s¹ znacznie bardziej wymagaj¹ce od tych, które panowa³y na pocz¹tku lat 90. XX w.
i które umo¿liwi³y dynamiczny wzrost liczby przedsiêbiorstw w ró¿nych dziedzinach produkcji i us³ug,
co prze³o¿y³o siê na niespotykany w Polsce i w innych pañstwach dawnego bloku wschodniego
wzrost gospodarczy. Ale wtedy wachlarz cech niezbêdnych przedsiêbiorcy, w porównaniu z dzisiej-
szymi wymaganiami, by³ takim (pos³u¿my siê okre�leniami zaczerpniêtymi z motoryzacji) �standar-
dem� � �tañsz¹ wersj¹�. Aby obecnie zaistnieæ na rynku gospodarczym, potrzeba �szeregu dodatków�
zapewniaj¹cych �komfort jazdy� � czyli atrybutów mog¹cych zapewniæ powodzenie.

Zadaniem nauczycieli przedmiotu �podstawy przedsiêbiorczo�ci� jest wskazanie uczniom
tego, co jest wa¿ne dla przedsiêbiorcy, co i jak robiæ, aby to osi¹gn¹æ, ¿eby w niedalekiej przy-
sz³o�ci kszta³towaæ rzeczywisto�æ ¿ycia gospodarczego w Polsce. Oczywi�cie, jak w ka¿dej dzie-
dzinie i w ka¿dym �rodowisku, ludzie s¹ mniej lub bardziej chêtni do akceptowania i przyswajania
rzeczy nowych i czêsto wymagaj¹cych du¿ego wysi³ku. Niektórych uczniów mo¿na oceniaæ jako
przedsiêbiorczych, inni tacy nigdy nie bêd¹. Kto� móg³by powiedzieæ, ¿e bez tego przedmiotu
tak by siê sta³o, ale dziêki niemu podejmowanie przez uczniów pewnych dzia³añ w przysz³o�ci
bêdzie mo¿e nie oczywiste, ale jednak ³atwiejsze, bo czê�ciowo ju¿ poznane.

Wspó³czesny przedsiêbiorca to cz³owiek ³¹cz¹cy w sobie cechy organizatora, mened¿era
i przywódcy. Takie s¹ wymagania tera�niejsze, ale przysz³o�æ mo¿e je zwiêkszyæ.

Do cech, które mo¿na uznaæ za niezbêdne u wspó³czesnego przedsiêbiorcy, pogrupowanych
w zale¿no�ci od trzech funkcji wymienionych wy¿ej, mo¿na zaliczyæ:

1. Cechy zwi¹zane z organizowaniem.
� �Duch przedsiêbiorczo�ci�, potrzeba dzia³ania (tworzenia) � przedsiêbiorca to cz³owiek,

w którym wyzwala siê �duch przedsiêbiorczo�ci�, potrzebuj¹cy konkretnego dzia³ania. Roz-
wój gospodarczy zale¿y od ducha przedsiêbiorczo�ci wyzwalaj¹cego boom gospodarczy
(Schumpeter 1960). W razie kryzysu liczy siê szybko�æ dostosowania siê do nowych wy-
magañ, które inni bêd¹ powielaæ, na�ladowaæ.

� Kreatywno�æ � zdolno�æ tworzenia czego� nowego, oryginalnego, twórczego. Realizowa-
ny pomys³ jest nowo�ci¹ na rynku, jest odmienny od wykorzystywanych przez innych
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przedsiêbiorców. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e efektywna strategia produktu musi zrêcznie
³¹czyæ wprowadzanie nowych produktów z istnieniem dawnych, aby przedsiêbiorstwo
mog³o najlepiej spo¿ytkowaæ swoje szczególne zasoby (Kramer 2000).

� Optymizm � wiara w powodzenie swojego przedsiêwziêcia, dostrzeganie jego pozytywnych stron.

2. Cechy mened¿erskie, powi¹zane bezpo�rednio z zarz¹dzaniem. Jest to chyba najwa¿niejsza
grupa cech, decyduj¹ca o przetrwaniu i rozwoju, tera�niejszo�ci i przysz³o�ci przedsiêbior-
stwa, o powodzeniu ca³ego przedsiêwziêcia.
� Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi � wspó³czesny przedsiêbiorca stawia ludzi na pierwszym

miejscu, szanuje ich i ufa im, potrafi zaakceptowaæ ich s³abo�ci, sprawia, ¿e dobrowolnie
mu siê podporz¹dkowuj¹, podejmuj¹ decyzje, które on tylko koordynuje. Z tej cechy wy-
p³ywaj¹ umiejêtno�ci niezbêdne w zarz¹dzaniu: przewodzenie i motywowanie. Motywo-
wanie do strategii, aby byæ najsilniejszym z potê¿nych (Drucker 2004).

� Zarz¹dzanie czasem � osoba decyduj¹ca siê zostaæ przedsiêbiorc¹ musi sobie zdaæ
sprawê, ¿e jest siê nim przez 24 godziny na dobê, 7 dni w tygodniu. Czas jest zasobem, ale
� w przeciwieñstwie do wielu innych zasobów � nie mo¿na go kupiæ ani zmagazynowaæ,
dlatego przedsiêbiorca musi go umieæ jak najlepiej wykorzystaæ.

� Wizjonerstwo � wspó³czesny przedsiêbiorca powinien mieæ umiejêtno�æ wyobra¿enia so-
bie swoich planów, zamierzeñ, co jeszcze wzmaga chêæ osi¹gniêcia wyznaczonych celów.

� Uporczywe d¹¿enie w wybranym kierunku � ale warto zaznaczyæ, choæ brzmi to nieco przewrot-
nie, ¿e powinno ono byæ elastyczne. Nie mo¿e siê odbywaæ za wszelk¹ cenê. Zdarzaj¹ siê
sytuacje, kiedy pewnych dzia³añ nale¿y zaniechaæ albo zmieniæ ich kierunek lub natê¿enie.
Czasem upór mo¿e doprowadziæ do nieodwracalnych szkód w przedsiêbiorstwie lub w jego
szeroko pojêtym otoczeniu, co mo¿e siê ujemnie odbiæ na samym przedsiêbiorcy. Nale¿y stoso-
waæ strategiê polegaj¹c¹ na formu³owaniu zbioru d³ugofalowych celów przedsiêbiorstwa i ich
modyfikacji, w zale¿no�ci od zmian zachodz¹cych w otoczeniu, okre�laniu zasobów i �rodków
niezbêdnych do osi¹gniêcia tych celów oraz sposobów postêpowania zapewniaj¹cych opty-
malne ich rozmieszczenie i wykorzystanie, aby by³o mo¿liwe elastyczne reagowanie na wyzwa-
nia rynku i zapewnienie przedsiêbiorstwu warunków egzystencji i rozwoju (Penc 1994).

� Umiejêtno�æ wykorzystania informacji � bardzo wa¿na cecha, zwa¿ywszy na zalewaj¹ce
nas ze wszystkich stron informacje. Cz³owiek przedsiêbiorczy to osoba, która w nat³oku
informacji potrafi wypatrzyæ przys³owiow¹ �czterolistn¹ koniczynê�, umie j¹ zanalizowaæ,
przetworzyæ i z korzy�ci¹ zastosowaæ w swoim przedsiêbiorstwie. Przyjmuje siê przy tym
ogólne za³o¿enie, ¿e informacja nie ma ceny zerowej, w zwi¹zku z czym obowi¹zuje rygor
oszczêdnego gospodarowania jej zasobami (Kramer 2000).

� My�lenie systemowe � zdolno�æ wykorzystania wiedzy z ró¿nych dziedzin oraz umiejêt-
no�æ wi¹zania pewnych zjawisk i informacji w celu ich zastosowania w swojej dzia³alno�ci.

� Innowacja, czasami �my�lenie na opak� � podejmowanie w pewnych sytuacjach decyzji
wbrew przyjêtym regu³om. Przysz³o�æ nale¿y do ludzi wychodz¹cych poza schematy. Podsta-
w¹ przedsiêbiorczo�ci jest zmys³ innowacyjny (Drucker 1991).

� Etyka � mimo ¿e umieszczona na koñcu listy, jest bardzo wa¿na we wspó³czesnym biznesie.
Nie mo¿na jej kupiæ ani sprzedaæ, ale nale¿y do aktywów przedsiêbiorstwa. To, czy przedsiê-
biorca siê ni¹ kieruje, czy te¿ nie, wp³ywa po�rednio na wyniki finansowe firmy. W Europie
Zachodniej w niektórych krêgach biznesu panuje opinia, ¿e je¿eli przedsiêbiorca nie kieruje
siê ogólnie przyjêtymi regu³ami moralnymi, jest g³upcem i przegra³ walkê przed jej podjêciem.
Nieetyczne postêpowanie w gospodarce rynkowej to krótkowzroczno�æ, która prêdzej czy
pó�niej koñczy siê pora¿k¹ zawodow¹, a czasem i osobist¹ przedsiêbiorcy.

KRYSTIAN SOWISLOK
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Tych cech � atrybutów mened¿era � mo¿na wymieniæ wiêcej, np. dynamizm czy zdecydowa-
nie. Poza tym trzeba wspomnieæ o zasobie wiedzy fachowej. Mened¿er powinien dysponowaæ
wiedz¹ o prawach i mechanizmach gospodarki rynkowej, o kszta³towaniu siê rynku nabywcy,
praktycznym zastosowaniu i realizacji strategii marketingowych.

3. Cechy zwi¹zane z ponoszeniem ryzyka.
� Odpowiedzialno�æ � przedsiêbiorstwo funkcjonuje w okre�lonym otoczeniu i nieodpowie-

dzialne decyzje (szczególnie je¿eli dotycz¹ przedsiêbiorstw du¿ych) mog¹ prowadziæ do
problemów spo³ecznych, a tak¿e wp³ywaæ negatywnie na wizerunek przedsiêbiorstwa. Mo¿e
to doprowadziæ do os³abienia jego pozycji na rynku, a nawet do upad³o�ci.

� Ryzyko finansowe � niew³a�ciwe decyzje (inwestycje) finansowe mog¹ doprowadziæ do
utraty p³ynno�ci finansowej, a tak¿e do upad³o�ci przedsiêbiorstwa. Konieczne jest po-
równanie kosztów ryzyka z korzy�ciami, które mo¿na odnie�æ, podejmuj¹c je (Cohen 1998).

� Ryzyko prawne � �ci�le powi¹zane ze wspomnianymi wcze�niej. Nieodpowiedzialne i niew³a-
�ciwe decyzje (g³ównie finansowe) maj¹ czêsto fina³ w s¹dzie.

Jak widaæ, ta ostatnia grupa cech to zagro¿enia czyhaj¹ce na wspó³czesnego przedsiêbiorcê.
Je¿eli jednak ma on atrybuty wymienione w pkt. 1 i 2 i potrafi je wykorzystaæ, to poradzi sobie
z przeciwno�ciami.

Podsumowuj¹c � wydaje siê, ¿e najwa¿niejsze nie jest przekazanie m³odym ludziom jak najwiêkszej
ilo�ci wiedzy podrêcznikowej, lecz wskazanie im, jak zdobywaæ wa¿ne umiejêtno�ci i kszta³towaæ
cechy niezbêdne wspó³czesnemu przedsiêbiorcy. Istotne jest równie¿ to, aby tematy i zagadnienia
kszta³tuj¹ce przedsiêbiorczo�æ u m³odych ludzi wprowadzaæ ju¿ we wczesnych etapach nauki.
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An Entrepreneur for Modern Times

This paper tries to show an image and define qualities vital to a modern entrepreneur. The
requirements for entrepreneurs are very high. An entrepreneur must be both a founder and
organizer, as well as manager and leader. In order to play these roles well one should possess
certain qualities and abilities. It is necessary to have so called �spirit of enterprising�, to be
creative and innovative, which will let us find a niche on the market and prosper in the competi-
tive world. Furthermore, it is vital to be able to manage the personnel and time � an important
resource in our times. Also, we should be able to interpret and use the accessible information
and our knowledge that should be constantly broadened. It is important to have the sense of
responsibility, as there is no enterprise without financial and legal risk.

Above list shows that this set of qualities and abilities is hard to develop. The teachers� task,
who give Introduction to Enterprising lesson, is to show young people what qualities are
necessary for a modern entrepreneur, and what to do in order to develop them. Today�s students
should decide on the shape of tomorrow economy in Poland.

Wspó³czesny przedsiêbiorca
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�Przedsiêbiorczo�æ� � pojêcie polisemiczne
czy niew³a�ciwie rozumiane? Próba systematyzacji

Jadwidze i Tadeuszowi Brzozowskim po�wiêcam

Problem poruszony w niniejszych rozwa¿aniach odnosi siê w g³ównej mierze do tre�ci wy-
czerpuj¹cych pojêcie �przedsiêbiorczo�ci� oraz tego, co pod tym okre�leniem w powszechnym
odczuciu rozumiemy. To, na pozór ³atwe zadanie, podczas pog³êbionej analizy wybranych defi-
nicji i wypowiedzi wielu autorów, wcale nie okazuje siê ju¿ takie proste. Badacze obszarów
ekonomii traktuj¹ zakres s³owa �przedsiêbiorczo�æ� albo nazbyt w¹sko, albo zbyt szeroko, nie
zawsze dookre�laj¹c, co rzeczywi�cie pod tym pojêciem rozumiej¹. Odnosi siê to do wypowiedzi
zarówno pisemnych, jak i ustnych. Poniewa¿ problem dotyczy jednego z najwa¿niejszych pojêæ
w dziedzinach ekonomii, logistyki i psychologii, ze wszech miar zas³uguje na zainteresowanie
lub przynajmniej próbê rozwi¹zania.

Zamiarem autora nie jest stworzenie jakiej� nowej, zamkniêtej definicji przedsiêbiorczo�ci. Nie
zajmuje go tak¿e próba odpowiedzi na pytanie, kto to jest cz³owiek przedsiêbiorczy, jakie cechy
go okre�laj¹, wreszcie czym jest duch przedsiêbiorczo�ci itd. Chodzi o to, aby dostrzec problem
zbytniej rozleg³o�ci semantycznej definicji.

U¿ywaj¹c pojêcia �przedsiêbiorczo�æ�, ekonomi�ci i badacze struktury rynku, psycholodzy
i socjologowie pos³uguj¹ siê tym samym s³owem, jednak wk³adaj¹ weñ ró¿ne, czasem sprzeczne
tre�ci. �ledz¹c publikacje z tych dziedzin, mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e pojêcie �przedsiêbior-
czo�æ� stanowi quasi-protezê lub s³owo-wytrych dla oznaczenia ró¿nych, bli¿ej nieokre�lonych
zagadnieñ. Sk¹d taki stan rzeczy? Sk³ada siê nañ wiele przyczyn, pocz¹wszy od obni¿enia logicz-
nej kultury publikacji, przez brak odczuwania potrzeby dog³êbnej analizy pojêcia, które czasem
wystêpuje jako dodatkowe, sekundarne, na chêci �wiadomego pozostawienia wieloznaczno�ci
koñcz¹c. ¯eby nie pozostawiaæ wra¿enia jedynie krytycznego stanowiska wobec zastanej rze-
czywisto�ci, w niniejszym tek�cie podjêto próbê przedstawienia propozycji nowej definicji, która
jednak nie mo¿e byæ �cis³a z uwagi na zbyt bogate tre�ci zawarte w okre�leniu �przedsiêbior-
czo�æ�, których objêto�æ oraz ró¿norodno�æ wykazuj¹ cechy redundantne. Mia³aby to zatem
byæ definicja obejmuj¹ca mo¿liwie szerokie spektrum zagadnieñ, po to, aby na jej bazie utworzyæ
� na u¿ytek w³asny publikuj¹cego � dodatkowe wyja�nienia, których charakter móg³by przybraæ
status subdefinicji, pozwalaj¹cych z polisemicznego pojêcia �przedsiêbiorczo�æ� wydobyæ istotne,
skonkretyzowane i jednoznaczne tre�ci oraz znaczenia.

Przygl¹daj¹c siê losowo wybranym definicjom s³ownikowym pojêcia �przedsiêbiorczo�æ�,
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w czê�ci s¹ one ze sob¹ zbie¿ne, w czê�ci za� siê ró¿ni¹. Oto kilka przyk³a-
dów: �»Przedsiêbiorczo�æ« � zdolno�æ do tego, ¿eby byæ przedsiêbiorczym, posiadanie ducha
inicjatywy; obrotno�æ, rzutko�æ, zaradno�æ [przy czym »przedsiêbiorczy« to maj¹cy ducha ini-
cjatywy, skory do podejmowania ró¿nych spraw, zw³aszcza w dziedzinie przemys³u i handlu;
pomys³owy, zaradny, rzutki]�1.

1 Komputerowy s³ownik jêzyka polskiego PWN, PWN, Warszawa 2004.
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Przedsiêbiorczo�æ jest podstaw¹ rozwoju gospodarczego, d¹¿eniem do ci¹g³ej zmiany i do-
skonalenia produkcji, wymiany i konsumpcji, stwarzania nowych, lepszych mo¿liwo�ci zaspoka-
jania potrzeb i funkcjonowania przedsiêbiorstw. Mo¿na j¹ okre�liæ jako wszelkie dzia³ania
i przedsiêwziêcia, zwi¹zane z d¹¿eniem do zysku i ponoszeniem ryzyka, polegaj¹ce na wytwarza-
niu, oferowaniu, dostarczaniu i sprzedawaniu produktów i us³ug uznanych za korzystne do
zaspokajania potrzeb oraz przyczyniaj¹cych siê do funkcjonowania krajowej czy miêdzynarodo-
wej gospodarki. Przedsiêbiorczo�æ nie polega g³ównie na uzyskiwaniu maksimum korzy�ci z wy-
korzystywania tego, co istnieje, lecz na ci¹g³ym stwarzaniu czego� nowego � jest ona
innowatorstwem. Rozwój przedsiêbiorczo�ci, jako podstawy ekspansji gospodarczej krajów eu-
ropejskich i pozaeuropejskich, jest zwi¹zany z tymi okresami historii gospodarczej, w których
powstawa³y warunki do gromadzenia kapita³u handlowego, przemys³owego i bankowego i w któ-
rych mog³a siê rozwijaæ ludzka zdolno�æ do racjonalnego gospodarowania. Miejscami wystêpo-
wania przedsiêbiorczo�ci s¹ przede wszystkim przedsiêbiorstwa, lecz tak¿e gospodarstwa domowe,
instytucje administracyjne i ca³y rynek, a wiêc sfera codziennych kontaktów tych, którzy kupuj¹
z tymi, którzy wytwarzaj¹ i sprzedaj¹. Przedsiêbiorczo�æ jest indywidualn¹ cech¹ ludzkiej osobo-
wo�ci wyró¿niaj¹cej siê inteligencj¹, innowacyjno�ci¹, umiejêtno�ci¹ dostrzegania uwarunko-
wañ i zwi¹zków zachodz¹cych miêdzy zjawiskami gospodarczymi a zdolno�ci¹ do organizowania
dzia³alno�ci handlowej, przemys³owej i us³ugowej, zapewniaj¹cej przewagê dochodów nad kosz-
tami ich uzyskania. Przedsiêbiorczo�æ jest nowatorstwem polegaj¹cym na poszukiwaniu od-
mienno�ci w porównaniu z tym, co robi¹ inni, znajdowaniu bardziej skutecznych sposobów
dzia³ania na rynku, daj¹cych wy¿sz¹ u¿yteczno�æ produktów i us³ug oraz wiêksz¹ efektywno�æ
gospodarowania. Jest ona ze swej natury dzia³alno�ci¹ konkurencyjn¹ w stosunku do postêpo-
wania innych przedsiêbiorstw. Zdaniem A. Isachsena i C. Hamiltona jest ona ekonomicznym
�pulsem� spo³eczeñstwa, który odmierza rytm i sposób zaspokajania potrzeb. Przedsiêbiorczo�æ
zapewnia koordynacjê decyzji ekonomicznych zgodnie z najlepiej pojêtym interesem uczestni-
ków rynku. Dzieje siê tak dlatego, ¿e cz³owiek ekonomiczny, jako konsument, znaj¹c wysoko�æ
cen i w³asnych dochodów, kieruje siê jak najwy¿sz¹ u¿yteczno�ci¹, a cz³owiek ekonomiczny, jako
producent, znaj¹c wysoko�æ cen i w³asne mo¿liwo�ci produkcyjne, d¹¿y do jak najwy¿szego
zysku, wykorzystuj¹c efektywnie posiadane zasoby. C. Kent uwa¿a, ¿e przedsiêbiorczo�æ jest
w najbardziej pozytywnym znaczeniu procesem samoniszcz¹cym, poniewa¿ nowe pomys³y przy-
ci¹gaj¹ imitatorów, którzy � nasycaj¹c rynek � eliminuj¹ krótkookresowe zyski; nowe dzia³ania
przedsiêbiorcze, niszcz¹c stare rynki i produkty, dostarczaj¹ nowych, korzystnych dla nabyw-
ców warto�ci. Przedsiêbiorczo�æ jest podstaw¹ i warunkiem innowacyjnego rozwoju gospodar-
ki, podnoszenia jako�ci ¿ycia spo³eczeñstwa oraz indywidualnej zamo¿no�ci. Zapewnia wzrost
dochodów ludno�ci, zw³aszcza przedsiêbiorczych jednostek i zespo³ów gospodarczych, sta³e
zwiêkszanie i doskonalenie poda¿y towarów i us³ug, wzrost zatrudnienia, potencja³u i konkuren-
cyjno�ci krajowej gospodarki na rynkach �wiatowych.2

Kolejna definicja przedsiêbiorczo�ci mówi, ¿e �»przedsiêbiorczo�æ» to tak¿e zachowanie cz³o-
wieka lub organizacji polegaj¹ce na poszukiwaniu i stosowaniu nowych rozwi¹zañ wymagaj¹-
cych wiêcej energii, inicjatywy i pomys³owo�ci oraz umiejêtnego oszacowania koniecznych
nak³adów (czasu, wysi³ku, �rodków) i mo¿liwych do osi¹gniêcia korzy�ci w obszarze wystêpuj¹-
cych ograniczeñ i mo¿liwo�ci, a tak¿e sk³onno�æ do brania na siebie ryzyka i odpowiedzialno�ci
za swoje decyzje i dzia³ania. Zachowanie przedsiêbiorcze zale¿y od osobistej dyspozycji cz³o-
wieka (ludzi) do dzia³ania (posiadanie ducha inicjatywy, pomys³owo�ci, zaradno�ci itp.) oraz

2 Na podstawie: T. Sztucki, Encyklopedia marketingu (wersja komputerowa), Wydawnictwo Placet,
Warszawa 1998.
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woli jego dzia³ania wynikaj¹cej z cech charakteru (np. potrzeba rywalizacji, robienia lepiej od
innych, wykazania siê nieprzeciêtnymi umiejêtno�ciami itp.) oraz z istniej¹cego systemu moty-
wacji. W przedsiêbiorstwie przedsiêbiorczych kierowników mo¿e jedynie kreowaæ i kszta³towaæ
obowi¹zuj¹cy w kraju system zarz¹dzania. System ten bowiem przenosi warto�ci, normy i idea³y
do praktyki, w której nastêpuje rozstrzygniêcie, czy jest przedsiêbiorczo�æ, czy te¿ jej nie ma.
Zobacz równie¿: sk³onno�æ do innowacji, wra¿liwo�æ na zmiany, inwencja, aspiracje, sublimacja�.3

Przytoczone definicje wskazuj¹ na ró¿norodno�æ interpretacyjn¹ pojêcia �przedsiêbiorczo�æ�.
Trudno siê nie zgodziæ z niektórymi z nich, ale je¿eli autorzy twierdz¹, ¿e przedsiêbiorczo�æ
z jednej strony to: zdolno�æ do tego, ¿eby byæ przedsiêbiorczym, d¹¿enie do ci¹g³ej zmiany,
doskonalenie produkcji, wymiany i konsumpcji, stwarzanie nowych, lepszych mo¿liwo�ci za-
spokajania potrzeb i funkcjonowania przedsiêbiorstw, dzia³ania i przedsiêwziêcia, polegaj¹ce na
d¹¿eniu do zysku, z drugiej za� ci¹g³e stwarzanie czego� nowego, innowatorstwo, indywidualna
cecha ludzkiej osobowo�ci, zdolno�æ do organizowania dzia³alno�ci handlowej, dzia³alno�æ kon-
kurencyjna, ekonomiczny �puls� spo³eczeñstwa, proces samoniszcz¹cy, podstawa i warunek
innowacyjnego rozwoju gospodarki, indywidualnej zamo¿no�ci, zachowanie cz³owieka lub or-
ganizacji, wreszcie sk³onno�æ do innowacji, wra¿liwo�æ na zmiany � to mimo pozornych podo-
bieñstw, s¹ to przecie¿ ró¿ne kwestie. Zdolno�æ, indywidualna cecha osobowo�ci czy sk³onno�æ
to przecie¿ nie to samo co doskonalenie, wymiana czy konsumpcja. Czym innym jest dzia³alno�æ
konkurencyjna, czym innym wra¿liwo�æ na zmiany. Przecie¿ �wiat naszych odczuæ oraz sk³onno-
�ci nie jest tym samym co �wiat dzia³ania, stwarzania, zaspokajania i organizowania. Zdziwienie
musi wiêc budziæ przemieszanie sfery uczuæ, towarzysz¹cych cz³owiekowi jako obserwatorowi
i uczestnikowi zmian zachodz¹cych w gospodarce, ze sfer¹ �wiadomego czynu oraz dzia³ania.
Choæ obie s¹ ze sob¹ semantycznie powi¹zane, to logikê �wiadomo�ci i logikê my�li wiele dzieli
od logiki czynu.

Podjêcie dzia³ania, czyli �wiadomego i zaplanowanego wysi³ku na rzecz wprowadzenia zmia-
ny w otaczaj¹cej podmiot rzeczywisto�ci, jest skutkiem uprzedniego odczucia pewnego braku.
�wiadomo�æ tego braku sk³ania cz³owieka do uznania stanu, który � oddzia³uj¹c na podmiot
� budzi w nim okre�lone pragnienie. Pragnienie uzupe³nienia uznanego braku staje siê �ród³em
odczuwania potrzeby, wyzwala zatem w podmiocie chêæ oraz wolê dzia³ania w celu osi¹gniêcia
stanu znosz¹cego potrzebê. Je¿eli przej�cie od rzeczywisto�ci zastanej, tej, która wp³ywa na
podmiot, nakazuj¹c mu podj¹æ dzia³anie, do rzeczywisto�ci jako wyniku tego dzia³ania jest uda-
ne, to mo¿na mówiæ o skutecznym dzia³aniu i osi¹gniêciu po¿¹danego skutku. Je�li za� nowa
rzeczywisto�æ (bêd¹ca skutkiem uprzedniej aktywno�ci podmiotu) ujawnia kolejne braki lub
uchybienia, nie mo¿na powiedzieæ, ¿e dzia³anie to by³o skuteczne, gdy¿ nasze pragnienie nie
zosta³o zaspokojone, lecz wywo³a³o uczucie kolejnej potrzeby zaprowadzenia zmiany w otacza-
j¹cym podmiot �wiecie. Wynika z tego, ¿e przej�cie od konstatacji i u�wiadomienia sobie potrze-
by do popartego aktem wolitywnym �wiadomego dzia³ania nie zachodzi automatycznie. W owym
przeskoku jest bowiem co� magicznego, co�, czego nasza racjonalno�æ nie potrafi uchwyciæ. Ów
moment, nazywaj¹c go gestem alfa (a), mia³ na my�li Stanis³aw Brzozowski, polski filozof prze³o-
mu XIX i XX w., propagator aktywnej postawy cz³owieka w �wiecie i autor �filozofii pracy�.
W jednym z g³ównych pism filozoficznych podj¹³ on problem owego przej�cia od momentu
zastanej rzeczywisto�ci do nowego stanu, stanu po dokonanej pracy: �Musimy swemu ¿yciu
nadaæ pewien specyficzny a kierunek, aby przedmiot zosta³ tym, czym go mieæ chcieli�my, aby
na miejsce I-szej formy ¿ycia wyst¹pi³a ta w³a�nie II-a [�] a � musi byæ a, aby z I sta³o siê II. [�]
Mamy stworzyæ akt, gest a, aby z I sta³o siê II. a jest tym gestem, tym zaklêciem, na skutek

3 Penc L., Leksykon biznesu (wersja komputerowa), Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997.
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którego �wiadomo�æ nasza konstatuje zmianê � oznaczon¹ tu przej�ciem od I do II� 4. Z naszych
rozwa¿añ wynika, ¿e czym innym jest odczuwaæ brak, zrodziæ potrzebê, czym innym za� podj¹æ
wysi³ek. Nie mo¿na wiêc umie�ciæ znaku równo�ci miêdzy sfer¹ mo¿no�ci a sfer¹ aktu. Choæ dzia³a-
nie wynika z potrzeby, a aktywno�æ jest odpowiedzi¹ na potrzebê, zwi¹zek miêdzy elementami tej
relacji nie jest oczywisty.

Rozró¿nienie to jest istotne z punktu widzenia filozofii czynu oraz pracy5. Po wielekroæ mo¿e-
my zaobserwowaæ, a je�li chcemy, bez trudu jeste�my w stanie sobie wyobraziæ sytuacjê, w któ-
rej negatywne przecie¿ poczucie braku, rodz¹ce potrzebê, wcale nie wyzwala dzia³ania, pozwalaj¹c
podmiotowi na pozostanie na poziomie �wiadomo�ci owego braku. Wyst¹pienie wiêc dzia³ania
po uprzednim skonstatowaniu braku nie jest momentem konieczno�ciowym. Gdy podejmuje siê
dzia³anie, warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e negatywno�æ braku mo¿e prowadziæ do pozytywnego
uzupe³nienia oraz pozytywnej zmiany. Jednak problem samej decyzji o podjêciu b¹d� zaniecha-
niu dzia³ania pozostaje swoist¹ tajemnic¹. W �wietle przedstawionych rozwa¿añ mo¿na stwier-
dziæ, ¿e z punktu widzenia logiki czynu obejmowanie pojêciem �przedsiêbiorczo�æ� znaczeniowo
odleg³ych wyra¿eñ, takich jak �zdolno�æ�, �d¹¿enie�, �dzia³anie�, �przedsiêwziêcie�, rodzi chaos
semantyczny, myl¹c porz¹dki: czynny z pasywnym i aktywny z biernym.

W obowi¹zuj¹cych podrêcznikach do nauki przedmiotu w �podstawy przedsiêbiorczo�ci� dla
szkó³ ponadgimnazjalnych mo¿na znale�æ definicjê, ¿e przedsiêbiorczo�æ jest zespo³em okre�lo-
nych cech osobowo�ci cz³owieka, pozwalaj¹cych mu aktywnie uczestniczyæ w ¿yciu spo³eczno-
gospodarczym. W �lad za tym zak³ada siê, ¿e tzw. cz³owiek przedsiêbiorczy potrafi kreowaæ nowe
potrzeby dla siebie oraz innych, a tak¿e potrafi je zaspokajaæ, i to niezale¿nie od warunków otoczenia.6

Jedna z definicji osobowo�ci brzmi: osobowo�æ jest systemem regulacji i integracji psychicz-
nej, który sk³ada siê ze zbioru cech indywidualnych oraz zbioru reakcji zachodz¹cych miêdzy
nimi. W psychologii praktycznej osobowo�æ rozpatruje siê jako strukturê cech. Cecha osobo-
wo�ci jest to wzglêdnie trwa³a w³a�ciwo�æ cz³owieka7, niedostêpna bezpo�redniej obserwacji,
lecz stanowi¹ca rzeczywist¹ podstawê ró¿nic indywidualnych w postêpowaniu i zachowaniach.
Je�li wiêc przyj¹æ, ¿e cech jednej osobowo�ci mo¿e byæ wiele (zespó³), to po pierwsze, nie wiemy,
co w definicji przedsiêbiorczo�ci oznacza s³owo �okre�lone�, bo pojêcie to nie zosta³o doprecy-
zowane i dostatecznie wyja�nione, a po drugie, rodzi siê w¹tpliwo�æ, czy przedsiêbiorczo�æ jest
zespo³em cech osobowo�ci zmiennym czy jednak trwa³ym, jak chce tego definicja psychologicz-
na. Je�li uznaæ tê ostatni¹ za uzasadnion¹, to przedsiêbiorczo�æ nie mog³aby byæ zespo³em cech
sta³ych, poniewa¿ wiemy, ¿e ducha przedsiêbiorczo�ci mo¿na w cz³owieku wzbudziæ. Dzieje siê
tak pod wp³ywem rozwoju, edukacji, przyk³adu, osi¹gniêcia sukcesu itd. Musia³aby to wiêc byæ
cecha zmienna, a psycholodzy mówi¹ o cesze wzglêdnie8 trwa³ej. W cz³owieku mo¿na ducha

4 S. Brzozowski, Idee. Wstêp do filozofii dojrza³o�ci dziejowej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1990.
5 O strukturze czynu, jego sk³adnikach oraz rodzajach zob.: M. Borowski, O sk³adnikach czynu, �Przegl¹d
Filozoficzny� 3/1923; O rodzajach czynu, �Przegl¹d Filozoficzny� 4/1923; T. Kotarbiñski, Czyn, Lwów
1937; T. Kotarbiñski, O istocie sprawstwa, �Przegl¹d Filozoficzny� 1925, r. XXVIII.
6 Z. Makie³a, T. Rachwa³, 2005, Podstawy przedsiêbiorczo�ci. Podrêcznik dla liceum ogólnokszta³c¹cego,
liceum profilowanego i technikum, Nowa Era, Warszawa, s. 9.
7 Por. J. Ekel, J. Jaroszyñski, J. Ostaszewska, 1965, Ma³y s³ownik psychologiczny, Warszawa, s. 94.
8 S³owo �wzglêdnie� wydaje siê byæ u¿yte celowo, nie wnosi jednak do definicji nic, co by mog³o uczyniæ
j¹ bardziej konkretn¹ i jednoznaczn¹. Termin s³u¿y za swoisty �bezpiecznik�, pozwalaj¹cy na pewn¹
dowolno�æ interpretacyjn¹.
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przedsiêbiorczo�ci wzbudziæ, ale i zag³uszyæ lub spowodowaæ jego utratê, nie mo¿e ona zatem
byæ trwa³¹ cech¹ osobowo�ci.

Rozwa¿my inny przyk³ad: kto� jest cz³owiekiem przedsiêbiorczym (cokolwiek mia³oby to ozna-
czaæ), potrafi¹cym wykazaæ aktywno�æ wobec otaczaj¹cego go �wiata jedynie w sytuacji sprzyja-
j¹cej jego pomys³om i planom, kiedy za� warunki s¹ odmienne lub zgo³a niesprzyjaj¹ce,
niewykazuj¹cym ¿adnej aktywno�ci. Czy takiego cz³owieka nazwiemy przedsiêbiorczym? Zgodnie
z definicj¹ w podrêczniku, osoba przedsiêbiorcza potrafi zaspokajaæ potrzeby niezale¿nie od wa-
runków otoczenia. Jak rozwi¹zaæ ten problem? Wygodnie chyba by³oby przyj¹æ, ¿e przedsiêbior-
czo�æ jest postaw¹ wobec otaczaj¹cej rzeczywisto�ci, charakteryzuj¹c¹ siê aktywno�ci¹ i dzia³aniem
na rzecz zmiany swoich warunków ¿ycia, postaw¹ zmienn¹ i zale¿n¹ od stopnia edukacji, �wiado-
mo�ci, do�wiadczenia, a tak¿e od warunków. Poza nawiasem pozostawmy chwilowo kwestiê sku-
teczno�ci dzia³añ, a tak¿e stopieñ tej aktywno�ci oraz dzia³ania. Bêdzie on zale¿a³ od wykszta³cenia,
do�wiadczenia oraz indywidualnych predyspozycji. Je¿eli przyjmiemy, ¿e cz³owiek przedsiêbiorczy
potrafi wykorzystaæ ka¿de warunki, aby zmieniæ swoj¹ sytuacjê na lepsz¹, to bêdzie to charaktery-
zowaæ kogo�, kto ma okre�lone umiejêtno�ci ekonomiczne, rachunkowe, bankowe itd. Umiejêtno-
�ci � jak siê wydaje � nie musz¹ mieæ wiele wspólnego z przedsiêbiorczo�ci¹ jako aktywn¹ postaw¹
wobec �wiata. Warto wiêc chyba pokusiæ siê o próbê sformu³owania definicji wyj�ciowej, definicji
o du¿ym stopniu ogólno�ci, której zakres obj¹³by zarówno cechy osobowo�ci, charakteru, jak
i konkretne umiejêtno�ci, wiedzê, do�wiadczenie. Okre�lniki takie pozwol¹ na wzbogacenie tego �
jednak wieloznacznego � pojêcia o konkretne informacje. Ponadto, sformu³owanie takiej definicji
wyj�ciowej wymusi³oby na autorach wypowiedzi, chc¹cych zachowaæ porz¹dek my�li, �cis³o�æ
oraz klarowno�æ wywodu, ujednoznacznienie pojêcia. Oczekiwano by od nich dodatkowych infor-
macji w formie dopowiedzenia, jakie konkretne tre�ci kryj¹ siê za pojêciem �przedsiêbiorczo�æ�.
Skutek przyjêcia i powszechnej akceptacji takiej definicji wyj�ciowej bez w¹tpienia uporz¹dkowa³-
by terminologiê nauk ekonomicznych i gospodarczych, w których pojêcie �przedsiêbiorczo�æ�
odgrywa je�li nie najwa¿niejsz¹, to na pewno donios³¹ rolê.

Problem ze zdefiniowaniem pojêcia �przedsiêbiorczo�æ� dotyczy tak¿e zagadnienia samej aktyw-
no�ci. Gdyby�my przyjêli zaproponowan¹ wersjê definicji wyj�ciowej, ¿e przedsiêbiorczo�æ jest
postaw¹ wobec otaczaj¹cej rzeczywisto�ci, charakteryzuj¹c¹ siê aktywno�ci¹ i dzia³aniem na
rzecz zmiany swoich warunków ¿ycia, postaw¹ zmienn¹ i zale¿n¹ m.in. od stopnia edukacji,
�wiadomo�ci, do�wiadczenia, a tak¿e od warunków, to wci¹¿ pozostaje do wyja�nienia, co rozu-
miemy pod pojêciem aktywno�ci. Czy aktywno�æ mo¿na stopniowaæ? Czy mo¿na mówiæ o ró¿-
nych rodzajach aktywno�ci? O jak¹ aktywno�æ chodzi w zaproponowanej definicji? W odpowiedzi
na pierwsze pytanie oddajmy g³os Tadeuszowi Kotarbiñskiemu, rozpatruj¹cemu te kwestie z punk-
tu widzenia prakseologii: �(�) z jednej strony jest prawd¹, ¿e sam fakt czynu nie podlega ró¿ni-
com stopniowania: po prostu wywarto impuls dowolny, albo nie; by³ czyn albo nie by³o czynu.
Z drugiej strony jednak zachowanie siê czynne mo¿e byæ bardziej lub mniej czynne (�). Po
drugie, czyn czynowi nie jest równy co do stopnia aktywno�ci: podobnie i mróz np., chocia¿
� skoro ni¿ej zera � zawsze i po prostu, a nie bardziej lub mniej mróz, bywa jednak bardziej lub
mniej siarczysty�.9  Chocia¿ czyn i aktywno�æ mo¿na stopniowaæ czy to pod wzglêdem w³o¿onej
energii, czy np. pod wzglêdem intensyfikacji si³y, nam chodzi o aktywno�æ w ogóle; aktywno�æ,
któr¹ podejmuje cz³owiek kieruj¹cy siê chêci¹ zmiany zastanych warunków. Bêdzie on chcia³
polepszyæ sytuacjê, w jakiej tkwi³, zanim podj¹³ wysi³ek maj¹cy doprowadziæ do zmiany. Celowo
nie dookre�lamy tu stopnia aktywno�ci i skuteczno�ci podjêtego wysi³ku, bo � jak ustalili�my
� kwestia skuteczno�ci podjêtego wysi³ku to problem le¿¹cy poza obszarem definicji wyj�ciowej.

9 T. Kotarbiñski, 1937, Czyn, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Lwów, s. 9.
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To, ¿e jeden podmiot, wyzwalaj¹c impuls do dzia³ania, osi¹ga wiêcej ni¿ inny, wcale nie oznacza,
¿e temu drugiemu odmówimy miana cz³owieka przedsiêbiorczego. Mo¿emy co najwy¿ej mówiæ
o bardziej lub mniej skutecznej (udanej) aktywno�ci.

Odpowiadaj¹c na pytanie o zró¿nicowanie form aktywno�ci, mo¿na stwierdziæ: prawd¹ jest, ¿e
mamy do czynienia z ró¿nymi jej formami, podobnie jak istnieje podzia³ w obrêbie samego czynu.
Mo¿emy go bowiem, za Tadeuszem Kotarbiñskim, podzieliæ na czyn prosty i czyn z³o¿ony.
Nale¿y siê zgodziæ, ¿e aktywno�æ ma ró¿ne formy, pocz¹wszy od zwyk³ego, prostego wysi³ku
miê�niowego, na wysi³ku intelektualnym koñcz¹c. Wysi³kiem intelektualnym jest  np. my�lenie,
które nie zawsze kojarzy siê z aktywno�ci¹ czy przedsiêbiorczo�ci¹. A jednak. Nie tylko przejawy
¿ycia praktycznego kwalifikuj¹ czyn jako aktywno�æ. Okazuje siê, ¿e równie¿ proces my�lenia
nosi tak¹ cechê: �Niemniej jednak i samo my�lenie te¿ jest swego rodzaju czynem. Czy¿ nie bywa
prac¹? Czêstokroæ bardzo trudn¹ prac¹� Czy¿ nie wymaga wysi³ku? Czy nie wi¹¿e siê stale
i w sposób konieczny ze wspó³czesnymi napiêciami miê�ni, towarzysz¹cymi umy�lnemu skupia-
niu uwagi? Czy nie osi¹gamy drog¹ namys³u pewnych skutków, wyników, dzie³ w postaci roz-
wi¹zañ problemów?�.10 W naszej wyj�ciowej definicji przedsiêbiorczo�ci chodzi o postawê
cechuj¹c¹ siê aktywno�ci¹ i dzia³aniem w sensie bardzo ogólnym. Szczegó³owe dookre�lenie,
o jak¹ aktywno�æ autorowi chodzi, powinno siê znale�æ w jednej z subdefinicji bêd¹cych form¹
doprecyzowania definicji wyj�ciowej. W definicji bazowej chodzi o wyra�ne wskazanie na ak-
tywno�æ jako nie-bierno�æ, o postawê dynamiczn¹ jako nie-statyczn¹.

Kolejna kwestia odnosz¹ca siê do problemu rozumienia przedsiêbiorczo�ci jako postawy
wobec otaczaj¹cej nas rzeczywisto�ci, charakteryzuj¹cej siê aktywno�ci¹ i dzia³aniem na rzecz
zmiany swoich warunków ¿ycia, zwi¹zana jest ze skupianiem uwagi na zmianie swoich (cu-
dzych?) warunków ¿ycia i abstrahowaniu od tego, czy ma to byæ zmiana na lepsze, czy na gorsze.
Je¿eli przyj¹æ, ¿e przedsiêbiorczo�æ to postawa aktywno�ci na rzecz polepszenia zastanej rzeczy-
wisto�ci i warunków, to w jakich kategoriach umie�cimy tych, którzy podejmuj¹c np. ryzyko
inwestycyjne, gie³dowe, rynkowe, bankowe, wskutek zmiennych czynników ponosz¹ fiasko
finansowe? Czy s¹ to ludzie przedsiêbiorczy, czy mo¿e nieudacznicy? Nasze rozumienie przed-
siêbiorczo�ci jako aktywnej postawy nie zak³ada tylko i wy³¹cznie rozwi¹zania pozytywnego
z punktu widzenia rachunku ekonomicznego. Zreszt¹ pora¿ka wcale nie musi byæ skutkiem z³ego
kroku podmiotu przedsiêbiorczego; równie czêsto bywa skutkiem zmiennej i niestabilnej sytu-
acji rynkowej. Nale¿y zatem odró¿niæ ogó³ dzia³añ podjêtych przez aktywny podmiot, które to
dzia³ania maj¹ w zamierzony sposób doprowadziæ do zmiany warunków przez ten podmiot zasta-
nych, od skuteczno�ci owych dzia³añ. W definicji wyj�ciowej najwa¿niejszym elementem jest
moment samej aktywno�ci podmiotu przedsiêbiorczego, a skutki tej aktywno�ci nie zawsze s¹
z góry znane i przewidywalne. Akcentuj¹c dynamizm i chêæ podjêcia dzia³ania, definicja wyj�cio-
wa podkre�la³aby akt wolitywny podmiotu, który jest odpowiedzi¹ na niezgodê podmiotu na
aktualny stan, na zastane warunki ¿ycia. Wtedy wiêc przy tworzeniu definicji wyj�ciowej nie
interesuje nas zakres skuteczno�ci dzia³añ podjêtych przez podmiot b¹d� podmioty, ich prze-
bieg, �rodki itd. Te � istotne przecie¿ � informacje, jako dodatkowe, wp³ywaj¹ce na dok³adny
opis procesu od fazy decyzyjnej, przez realizacjê a¿ do osi¹gniêcia rezultatu � winny siê znale�æ
w tzw. subdefinicjach lub informacjach dodatkowych. Od autora zetem zale¿¹: ilo�æ dodatko-
wych informacji, ich �cis³o�æ i konkretyzacja, zakres i objêto�æ.

Wreszcie ostatnia kwestia. Przedsiêbiorczo�æ to postawa, jak¹ przyjmuje siê wobec otaczaj¹-
cej rzeczywisto�ci. Charakteryzuje j¹ aktywno�æ i dzia³anie podmiotu na rzecz zmiany swoich
warunków ¿ycia. Jest postaw¹ zmienn¹ i zale¿n¹ od stopnia edukacji, �wiadomo�ci, do�wiadczenia,

10 Ibidem, s. 8.
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a tak¿e od warunków. To ostatnie zdanie, jak s¹dzê, jest potrzebne po to, aby zwróciæ uwagê na
element elastyczny11 i dynamiczny, nieroz³¹cznie zawarty w podmiocie przedsiêbiorczym. Przed-
siêbiorczo�æ nie zawsze jest postaw¹, z któr¹ przychodzi siê na �wiat. Gdyby tak w istocie by³o,
nauczanie przedsiêbiorczo�ci w szko³ach, jak te¿ krzewienie i wskazywanie aktywnych sposo-
bów funkcjonowania jednostki w przestrzeni wolnorynkowej, wyzwalanie inicjatyw przedsiê-
biorczych � by³yby pozbawione sensu. Przedsiêbiorczo�æ jako postawê mo¿na zatem kszta³towaæ,
rozwijaæ i doskonaliæ. Nabywanie do�wiadczeñ choæby poprzez wykszta³cenie, praktykê itd.
wiedzie ku stwierdzeniu, ¿e ta postawa jest lub mo¿e byæ zmienna. Pozostawmy na boku problem
zale¿no�ci stopnia przedsiêbiorczo�ci od wykszta³cenia, wcze�niejszych do�wiadczeñ, przyk³a-
du. S¹ to interesuj¹ce kwestie, ale chyba bardziej dla psychologii i socjologii, ni¿ dla metodologii
nauk ekonomicznych. Warto dodaæ, ¿e zmienno�æ postaw w relacjach do rzeczywisto�ci mo¿e
dotyczyæ zarówno wzmocnienia aktywno�ci, jak te¿ jej zmniejszenia. Je�li jest cech¹ zmienn¹,
nale¿y do sfery zachowañ z punktu widzenia przedsiêbiorczo�ci zarówno pozytywnych, jak
i niepo¿¹danych. Zahamowanie lub utrata aktywno�ci przez podmiot na pewno wp³ynie na jego
kwalifikacjê. Taki podmiot bêdzie cechowa³a mniej wyra�na postawa przedsiêbiorcza b¹d� jej
brak. Bez gro�by popadniêcia w pu³apkê logiczn¹ mo¿emy orzekaæ o kim�, jako o cz³owieku
charakteryzuj¹cym siê mocniejsz¹, bardziej wyrazist¹ (aktywn¹) lub s³absz¹ postaw¹ przedsiê-
biorcz¹.

Reasumuj¹c, nale¿y przypomnieæ propozycjê stworzenia definicji wyj�ciowej o du¿ym stop-
niu ogólno�ci, tworzon¹ po to, aby mie�ci³a maksymalnie liczne i potencjalne informacje szcze-
gó³owe, które, je�li tekst b¹d� wypowied� maj¹ byæ spójne i mieæ walory komunikatu naukowego,
by³yby rozwiniête i dookre�lone w tzw. subdefinicjach. Umo¿liwia³yby one uzyskanie bardziej
szczegó³owych informacji w obrêbie jednego przypadku jej u¿ycia. Istota propozycji zbudowa-
nia definicji wyj�ciowej i tworzenia na konkretny u¿ytek subdefinicji le¿y w fakcie, ¿e wielu
autorów pod pojêciem �przedsiêbiorczo�æ� rozumie ró¿ne tre�ci, czasem z zupe³nie ró¿nych sfer,
niekiedy sprzeczne, co wykaza³y przytoczone wy¿ej przyk³ady definicji. Niech zatem okre�leniem
�przedsiêbiorczo�æ�, skoro jest to pojêcie nazbyt bogate i polisemiczne, oznacza siê bardzo
ogólne cechy, po to, aby w dalszych wywodach, za pomoc¹ definicji pomocniczych, ka¿dy autor
móg³ doprecyzowaæ, co � jego zdaniem i w jego rozumieniu � wchodzi w zakres tego metapojêcia,
wyra¿onego definicj¹ wyj�ciow¹. Sytuacja taka wymusi³aby na pos³uguj¹cych siê tym terminem
potrzebê u�ci�lenia w³asnych definicji. Zyska³yby na tym komunikaty (jednoznaczno�æ) i we-
wnêtrzna spójno�æ wywodu, unikniêto by tak¿e chaosu semantycznego i przemieszania ró¿nych
tre�ci w obrêbie pozornie tego samego pojêcia.
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Enterprise � Ambiguous or Misunderstood Concept?
Attempt of Systematize

The concept of enterprise has its own settled and consolidated position in economics and
other allied sciences nowadays. Without �enterprise�, one of the most important term, there is
no debate in the area of economics, logistics and even politics.

Accordingly it is worth to focus on the issue of enterprise and its significance.
All the available literature on enterprise takes into consideration many options of the idea of

enterprise.
A wide range of meanings seems to set out to define enterprise more precisely. To solve that

problem means to compose terminology of science, to set an interchangeable meaning for
enterprise. No doubt, it will influence the term to be more expressive.

The author of the article describes in outline the context of enterprise, trying to show both
variance and similarity in the enterprise based on some definitions. The enterprise concept is
a subject of considerable debate although the article might contribute a number of studies
towards liability to have a good grasp of the meanings of enterprise.

�Przedsiêbiorczo�æ� � pojêcie polisemiczne czy niew³a�ciwie rozumiane? Próba systematyzacji
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Osobowo�æ, motywacja, przedsiêbiorstwo rodzinne.
Wybrane aspekty przedsiêbiorczo�ci

Problemy z przedsiêbiorczo�ci¹
Niemiecki psychiatra Wolfgang Rutz prowadzi³ badania nad reakcj¹ mieszkañców postkomu-

nistycznych pañstw ba³tyckich na now¹ sytuacjê ekonomiczn¹ i polityczn¹ po zmianach z po-
cz¹tku lat 90. XX w.1  Stwierdzi³, ¿e narody te przechodz¹ ostry kryzys to¿samo�ci. Popadaj¹c
w sytuacje skrajne, ludzie daj¹ dowody wielkiej odwagi lub staj¹ siê sk³onni do rezygnacji czy
kierowania siê zasad¹ przyjemno�ci. Ta ambiwalencja przejawia siê z jednej strony otwarto�ci¹
na nowo�æ, z drugiej prowadzi do utraty to¿samo�ci i rodzi poszukiwania egzystencjalne. Rutz
zauwa¿y³ pewne objawy, które okre�la jako pozytywne: zdolno�æ do improwizowania, tolerancjê
dla ryzyka, brak ustalonej struktury dzia³ania, elastyczno�æ. Zauwa¿y³ tak¿e pewne objawy ne-
gatywne wynikaj¹ce z sytuacji kryzysowej. Znajduj¹c siê w stanie niepewno�ci, ludzie przyjmuj¹
postawê oczekiwania, staraj¹ siê nie braæ na siebie odpowiedzialno�ci (gdy¿ postrzegaj¹ j¹ jako
niebezpieczn¹), przestrzegaæ �cis³ej spo³ecznej hierarchii, na�laduj¹c wzorce autorytarne. S¹
podejrzliwi i niespójni w zachowaniach. Jego zdaniem podobne reakcje mo¿na by³o zauwa¿yæ
tak¿e i w Polsce (Mikulski Pomorski 1999).

Problemy wynikaj¹ce z nowej sytuacji, w jakiej znale�li�my siê po 1989 r., s¹ skutkiem zmian,
traumy, jak¹ przechodzi spo³eczeñstwo. Max Weber2  nazwa³by to problemami z �duchem przed-
siêbiorczo�ci�, my mo¿emy nazwaæ wp³ywem socjalizacji3  na jednostki, ich osobowo�æ i kulturê.

Cz³owiek jest istot¹ spo³eczn¹; jego rozwój psychiczny, motywy, dzia³ania, postawy podlega-
j¹ przemo¿nemu wp³ywowi czynników spo³ecznych. Natura ludzka to zespó³ trwa³ych zdolno�ci
cz³owieka i jego si³ motorycznych, zmuszaj¹cych go nie tylko do zaspokajania potrzeb biologicz-
nych, ale tak¿e do aktywnego przystosowania do �rodowiska spo³ecznego i kulturalnego.4

O przedsiêbiorczo�ci decyduje nie absolutny, uzyskany ju¿ poziom osi¹gniêæ, lecz zakodowana
w spo³eczeñstwie potencja, d¹¿no�æ do osi¹gania. Niezwykle istotna jest rola rodziny w kreowa-
niu osobowo�ci jednostki i jej wp³yw na przedsiêbiorczo�æ. Rodzina jest podstawow¹ instytu-
cj¹, w której odbywa siê proces socjalizacji.5  Cz³owiek nie ma natury ludzkiej przy urodzeniu;

1 Za: J. Mikulski Pomorski, 1999, Niepokój a potrzeba ³adu: wspó³czesna polska transformacja wobec
zmiany �wiadomo�ci [w:] Imponderabilia wielkiej zmiany, P. Sztompka (red.), Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa-Kraków.
2 Zob. M. Weber,1994, Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Wyd. Test, Lublin.
3 Socjalizacja to proces, dziêki któremu jednostka wdra¿a siê do sposobu ¿ycia swojej grupy i szerszego
spo³eczeñstwa przez uczenie siê regu³ i idei zawartych w kulturze. Socjalizacja pocz¹tkowo dokonuje siê
w rodzinie, a nastêpnie w innych grupach pierwotnych � rówie�niczych i s¹siedzkich. Pó�niej szko³a,
ko�ció³, uczelnia. Nastêpnie ca³a gama innych grup zawodowych, terytorialnych, rekreacyjnych (patrz
P. Sztompka 2003, J. Szczepañski 1970).
4 J. Szczepañski, 1970, Elementarne pojêcia socjologii, PWN, Warszawa.
5 P. Sztompka, 2003, Socjologia, Wyd. Znak, Kraków.
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nabywa jej przez wspó³¿ycie spo³eczne. Osobowo�æ cz³owieka jest wytworem spo³eczeñstwa
i jego kultury, ukszta³towanym w procesie socjalizacji. Popêdy, które stanowi¹ cechê gatunkow¹
cz³owieka, s¹ modyfikowane przez nabyte w toku socjalizacji umiejêtno�ci panowania nad nimi,
przez warto�ci, idee, postawy, nawyki itp. W ka¿dym cz³owieku te impulsy biopsychiczne oraz
postawy, nawyki, idee, d¹¿enia s¹ zorganizowane, zintegrowane, stanowi¹ jeden system i ten
dynamiczny, zorganizowany system stanowi osobowo�æ cz³owieka.6  Rodzina jest najwa¿niej-
szym pasem transmisyjnym, który s³u¿y przekazywaniu wzorców kulturowych nastêpnemu po-
koleniu. Przekazuje przewa¿nie czê�æ kultury dostêpn¹ warstwie spo³ecznej i grupom, w których
znajdujê siê sami rodzice. Jest to mechanizm socjalizowania dziecka w kategoriach celów kultu-
rowych i obyczajów charakterystycznych dla tego w¹skiego krêgu grupy spo³ecznej. Ten pro-
ces jest mimowolny; dziecko, obserwuj¹c codzienne zachowania i lu�ne rozmowy rodziców, jest
wystawione na oddzia³ywanie spo³ecznych prototypów. Równie istotna jest projekcja ambicji
rodzicielskich na dziecko. Wobec osobistej �pora¿ki� albo ograniczonego �sukcesu� wielu ro-
dziców t³umi swe pocz¹tkowe cele, warto�ci i odracza dalsze wysi³ki, próbuj¹c zastêpczo osi¹-
gn¹æ cel poprzez dzieci.7 Dlatego motywacja czêsto pomaga w osi¹ganiu sukcesu, w dzia³aniach
przedsiêbiorczych.

Spo³eczeñstwo z³o¿one z ludzi motywowanych do twórczej aktywno�ci i zdolnych do uczenia
siê dziêki nieustannym ludzkim dzia³aniom, stale siê przekszta³ca, nastêpuje rozwój. Decyduj¹
o tym cztery rodzaje czynników:
� cechy osobowo�ci jednostek, dominuj¹cy typ osobowo�ci (na spo³eczeñstwo aktywne musz¹

siê sk³adaæ jednostki twórcze, innowacyjne, zorientowane na osi¹gniêcia, cechuj¹ce siê znacz-
n¹ wiedz¹, wyobra�ni¹ i realizmem; maj¹ce poczucie autonomii, integralno�ci i niezale¿no�ci);

� w³a�ciwo�ci struktur spo³ecznych, warunków, w których ludzie podejmuj¹ dzia³ania (spo³e-
czeñstwo aktywne musi otwieraæ pole do swobodnej, twórczej aktywno�ci, motywowaæ i da-
waæ mo¿liwo�ci ekspresji);

� panuj¹cy w spo³eczeñstwie stosunek do tradycji, przesz³o�ci (spo³eczeñstwo aktywne jest
zakorzenione w przesz³o�ci, ci¹g³o�ci historycznej, czerpie z niej si³y i �rodki do dalszego
rozwoju);

� wizja oczekiwanej przysz³o�ci (w spo³eczeñstwie aktywnym panuj¹ optymizm i nadzieja, poczu-
cie mocy, przekonanie, ¿e przysz³o�æ zale¿y od ludzkich dzia³añ, a nie zrz¹dzeñ opatrzno�ci).8

Przyjrzyjmy siê bli¿ej kwestii osobowo�ci, przedsiêbiorczo�ci rodzinnej oraz motywacji, które
s¹ wa¿nymi aspektami przedsiêbiorczo�ci.

Osobowo�æ a przedsiêbiorczo�æ
Staraj¹c siê zrozumieæ rolê przedsiêbiorczo�ci w aktywizacji gospodarczej, nie mo¿na zapo-

mnieæ o wadze poznania zachowañ jednostki i jej osobowo�ci jako si³y sprawczej przedsiêbior-
czo�ci. To w³a�nie osobowo�æ wp³ywa na sposób radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.
Niektórzy ludzie s¹ spokojni i bierni, inni za� ha³a�liwi i agresywni. Osobowo�æ jest kombinacj¹
cech psychicznych. Psychologowie definiuj¹ osobowo�æ jako wzglêdnie sta³y wzorzec emocji,
motywów i postêpowania odró¿niaj¹cy jednego cz³owieka od drugiego.9

Na podstawie wszechstronnych badañ psychologicznych zidentyfikowano 16 podstawo-
wych cech osobowo�ci. Stwierdzono, ¿e owe 16 cech stanowi trwa³¹ i niezmienn¹ podstawê

6 J. Szczepañski, op. cit.
7 R.K. Merton, 2002, Teoria socjologiczna i struktura spo³eczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
8 P. Sztompka, op. cit.
9 S.A. Rathus, 2004, Psychologia wspó³czesna, GWP, Gdañsk.
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zachowañ, umo¿liwiaj¹c¹ przewidywanie zachowania jednostki w okre�lonych sytuacjach, dziê-
ki ustaleniom ich wagi w danym kontek�cie.10

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych kwestionariuszy osobowo�ci jest wska�nik typów
Myersa�Briggsa (MBTI). Typy osobowo�ci klasyfikuje siê jako: ekstrawertyczne lub intrower-
tyczne (E lub I), poznawcze lub intuicyjne (S lub N), my�l¹ce lub uczuciowe (T lub E) oraz obserwu-
j¹ce lub oceniaj¹ce (P lub J). Kombinacje tych okre�leñ tworz¹ 16 typów osobowo�ci. INTJ to
wizjonerzy; zwykle maj¹ oryginalne pomys³y i wielki zapa³ do realizacji w³asnych zamierzeñ. Takich
ludzi charakteryzuje siê jako sceptycznych, krytycznych, niezale¿nych, zdecydowanych i czêsto
upartych. ESTJ to organizatorzy. S¹ praktyczni, realistyczni, trze�wo my�l¹cy; maj¹ wrodzony
talent do interesów lub uzdolnienia techniczne. Lubi¹ organizowaæ pracê i ni¹ kierowaæ. ENTP to
konceptuali�ci. S¹ szybcy, b³yskotliwi i wszechstronnie uzdolnieni. Zazwyczaj s¹ skuteczni w roz-
wi¹zywaniu niekonwencjonalnych problemów, lecz zaniedbuj¹ czynno�ci rutynowe. Wed³ug opu-
blikowanej niedawno ksi¹¿ki przedstawiaj¹cej 13 wspó³czesnych biznesmenów, którzy doprowadzili
do potêgi najbogatsze firmy, m.in.: Apple Computer, Federal Express, Honda Motors, Microsoft,
Sony i Prince Club, wykazano, ¿e ca³a trzynastka nale¿a³a do typu NT (czyli osób intuicyjnych
i my�l¹cych). Innym modelem jest piêciosk³adnikowy model osobowo�ci nazywany �wielk¹ pi¹t-
k¹�. Sk³adnikami wielkiej pi¹tki s¹: ekstrawersja, ugodowo�æ, sumienno�æ, stabilno�æ emocjonalna
i otwarto�æ na do�wiadczenia. Badania nad �wielk¹ pi¹tk¹� nie tylko umo¿liwi³y tworzenie jednoli-
tych opisów osobowo�ci, ale równie¿ przyczyni³y siê do odkrycia wa¿nej relacji pomiêdzy wymia-
rami osobowo�ci a osi¹gniêciami zawodowymi. Ekstrawersja pozwala np. oczekiwaæ dobrych
wyników na stanowiskach kierowniczych, podobnie otwarto�æ na do�wiadczenia. Sumienno�æ
jest prognostykiem osi¹gniêæ zawodowych we wszystkich grupach, a stabilno�æ emocjonalna nie
ma na nie wp³ywu. Innymi podstawowymi atrybutami osobowo�ci s¹: umiejscowienie kontroli,
autorytaryzm, makiawelizm, samokontrola, sk³onno�æ do ryzyka oraz osobowo�æ typu A. Niektó-
rzy ludzie s¹dz¹, ¿e sami kszta³tuj¹ swój los, inni uwa¿aj¹ siê za pionki w grze, s¹ przekonani, ¿e to
co im siê przytrafia, jest tylko spraw¹ szczê�cia lub zrz¹dzeniem losu. Osoby skrajnie autorytarne
wykazuj¹ sztywno�æ umys³u, os¹dzaj¹ innych, s¹ przesadnie uk³adne wobec prze³o¿onych i lekce-
wa¿¹ podw³adnych, na zmiany reaguj¹ niechêci¹ i obaw¹. Jednostka maj¹ca silne sk³onno�ci
makiawelistyczne pos³uguje siê manipulacj¹, zachowuje dystans emocjonalny i wierzy, ¿e cel u�wiêca
�rodki. Osoby o znacznym stopniu samokontroli s¹ wra¿liwe na sygna³y z zewn¹trz i umiej¹ dopa-
sowaæ swoje zachowanie do ró¿nych sytuacji. Ludzie ró¿ni¹ siê sk³onno�ci¹ do podejmowania
ryzyka. Natomiast osobowo�æ typu A to ludzie nastawieni na rywalizacjê.

Ludzie maj¹ ró¿ne osobowo�ci. Najlepiej zbadan¹ teori¹ zgodno�ci zawodu jest model sze-
�ciu typów osobowo�ci: realistyczny, badawczy, spo³eczny, konwencjonalny, przedsiêbiorczy,
artystyczny. Typ osobowo�ci przedsiêbiorczy preferuje dzia³alno�æ werbaln¹, daj¹c¹ mo¿liwo�æ
oddzia³ywania na innych i zdobywania w³adzy. Jest pewny siebie, ambitny, energiczny, w³adczy.
Typ realistyczny preferuje aktywno�æ fizyczn¹ wymagaj¹c¹ umiejêtno�ci, si³y i koordynacji. Jest
nie�mia³y, rzetelny, wytrwa³y, zrównowa¿ony, ugodowy, praktyczny. Typ badawczy preferuje
zajêcia zwi¹zane z my�leniem, organizowaniem i rozumieniem. Jest analityczny, oryginalny, do-
ciekliwy, niezale¿ny. Typ osobowo�ci konwencjonalny preferuje czynno�ci zgodne z regu³ami,
uporz¹dkowane i jednoznaczne. Jest ugodowy, skuteczny, praktyczny, pozbawiony wyobra�ni,
nieelastyczny. Typ artystyczny preferuje zadania niejednoznaczne i niesystematyczne, które
umo¿liwiaj¹ ekspresjê twórcz¹. Jest obdarzony wyobra�ni¹, nieuporz¹dkowany, idealistyczny,
emocjonalny, niepraktyczny. Typ spo³eczny preferuje dzia³alno�æ zwi¹zan¹ z pomaganiem i wy-
chowaniem. Jest towarzyski, ¿yczliwy, uspo³eczniony, wyrozumia³y.11

10 S.P. Robbins, 2001, Zasady zachowania w organizacji, Wyd. Zysk i S-ka, Poznañ.
11 Ibidem.
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Rola osobowo�ci w zak³adaniu i prowadzeniu w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej ma znacze-
nie. Niepewno�æ rynku, potrzeba podjêcia ryzyka, umiejêtno�ci przewodzenia, oto niektóre czyn-
niki maj¹ce wp³yw na przedsiêbiorczo�æ.

Czy ka¿dy przedsiêbiorca musi byæ dobrym przywódc¹? Skuteczne przywództwo odgrywa
zasadnicz¹ rolê w gospodarce, w administracji oraz w rozmaitych grupach i organizacjach, które
kszta³tuj¹ styl ¿ycia, pracy i zabawy. Przywództwo jest to umiejêtno�æ oddzia³ywania na grupê
w d¹¿eniu do okre�lonych celów. �ród³ami takiego wp³ywu mog¹ byæ:12

1. formalna pozycja kierownika,
2. uczucie,
3. kompetencje fachowe, wiedza,
4. osobowo�æ,
5. charyzma.

Wskazano sze�æ cech wyró¿niaj¹cych przywódcê spo�ród innych ludzi. S¹ to: zapa³ i ambi-
cja, chêæ kierowania innymi i wywierania wp³ywu, uczciwo�æ i rzetelno�æ, pewno�æ siebie, inte-
ligencja oraz rzetelna wiedza techniczna zwi¹zana z zakresem odpowiedzialno�ci. Wbrew
powszechnej opinii, przywództwo nie zawsze musi byæ wa¿ne. Wp³yw przywództwa mog¹ neu-
tralizowaæ np. cechy pracowników: do�wiadczenie, kwalifikacje, kompetencje zawodowe oraz
potrzeba niezale¿no�ci.

Przedsiêbiorczo�æ rodzinna
Wa¿nym aspektem w funkcjonowaniu gospodarki jest przedsiêbiorczo�æ rodzinna. Rodzina

jest �rodowiskiem sprzyjaj¹cym zachowaniom przedsiêbiorczym. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e firmy
rodzinne stanowi¹ dosyæ wysoki odsetek polskiego sektora ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw.
Konieczno�æ utrzymania rodziny wywiera powa¿ny wp³yw na decyzjê o za³o¿eniu firmy. Przed-
siêbiorczo�æ jest wa¿nym aspektem wiêkszo�ci firm rodzinnych, a firma rodzinna czêsto wspiera
wysi³ki jej cz³onków do dzia³añ przedsiêbiorczych.13  W Stanach Zjednoczonych firmy rodzinne
stanowi³y pod koniec XX w. oko³o 90% z 15 mln przedsiêbiorstw. Jedna trzecia spo�ród najwiêk-
szych 500 firm amerykañskich by³a w³asno�ci¹ rodzin. W Stanach Zjednoczonych firmami ro-
dzinnymi s¹ takie przedsiêbiorstwa (marki), jak: Cargill, Mariett, Levi-Strauss, Mars Candy, Tyson
Foods, Hallmark. Na kontynencie europejskim �ród³em przedsiêbiorczo�ci rodzinnej s¹ gospo-
darki rynkowe Europy Zachodniej. Najwy¿szy poziom aktywno�ci firm rodzinnych wystêpowa³
pod koniec XX w. we W³oszech (99%), podobnie w Niemczech (80% firm by³o kontrolowanych
przez rodziny). W Wielkiej Brytanii 76% z 8 tys. najwiêkszych przedsiêbiorstw by³o w posiada-
niu lub pod kontrol¹ rodziny. Po 1989 r. wiele firm rodzinnych powsta³o w Europie �rodkowo-
Wschodniej, zw³aszcza w Polsce, Czechach, na Wêgrzech.14  Badacze s¹ zdania, ¿e firmy rodzinne
s¹ podstaw¹ tworzenia stabilnej gospodarki. Przedsiêbiorstwo rodzinne jest bardziej sk³onne do
�reinwestycji w siebie� w celu utrzymania, utrwalenia i pomno¿enia maj¹tku dla przysz³ych poko-
leñ. Firma rodzinna jest zdolna do przeprowadzenia d³ugookresowych inwestycji i skutecznie
opiera siê presji osi¹gania krótkookresowych korzy�ci. W literaturze podkre�la siê, ¿e w obec-
nym okresie transformacji w Polsce sektor ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw, w tym firm rodzin-
nych, odgrywa wa¿n¹ rolê ze wzglêdu na:

12 Zarz¹dzanie. Teoria i praktyka, 1995, A. Ko�miñski, W. Piotrowski (red.), Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa.
13 J. Je¿ak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, 1995, Przedsiêbiorstwo rodzinne, Difin, Warszawa.
14 Ibidem.
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� aktywny udzia³ w procesie zmian struktury przemys³owej kraju;
� produkcjê towarów i us³ug, na które popyt jest niewielki lub bardzo zmienny;
� ugruntowanie siê zasad rynkowych w postawach ludzi i pojawienie siê konkurencji;
� zmniejszenie bezrobocia powstaj¹cego w zwi¹zku z kurczeniem siê sektora publicznego.15

Jednym z powa¿nych motywów w zak³adaniu firmy rodzinnej jest kwestia zaufania. Ryzyko
i obawy zwi¹zane z nowym przedsiêwziêciem s¹ tak du¿e, ¿e ³atwiej jest wspó³dzia³aæ i przezwy-
ciê¿aæ problemy z kim�, komu ufamy. Zaufanie oznacza prze�wiadczenie, ¿e druga strona nie
bêdzie oszukiwaæ w s³owach, dzia³aniach i decyzjach. Pojêcie pozytywnego prze�wiadczenia
zak³ada wiedzê o drugim cz³owieku. Zaufanie jest zwi¹zane z przesz³o�ci¹ i tworzy siê na podsta-
wie istotnych, chocia¿ ograniczonych do�wiadczeñ. Wymaga czasu, nabywania i gromadzenia
do�wiadczeñ. Trudne jest natychmiastowe zaufanie komu�, o kim nic nie wiemy. W sytuacji
skrajnej, w przypadku ca³kowitej niewiedzy, mo¿na ryzykowaæ, ale nie: ufaæ. Dlatego zaufanie
jest jednym z powodów zak³adania firm rodzinnych, rozwoju przedsiêbiorczo�ci rodzinnej.16

F. Fukujama do�æ obszernie analizuje kwestiê zaufania lub jego braku w gospodarowaniu. We-
d³ug niego kapita³ spo³eczny ma powa¿ny wp³yw na charakter gospodarki przemys³owej, któr¹
dane spo³eczeñstwo jest w stanie stworzyæ. Je¿eli pomiêdzy wspólnikami danego przedsiêwziê-
cia istnieje wzajemne zaufanie wynikaj¹ce z uznawania tych samych norm kodeksu etycznego, to
prowadzenie interesów jest mniej kosztowne. Kapita³ ten mo¿e byæ cech¹ najmniejszej i najbar-
dziej podstawowej grupy spo³ecznej, jak¹ jest rodzina; mo¿na go rozpatrywaæ w skali ca³ego
narodu lub w obrêbie wszystkich grup po�rednich.17

Motywacja w przedsiêbiorczo�ci
Podstawow¹ cech¹ cz³owieka, który poradzi sobie w ¿yciu, jest motywacja do poszerzania

wiedzy, a co za tym idzie � umiejêtno�ci w dzia³aniu. Dzi� nikt nie w¹tpi, ¿e podstaw¹ tych dzia³añ
jest wychowanie dziecka w rodzinie, ale niezwykle istotne jest równie¿ kszta³cenie postaw stu-
dentów, wskazywanie im ��cie¿ek�. By wychowaæ m³ode pokolenie do sukcesu i przedsiêbior-
czo�ci, trzeba d¹¿yæ do rozwijania wielu cech osobowo�ci m³odych ludzi, przez:
� pobudzanie motywacji i aspiracji,
� rozwijanie zainteresowañ i zdolno�ci,
� wyzwalanie aktywno�ci i w³asnej twórczo�ci,
� przekazywanie warto�ci ponadczasowych,
� kszta³towanie samodzielno�ci,
� kszta³towanie stabilnej samooceny.18

Maslow uwa¿a³, ¿e ludzi od zwierz¹t odró¿nia zdolno�æ do samourzeczywistnienia, czyli ini-
cjowania przez samego cz³owieka d¹¿enia do stania siê osob¹, któr¹ móg³by siê staæ, realizuj¹c
w pe³ni swój potencja³. Jego zdaniem potrzeba samourzeczywistnienia jest równie wa¿na u ludzi
jak g³ód. To ta potrzeba popycha ludzi do zostania pianistami, dyrektorami wielkich przedsiê-
biorstw czy pisarzami. Sformu³owa³ on tezê, ¿e potrzeby ludzkie tworz¹ pewn¹ hierarchiê, od po-
trzeb fizjologicznych a¿ do potrzeby samourzeczywistnienia. Wierzy³, ¿e naturalna droga rozwoju

15 Ibidem.
16 S.P. Robbins, op. cit.
17 Zob. F. Fukujama, 1997, Zaufanie. Kapita³ spo³eczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-
-Wroc³aw.
18 J. Je¿ak, W. Popczyk, op. cit.
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cz³owieka wiedzie od zaspokajania potrzeb podstawowych do coraz wy¿szych piêter w hierar-
chii, na któr¹ sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce rodzaje potrzeb:

1. potrzeby fizjologiczne,
2. potrzeby bezpieczeñstwa,
3. potrzeby przynale¿no�ci i mi³o�ci,
4. potrzeby szacunku i dowarto�ciowania,
5. potrzeby samourzeczywistnienia.

Maslow uwa¿a³ tak¿e, ¿e ludzie s¹ motywowani przez �wiadom¹ potrzebê osobistego rozwo-
ju.19  Krytycy teorii Maslowa wskazuj¹ natomiast na to, ¿e zró¿nicowanie poszczególnych osób
jest zbyt du¿e, aby dla wszystkich mo¿na by³o zasadnie postulowaæ tê sam¹ hierarchiê moty-
wów. Psychologowie humanistyczni podkre�laj¹, ¿e ludzie s¹ w stanie wytrzymaæ ból, g³ód
i wiele innych napiêæ, by osi¹gn¹æ stan samourzeczywistnienia. Motywacja jest bardzo wa¿nym
aspektem w rozwoju przedsiêbiorczo�ci. Motywy zak³adania w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej
mog¹ byæ ró¿ne: bezrobocie, chêæ zysku, chêæ zostania panem w³asnego losu, chêæ samorealiza-
cji, chêæ dokonania czego� wa¿nego w ¿yciu, potrzeba szacunku, uznania czy objêcie firmy
otrzymanej w spadku. Jednak¿e niezwykle istotne jest to, by wykszta³ciæ w m³odych umys³ach
chêæ dokonania tych w³a�nie rzeczy, podjêcia ryzyka i odpowiedzialno�ci za siebie i innych. Jest
to zadanie, które stoi przede wszystkim przed rodzin¹, ale równie¿ przed szko³ami i wyk³adowca-
mi uczelni wy¿szych, którzy � daj¹c podbudowê teoretyczn¹ � nie powinni zapominaæ o zachê-
caniu m³odych ludzi do robienia rzeczy wielkich. Nauczaæ i motywowaæ, sprawiaæ, by bycie
przedsiêbiorczym sta³o siê modne, to zadanie, przed którym stoi edukacja. Wa¿n¹ rolê pe³ni¹ te¿
�rodki masowego przekazu, zw³aszcza telewizja.

Poruszane w tym artykule kwestie osobowo�ci, zaufania, przywództwa, powstawania firm
rodzinnych, motywów dzia³ania, nie wyczerpuj¹ kwestii przedsiêbiorczo�ci. Jeste�my na pocz¹t-
ku drogi, któr¹ sami tworzymy. Mo¿emy wzorowaæ siê na drodze, któr¹ przeszli inni, jednak nasza
jest niepowtarzalna i musimy j¹ sami pokonaæ. Przedsiêbiorczo�æ jest zjawiskiem z³o¿onym, ale
nie mo¿na zapominaæ, ¿e to cz³owiek jest twórc¹ przedsiêbiorstwa. Ma swoje aspiracje, proble-
my, wizje, plany. Swoje marzenia i problemy. W tym zmaganiu z rzeczywisto�ci¹ mo¿e pomóc
wsparcie rodziny, które jest pierwszym etapem rozwoju cz³owieka, jego osobowo�ci, i mo¿e byæ
czynnikiem zarówno motywuj¹cym, jak i hamuj¹cym rozwój.
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Personality, Motivation and Family Business in Enterprise

Poland has short experience in the free market economy. We have just been learning to
�taking the matters in our own hands� to face new reality. One of the problems we face at the
beginning of the way to market economy is enterprise. We have to dare �begin something new�.
The question is: Does a personality, safety and motivation have influence on enterprise? Is
establishing family business a necessary evil or a mean of manage new reality? Can you make
enterprise fashionable and what does depend on us?

There are no simple answers to those questions. The subjects touched in this article indicate
certain question of enterprise that is worth observing.
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Część 5

Przedsiębiorczość

w funkcjonowaniu przedsiębiorstw
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Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Administracji w Opolu

Model i symulacja dynamiki systemu zarz¹dzania
organizacj¹ gospodarcz¹ (ujêcie modelowe)

Sprawne i efektywne zarz¹dzanie organizacj¹ gospodarcz¹ w warunkach rynkowych wymaga
analizy dynamiki systemu zarz¹dzania. Stanowi ona podstawê integracji takich obszarów dzia³al-
no�ci, jak: rynek, zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, inwestycje, prace badawcze i rozwojo-
we. W miarê kompleksowe podej�cie do rozpatrywanego problemu wymaga skupienia uwagi na
tych sk³adnikach i wspó³zale¿no�ciach, które s¹ istotne dla po¿¹danej w³a�ciwo�ci systemu.
Podstawowymi elementami takiej analizy s¹: poszukiwanie analogii, budowa modeli oraz symu-
lacja. Rozwa¿aj¹c bowiem jakikolwiek konkretny system, cz³owiek d¹¿y w istocie do stworzenia
w swym umy�le modelu wyja�niaj¹cego zachowanie siê obserwowanego systemu (Ansoff 1995,
Forrester 1961, Grudzewski, Hejduk 2004, Thompson, Strickland 1993, ̄ ukowski 1990). Systemy
konkretne bywaj¹ czêsto bardzo z³o¿one; trudno okre�liæ ich rzeczywist¹ strukturê i w³a�ciwo-
�ci. Staramy siê wtedy wyja�niæ ich funkcjonowanie na zasadzie analogii miêdzy jakim� syste-
mem, który znamy, a systemem badanym. Istot¹ analogii s¹ relacje równowa¿no�ci miêdzy dwoma
systemami. Je�li ta równowa¿no�æ obejmuje pewien zbiór elementów i czynników istotnych dla
interesuj¹cych badaj¹cego w³a�ciwo�ci wyja�nianego systemu, to mówi siê o dobrej analogii,
w przeciwnym wypadku � o analogii z³ej lub pozornej. Ocena, czy rozpatrywana analogia jest
dobra czy z³a, nie jest spraw¹ ani prost¹, ani ³atw¹, szczególnie w wypadku bardziej z³o¿onych
systemów, a akceptacja niew³a�ciwej jest czêsto kosztowna. Jedn¹ z metod eliminowania niew³a-
�ciwych analogii jest zdobywanie wiedzy o nich metod¹ symulacji. Narzêdziem umo¿liwiaj¹cym
symulacjê s¹ modele, które powinny odwzorowywaæ interesuj¹ce zale¿no�ci i w³a�ciwo�ci sys-
temu w stopniu wystarczaj¹cym dla za³o¿onego zakresu badañ. Jednocze�nie konstrukcja mode-
lu powinna pozwalaæ na przeprowadzenie badañ z mo¿liwo�ci¹ ich powtórzenia w ró¿nych
warunkach pracy organizacji gospodarczej [Grudzewski (red.) 1985, Grudzewski, Hejduk 2004,
Penc 2006b, Thompson, Strickland 1993, ̄ ukowski 2006].

Analiza dynamiki systemu zarz¹dzania, wed³ug J.W. Forrestera (1961), jest metod¹ badañ
charakterystyk informacyjnych sprzê¿eñ zwrotnych w dzia³aniu organizacji gospodarczej. S³u¿y
ona poznaniu interakcji struktury organizacyjnej na wzmocnienia (w zakresie wytycznych dzia-
³ania) i opó�nienia (w zakresie decyzji i wspó³dzia³ania), od których wzajemnego oddzia³ywania
zale¿¹ sprawno�æ i efektywno�æ pracy ca³ej organizacji. Analizuje siê g³ównie wspó³zale¿no�ci
i oddzia³ywania miêdzy strumieniami: materia³ów, zamówieñ, zleceñ, produkcji, wyposa¿enia,
personelu, pieniêdzy i innych wielko�ci � na ró¿nych poziomach i w ró¿nej skali zarz¹dzania
(Grudzewski, Hejduk 2002, Penc 2006a, Wagner 1980). Celem podstawowym matematyczno-
ekonomicznego opisu dynamiki systemu zarz¹dzania organizacj¹ gospodarcz¹, w ujêciu
modelowym, jest zobrazowanie metodyki i cech budowy tego typu modeli. Model ten repre-
zentuje w sposób uproszczony dowoln¹ organizacjê gospodarcz¹ (produkcyjn¹). G³ówn¹
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uwagê zwraca siê na analizê przyczyn fluktuacji zachodz¹cych procesów (okre�lonych wielko-
�ci) obserwowanych przy skokowych zmianach, w warunkach rynkowych, potoku zamówieñ na
produkty finalne. Taka analiza powinna eksperymentalnie ujawniaæ przybli¿one ilo�ciowe wspó³-
zale¿no�ci miêdzy struktur¹ organizacyjn¹ i wytycznymi dzia³ania a stabilno�ci¹ pracy organiza-
cji gospodarczej. Wyniki symulacji na modelu wska¿¹ pewne w³a�ciwo�ci dynamiki zachowania
siê organizacji gospodarczej (kszta³towania siê charakterystycznych i interesuj¹cych badacza
wielko�ci) w trakcie jej pracy (Forrester 1961, Penc 2000, ̄ ukowski 1990).

Ogólny opis modelu, wytyczne dzia³ania
W opisie symboliczno-analogowym przyjêtej do rozwa¿añ modelowej organizacji gospodar-

czej (ryc. 1) wyró¿niono piêæ kluczowych dzia³ów i wydzia³ów, które s¹ reprezentowane przez
nastêpuj¹ce wielko�ci (ich poziomy): DS � portfel zamówieñ (liczba przyjêtych zamówieñ na
produkty finalne), DZ � liczba zleceñ zakupu materia³ów z dzia³u zaopatrzenia, MM � zawarto�æ
surowców, materia³ów i pó³fabrykatów w magazynie materia³ów, PR � wielko�æ produkcji wydzia-
³u (zak³adu) produkcyjnego i MP � wielko�æ zapasów produkcji finalnej w magazynie. Sformu³o-
wano te¿ niezbêdne wytyczne (regu³y) dzia³ania. Oto wytyczne dla personelu kierowniczego:
1. wielko�æ produkcji, a �ci�lej: wielko�æ zleceñ produkcyjnych (ZPR) powinna byæ taka, aby

zapewniæ k-krotnie wy¿szy poziom produkcji finalnej w magazynie produktów (MP) w sto-
sunku do u�rednionej liczby przychodz¹cych z rynku zamówieñ (ZS) na produkty finalne
(np. wspó³czynnik wzmocnienia k = 3 tygodnie). Warunek ten jest spe³niany przez przesy³anie
do wydzia³u (zak³adu) produkcyjnego (PR) zleceñ produkcyjnych (ZPR), stanowi¹cych sumê
z³o¿on¹ z u�rednionej liczby przyjmowanych zamówieñ (ZS) na produkty finalne i ró¿nicy (S

1
)

miêdzy po¿¹dan¹ zawarto�ci¹ produktów finalnych w magazynie produktów a jego rzeczywi-
stym stanem. Wielko�æ ZPR wyznaczymy z formu³y:

ZPR = ZS + S
1

(1)

gdzie:
ZS � u�redniona liczba przyjmowanych zamówieñ,
S

1
� zmienna pomocnicza.

Po¿¹dana zawarto�æ produktów finalnych w magazynie produktów (k×ZS) to iloczyn u�red-
nionej wielko�ci zamówieñ produktów finalnych (ZS) i wspó³czynnika wzmocnienia (k). Wspó³-
czynnik k okre�la liczbê tygodni, w ci¹gu których po¿¹dana zawarto�æ produktów finalnych
w magazynie produktów (MP) by³aby wystarczaj¹ca do ich wysy³ki odbiorcom z prêdko�ci¹
równ¹ �redniej prêdko�ci nap³ywania zamówieñ z rynku. Zmienn¹ pomocnicz¹ S

1
 zatem obli-

czy siê ze wzoru:

S
1
= k · ZS � MP (2)

gdzie:
k � wspó³czynnik wzmocnienia,
MP � faktyczna ilo�æ produktów finalnych w magazynie produktów.

2. w przypadku, gdy poziom materia³ów i pó³fabrykatów w magazynie materia³ów (MM), zabez-
pieczaj¹cy produkcjê, spada poni¿ej poziomu okre�lonego przez portfel przyjêtych zamówieñ
(DS), nale¿y wstrzymaæ przyjmowanie nowych zamówieñ na produkty finalne (ZDS); wyko-
rzystuje siê tu zmienn¹ pomocnicz¹ S

2
 (ryc. 1);

3. podobnie, jak w wytycznej 2, gdy zawarto�æ materia³ów (pó³fabrykatów) w magazynie mate-
ria³ów (MM) spadnie poni¿ej pewnej, z góry okre�lonej warto�ci (Min), nale¿y wstrzymaæ
przesy³anie zleceñ produkcyjnych (ZZR) do wydzia³u (zak³adu) produkcyjnego (PR); wyko-
rzystuje siê tu z kolei zmienn¹ pomocnicz¹ S

3
 (¯ukowski 1990, ̄ ukowski, Winnicki, Grabo-

wiecka 2000) (ryc. 1).
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Zmienna pomocnicza S
3
 wyra¿a ró¿nicê miêdzy aktualn¹ zawarto�ci¹ materia³ów i pó³fabryka-

tów w magazynie materia³ów (MM) a pewnym jego zapasem minimalnym (Min). Zmienn¹
pomocnicz¹ S

3
 obliczy siê ze wzoru:

S
3
 = MM � Min (3)

4. wielko�æ strumienia zleceñ na zakup materia³ów i pó³fabrykatów (ZDZ) wysy³anych do dzia³u
zaopatrzenia (DZ) musi byæ równa wielko�ci strumienia zamówieñ z rynku sprzeda¿y na pro-
dukty finalne (RK), nap³ywaj¹cych do dzia³u sprzeda¿y;

5. w przepustowo�ci informacyjnej prac biurowych czasy przej�cia zosta³y odpowiednio oznaczo-
ne: TZS � czas przej�cia niezbêdny do u�redniania zamówieñ na produkty finalne, TDZ
� czas przej�cia niezbêdny do zakupu materia³ów, TPR � czas przej�cia niezbêdny do produk-
cji, TDS � czas przej�cia niezbêdny do dystrybucji, TMP � czas przej�cia niezbêdny do reali-
zacji wytycznej 1.

Matematyczny opis dynamiki systemu zarz¹dzania
Z rynku sprzeda¿y produktów finalnych p³yn¹ dwa strumienie (ryc. 1); jeden z nich niesie

zamówienia na produkty finalne, drugi za� � informacje o ich wielko�ci.
Na pierwszym stanowisku decyzyjnym, oznaczonym na ryc. 1 przez poziom RK, opisuje siê

wielko�æ nap³ywaj¹cych z rynku zamówieñ na produkty finalne. Wielko�æ RK ma charakter
skokowy; mo¿na j¹ wyliczyæ ze wzoru:

RK =  RK
0
 + ZF · 1(T) (4)

gdzie:
RK

0 
� pocz¹tkowa liczba zamówieñ na produkty finalne,

ZF � liczba nap³ywaj¹cych do organizacji z rynku zamówieñ na produkty finalne.
Drugie stanowisko decyzyjne, poziom ZDS, reguluje dop³yw zamówieñ na produkty finalne,

które mo¿na przyj¹æ ze wzglêdu na istniej¹ce zabezpieczenie materia³owe (realizacja wytycznej 2
z wykorzystaniem zmiennej S

2
), i jednocze�nie koryguje informacjê o wielko�ci strumienia tych

zamówieñ przez skierowanie informacji do �u�redniania� zamówieñ (ZS). Dzia³anie drugiego
stanowiska decyzyjnego okre�la funkcja F* w postaci:

F* = (5)

Wielko�æ ZDS wyliczany z zale¿no�ci:

ZDS = F* · RK (6)

Stanowisko decyzyjne 3, poziom DS (portfel zamówieñ), okre�la liczbê przyjêtych zamówieñ
na produkty finalne. Wielko�æ DS obliczymy ze wzoru:

DS =  DS
0
 + T (ZDS � ZMP) (7)

gdzie:
DS

0
 � poprzednia liczba zamówieñ na produkty finalne,

T � przedzia³ czasu,
ZDS � wielko�æ strumienia przyjêtych zamówieñ na produkty finalne,
ZMP � wielko�æ strumienia zrealizowanych zamówieñ na produkty finalne.
Stanowisko decyzyjne 4, poziom ZMP, reguluje:

� wielko�æ wysy³ki zamówionych produktów finalnych z magazynu (MP),
� wielko�æ odpowiadaj¹cego tej wysy³ce odp³ywu za³atwionych zamówieñ z portfela zamówieñ

na produkty finalne do archiwum.

{ 1,    gdy MM > DS

0,    gdy MM < DS
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Ryc. 1. Symboliczno-analogowy model zarz¹dzania organizacj¹ gospodarcz¹

�ród³o: opracowanie autora

Wielko�æ ZMP obliczymy z zale¿no�ci:

ZMP = DS/TDS (8)

DS � portfel przyjêtych zamówieñ na produkty finalne,
TDS � czas realizacji zamówienia na produkt finalny (jest warto�ci¹ sta³¹, np. 1 tydzieñ).
Stanowisko decyzyjne 5, poziom ZS (u�rednianie nap³ywaj¹cych zamówieñ na produkty fi-

nalne), reprezentuje �redni¹ wielko�æ strumienia nap³ywaj¹cych z rynku zamówieñ na produkty
finalne RK (z uwzglêdnieniem korekcyjnego dzia³ania 2 stanowiska decyzyjnego � ZDS). Wiel-
ko�æ ZS wyliczymy z formu³y:

ZS = ZS
0
  + T (ZDS � ZS

0
) (9)

gdzie:
ZS

0
 � poprzednia liczba u�rednienia zamówieñ na produkty finalne,

T � przedzia³ czasu,
ZDS � wielko�æ strumienia przyjêtych zamówieñ na produkty finalne.
Stanowisko decyzyjne 6, poziom ZPR, reguluje (wykorzystuj¹c zmienn¹ pomocnicz¹ S

1
, zgod-

nie z wytyczn¹ 1):
� wielko�æ przep³ywu zleceñ produkcyjnych przesy³anych do wydzia³u (zak³adu) produkcyjnego,
� wielko�æ strumienia materia³ów i pó³fabrykatów przesy³anych do produkcji (PR), a pobiera-

nych z magazynu materia³ów (MM).

Model i symulacja dynamiki systemu zarz¹dzania organizacj¹ gospodarcz¹ (ujêcie modelowe)
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Wielko�æ strumienia zleceñ produkcyjnych (ZPR) jest równa sumie �redniej wielko�ci nap³y-
waj¹cych zamówieñ na produkty finalne (ZS) oraz poprawce wyra¿onej ilorazem wielko�ci po-
mocniczej S

1
 i czasu przej�cia TPR. Wielko�æ ZPR wyliczymy ze wzoru:

ZPR = ZS + S
1
/TPR (10)

Stanowisko decyzyjne 7, poziom ZZR, zapewnia realizacjê 3 wytycznej dzia³ania, odcinaj¹c
dop³yw zleceñ produkcyjnych przesy³anych do wydzia³u produkcyjnego, gdy stan materia³ów
lub pó³fabrykatów w magazynie materia³ów (MM) spadnie do zapasu minimalnego (Min). Dzia-
³anie stanowiska 7 okre�la funkcja P* w postaci:

P* = (11)

Wielko�æ ZZR za� okre�li siê z zale¿no�ci:

ZZR = P* · ZSR (12)

Stanowisko decyzyjne 8, poziom WPR, stanowi element przepustowo�ci wyk³adniczej pierw-
szego rzêdu i okre�la czas przej�cia potrzebny na produkcjê. Przyjmuje siê, ¿e ten czas (TPR) jest
warto�ci¹ sta³¹ (np. 2 tygodnie), a elementem akumuluj¹cym przepustowo�æ jest zawarto�æ
portfela zleceñ produkcyjnych (PR). Wielko�æ WPR obliczymy z zale¿no�ci:

WPR = PR/TPR (13)

Stanowisko decyzyjne 9, poziom PR, okre�la aktualn¹ wielko�æ portfela zleceñ produkcyj-
nych. Ta wielko�æ jest równa sumie poprzedniej wielko�ci zleceñ produkcyjnych (PR

0
) i akumu-

lowanej ró¿nicy miêdzy nap³ywem nowych zleceñ produkcyjnych do wydzia³u (ZZR) a ich
odp³ywem, równowa¿nym wielko�ci produkcji (WPR).

PR = PR
0
 + T (ZZR � WPR) (14)

Stanowisko decyzyjne 10, poziom MP, reguluje zawarto�æ magazynu produktów finalnych;
stan magazynu tych produktów jest zasilany strumieniem produkcji (WPR) z wydzia³u (zak³adu)
produkcyjnego, a wyj�ciem jest strumieñ produktów finalnych (ZMP) wysy³anych przez dzia³
sprzeda¿y zgodnie z zamówieniami klientów. Ró¿nica miêdzy tymi strumieniami jest akumulowa-
na w magazynie produktów finalnych (MP). Wielko�æ MP okre�la siê ze wzoru:

MP = MP
0
 + T (WPR � ZMP) (15)

gdzie:
MP

0 
� poprzednia zawarto�æ magazynu produktów finalnych.

Stanowisko decyzyjne 11, poziom ZDZ, okre�la wielko�æ strumienia zamówieñ (zleceñ zaku-
pu) materia³ów i pó³fabrykatów przez dzia³ zaopatrzenia i � zgodnie z wytyczn¹ dzia³ania 4
� równa siê strumieniowi zamówieñ na produkty finalne (RK).

Wielko�æ ZDZ równa jest wiêc RK:

ZDZ = RK (16)

Stanowisko decyzyjne 12, poziom MDZ, reprezentuje strumieñ materia³ów i pó³fabrykatów
zakupionych i dostarczonych do magazynu materia³ów (MM) przez dzia³ zaopatrzenia. Wielko�æ
tego strumienia jest regulowana na podstawie liczby zleceñ na zakup materia³ów i pó³fabrykatów
zakumulowanej w zaopatrzeniu (DZ). Wielko�æ MDZ okre�lamy z zale¿no�ci:

MDZ = DZ/TDZ (17)

PAWE£ ¯UKOWSKI

{ 1,    gdy S
3
 > DS

0,    gdy S
3
 < DS



217

gdzie:
TDZ � czas przej�cia potrzebny na zakup materia³ów i pó³fabrykatów; przyjmuje siê go jako

wielko�æ sta³¹ (np. 2 tygodnie).
Stanowisko decyzyjne 13, poziom DZ, akumuluje ró¿nicê miêdzy nap³ywaj¹cym strumieniem

zleceñ zakupu materia³ów i pó³fabrykatów (ZDZ) a strumieniem ich odp³ywu, czyli realizacji. Ta
ostatnia wielko�æ jest równowa¿na strumieniowi materia³ów i pó³fabrykatów zakupionych przez
zaopatrzenie (MDZ) i przekazanych do magazynu materia³ów (MM). Wielko�æ DZ wyliczamy ze
wzoru:

DZ = DZ
0
 + T (ZDZ �MDZ) (18)

gdzie:
DZ

0 
� poprzednia liczba zleceñ zakupu materia³ów i pó³fabrykatów.

Stanowisko decyzyjne 14, poziom MM, akumuluje ró¿nicê miêdzy strumieniem zakupionych
materia³ów i pó³fabrykatów (MDZ) a strumieniem ich odp³ywu do produkcji (ZPR). Wielko�æ MM
okre�lamy ze wzoru:

MM = MM
0
 + T (MDZ � ZPR) (19)

gdzie:
MM

0 
� pocz¹tkowy poziom materia³ów i pó³fabrykatów w magazynie.

Interpretacja wyników symulacji
W symulacji, wykorzystuj¹c zbudowany model, zbadano zachowanie siê organizacji gospo-

darczej wówczas, gdy zamówienie na produkty finalne wzrasta o ZF = 40 jednostek/tydzieñ przy
pocz¹tkowym poziomie materia³ów w magazynie MM

0
 = 270 jednostek (ryc. 2).

Ryc. 2. Wyniki symulacji w przypadku wzrostu zamówienia o 40 jednostek/tydzieñ
przy pocz¹tkowym poziomie materia³ów w magazynie 270 jednostek

Z wyniku symulacji przedstawionego na wykresie (ryc. 2) p³ynie wniosek, ¿e przy skokowym
wzro�cie zamówienia na produkty finalne o ZF = 40 jedn./tydzieñ zaburzenia przej�ciowe w pracy
opisanej organizacji gospodarczej, wyra¿aj¹ce siê wahaniem poziomu produkcji (PR), oraz prze-
p³ywu zleceñ i materia³ów na produkcjê (ZPR), s¹ obserwowane jeszcze w 35. tygodniu pracy,
przy czym rozpiêto�æ wahañ siêga oko³o 10% �redniej ich warto�ci. Wykres ten wykazuje ponad-
to przyczynê nadmiernego wyd³u¿ania siê okresu zaburzeñ przej�ciowych w pracy badanej
organizacji gospodarczej. Na wykresie (ryc. 2) widaæ przenikanie siê krzywych wielko�ci MM
i DS, co � zgodnie z wytycznymi dzia³ania 2 i 3 � powoduje okresowe wstrzymanie przyjmowania
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zamówieñ na produkty finalne. Efekt ten jest równowa¿ny rynkowym zmianom (wahaniom) wiel-
ko�ci zamówieñ na produkty finalne; wprowadza on dodatkowe zaburzenia w pracy organizacji
gospodarczej. Te zaburzenia � wbrew pozorom � nie s¹ wywo³ane, jak pokazuj¹ wyniki obliczeñ
(symulacji), przyczynami zewnêtrznymi, pochodz¹cymi z rynku, lecz okoliczno�ciami wewnêtrz-
nymi zale¿nymi g³ównie od wielko�ci zamówienia na produkty finalne (ZF) i zapasu pocz¹tkowe-
go materia³ów i pó³fabrykatów w magazynie (MM

0
) (¯ukowski, Prusak 1999, ̄ ukowski, Winnicki,

Grabowiecka 2000).

Podsumowanie
Opisany wy¿ej model dynamiki systemu zarz¹dzania organizacj¹ gospodarcz¹ zosta³ zweryfi-

kowany przez porównanie uzyskanych wielko�ci modelowych z danymi rzeczywistymi pewne-
go zak³adu meblarskiego. Wyniki symulacji na modelu pokazuj¹, ¿e przy skokowym wzro�cie
zamówieñ na produkty finalne obserwuje siê przej�ciowe zaburzenia w pracy zak³adu, wyra¿aj¹-
ce siê przede wszystkim zmianami wielko�ci produkcji i poziomu przep³ywu materia³ów do pro-
dukcji. Te zaburzenia zanikaj¹ w ró¿nym okresie, którego d³ugo�æ zale¿y od wielko�ci zamówienia
na produkty finalne (ZF) i zapasu pocz¹tkowego materia³ów i pó³fabrykatów w magazynie (MM

0
).

Model dynamiki systemu zarz¹dzania organizacj¹ ma znaczenie praktyczne, pozwala bowiem
przewidzieæ ewentualny okres (w tygodniach) zaburzenia w organizacji gospodarczej w przy-
padku przyjêcia nades³anej wielko�ci zamówienia (oferty) na produkty finalne, przy znanej wiel-
ko�ci pocz¹tkowej zapasów materia³ów i pó³fabrykatów w magazynie.
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Model of Dynamic and Simulation of the Management System
in Business Organization

This work describes dynamic model and simulation of a manufacturing company that manage
operations, and analysis the reasons for changing processes inside the company in accordance
with a change in the stream of incoming orders for finished products. Results of computer
simulation of the designed model, show some dynamic characteristics within different divisions
of the entire manufacturing company throughout duration of the production process. In the
model of a production facility, different departments were taken into account. The departments
are involved in activities related to flow of information, materials and prefabricated elements,
production, products storage, and shipment.
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Wp³yw innowacyjno�ci na efektywno�æ wspó³czesnych przedsiêbiorstw

Efektywno�æ organizacji nie jest pojêciem jednoznacznym. Mo¿na znale�æ ró¿ne podej�cia do
jej istoty, sposobu wyra¿ania i mierzenia. W polskiej literaturze z zakresu teorii organizacji i zarz¹-
dzania to pojêcie jest bardzo szeroko stosowanie. Niektórzy zastêpuj¹ je terminem �sprawno�æ�
(Pszczo³owski 1978). Zdaniem J. Zieleniewskiego (1972), na sprawno�æ sk³adaj¹ siê skuteczno�æ
i korzy�æ, rozumiana tak¿e jako ekonomiczno�æ (Zieleniewski 1972). T. Kotarbiñski (1965), oprócz
skuteczno�ci i ekonomiczno�ci, wymienia jeszcze: prostotê, udatno�æ, czysto�æ, energiczno�æ,
dok³adno�æ, pewno�æ, niezawodno�æ � jako cechy sprawno�ci.

Niezwykle istotnym czynnikiem, który przyczynia siê do wzrostu efektywno�ci organizacji,
jest innowacyjno�æ. Termin ten, dotychczas bardzo rzadko stosowany, coraz czê�ciej jest u¿y-
wany w literaturze przedmiotu nie tylko z zakresu zarz¹dzania, ekonomii czy marketingu, ale tak¿e
w codziennym s³ownictwie. Nale¿a³oby zatem przypomnieæ jego znaczenie, aby g³êbiej zrozu-
mieæ rolê innowacyjno�ci w procesie funkcjonowania przedsiêbiorstwa. W bogatej literaturze
zachodniej �termin innowacja u¿ywany bywa w znaczeniu rzeczowym i czynno�ciowym� (Tar-
galski 1999) i oznacza wprowadzenie czy te¿ wdro¿enie czego� nowego, dotychczas niespotyka-
nego, oraz zmodyfikowanie ju¿ istniej¹cego zjawiska, jakim mo¿e byæ produkt lub technologia
(Penc 1995)..Zakres tego pojêcia jest bardzo szeroki. Zdaniem H.G. Barutta, innowacja to wszelka
nowa my�l, poniewa¿ jest ona inna od dotychczas istniej¹cych (Targalski 1999). �Innowacja,
jako synonim zmian techniki, stanowi od zarania dziejów nauki obiekt jej badañ� (Kasprzyk
1980). Jest to nowy, szerszy kierunek wiedzy, który w ostatnich latach stanowi niew¹tpliwie
przedmiot powa¿nego zainteresowania naukoznawstwa jako zespo³u nauk o nauce. P. Drucker
innowacjê definiuje jako szczególne narzêdzie przedsiêbiorców, za pomoc¹ którego maj¹ oni
okazjê do podjêcia nowej, dotychczas nieznanej dzia³alno�ci gospodarczej lub do �wiadczenia
nowych us³ug. Jego zdaniem jest to raczej pojêcie ekonomiczne lub spo³eczne ni¿ techniczne.
U podstaw tezy mówi¹cej, ¿e nauka stanowi obecnie g³ówn¹ si³ê napêdow¹ rozwoju spo³eczno-
-gospodarczego dzia³aj¹c¹ przez przekszta³cenie osi¹gniêæ naukowych w innowacje, a nastêp-
nie realizacjê za³o¿onych celów spo³eczno-gospodarczych w drodze praktycznego rozwoju, le¿y
w³a�nie innowacja.

Pobudzanie ducha innowacyjno�ci i kreatywno�ci wymaga stworzenia odpowiedniej atmo-
sfery i � jak twierdz¹ Meyer i Purser � wi¹¿e siê ze zrozumieniem potrzeb i problemów nabywców,
czyli klientów (Ko�miñski, Piotrowski 1998). W znacznie wê¿szym ujêciu C. Freemana, o innowa-
cji mo¿emy mówiæ dopiero po pierwszym handlowym wprowadzeniu (zastosowaniu) nowego
produktu, procesu, systemu lub urz¹dzenia. Niedoci¹gniêciem tej teorii jest jednak to, ¿e nie
precyzuje ona skali, w jakiej powinno nast¹piæ to pierwsze handlowe wprowadzenie (Ko�miñski,
Piotrowski 1998).
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Znaczenie innowacyjno�ci w podnoszeniu efektywno�ci organizacji
Lata 80. XX w. bardzo o¿ywi³y gospodarkê, zw³aszcza w krajach rozwiniêtych, gdy¿ by³ to

okres powstawania i wdra¿ania wielu innowacji. Mia³o to konsekwencje tak¿e w postaci zmniej-
szenia bezrobocia i rozwoju nowych, nieznanych wcze�niej firm. W tym okresie w zakresie inno-
wacyjno�ci technologicznej szczególnie intensywnie rozwija³y siê przedsiêbiorstwa ma³e i �rednie.
Nowo�æ, która mia³a mniejszy zasiêg, szybciej siê adaptowa³a, zw³aszcza w nowym otoczeniu.
Wspó³cze�nie nowym i bardzo dobrym rynkiem rozwoju innowacji s¹ pañstwa, które wst¹pi³y
do UE, przyjê³y wypracowane w niej standardy i uczestnicz¹ w jednolitym rynku europejskim.
Do tych pañstw zalicza siê Polskê. Rynek ten jest bardzo ch³onny w dziedzinie nowo�ci rynko-
wych i ³atwo przyswaja sobie to, czego jeszcze nie zna.

Innowacja jest bardzo wa¿nym czynnikiem stymuluj¹cym rozwój przedsiêbiorstwa. Ci¹g³e
wdra¿anie nowo�ci pozwala wspó³czesnej organizacji szybko siê rozwijaæ. Zdarza siê, ¿e przed-
siêbiorstwa wprowadzaj¹ce innowacje unikaj¹ niebezpieczeñstw wynikaj¹cych z dzia³añ konku-
rencji i potrafi¹ wykorzystaæ pojawiaj¹ce siê szanse rynkowe w taki sposób, który gwarantuje
uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Analitycy twierdz¹, ¿e to w³a�nie innowacja jest �ród³em przedsiêbiorczo�ci. �Aby byæ inno-
wacyjnym, przedsiêbiorca musi tak¿e wspó³pracowaæ z otoczeniem� (Ansoff 1985). Wspó³cze-
sne otoczenie biznesu podlega ci¹g³ym, intensywnym zmianom, dlatego nale¿y je stale badaæ
i analizowaæ. Przedsiêbiorstwo, aby nad¹¿yæ za zmianami w otoczeniu, musi  wprowadzaæ inno-
wacje. Zw³aszcza du¿e organizacje maj¹ szanse wykorzystaæ te zmiany w otoczeniu, gdy¿ to
w³a�nie one posiadaj¹ �rodki finansowe niezbêdne do realizacji planów innowacyjnych. Nato-
miast ma³ym przedsiêbiorstwom, które nie posiadaj¹ du¿ych zasobów finansowych, ³atwiej jest
wyszukiwaæ w�ród w³asnej kadry pracowniczej innowatorów, bo ich zaplecze pracownicze jest
o wiele wê¿sze. Otoczenie jest czêsto bod�cem, który pozwala przedsiêbiorstwu odnale�æ drogê
do zwiêkszenia atrakcyjno�ci i skuteczno�ci. Ponadto czêste wdra¿anie nowo�ci zwiêksza mo¿-
liwo�æ zatrudniania nowych pracowników, co zmniejsza bezrobocie.

Innowacja jest coraz wa¿niejszym przedmiotem badañ wielu naukowców nie tylko z zakresu
zarz¹dzania. Proces zarz¹dzania innowacjami jest �zjawiskiem powstawania, dojrzewania i upo-
wszechniania tych idei technicznych, praktycznemu zastosowaniu których towarzysz¹ okre�lo-
ne skutki ekonomiczno-spo³eczne. W procesach nowatorstwa du¿e znaczenie odgrywa równie¿
czas tzw. cykl ¿ycia innowacji, który trwa od rozpoczêcia prac badawczych do chwili realizowania
nowo�ci� (Bogdaniecki 1998). Nowatorstwo pozwala na osi¹gniêcie przewagi konkurencyjnej,
która zapewnia komfort dzia³ania, bezpieczny rozwój firmy i jest �ród³em sukcesu rynkowego.

Z punktu widzenia skuteczno�ci zarz¹dzania innowacjami najwa¿niejsza jest kontrola nad pro-
cesem powstawania i wprowadzania pomys³ów, gdy¿ nie wszystkie s¹ trafne i twórcze. Du¿¹ rolê
odgrywaj¹ ró¿nego rodzaju alianse, czyli stowarzyszenia, zwi¹zki i powi¹zania (Machaczka 1998).

Innowacyjno�æ odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê, poniewa¿ pozwala przedsiêbiorstwu zdobyæ
pozycjê rynkow¹ oraz do�wiadczenia, które wp³yn¹ korzystnie na jego rozwój. Nale¿y podkre-
�liæ, ¿e wspó³czesne przedsiêbiorstwo swoje funkcjonowanie oraz sukces opiera na nowo�ciach.

Z marketingowego punktu widzenia proces innowacyjno�ci w przedsiêbiorstwie jest jednym
z najwa¿niejszych czynników rozwoju i podnoszenia konkurencyjno�ci jego produktów. Wp³y-
wa on nie tylko na jako�æ wyrobów, ale równie¿ na estetykê i elegancjê wykoñczenia stanowisk
pracy. Innowacyjne przedsiêbiorstwa przyci¹gaj¹ do siebie inwestorów krajowych i zagranicz-
nych, a to z kolei poprawia ich konkurencyjno�æ na rynku.

W dobie zaawansowanych technologii konkurencyjno�æ odgrywa znacz¹c¹ rolê w funkcjo-
nowaniu przedsiêbiorstwa. Konkurencja jest punktem wyj�cia i jedn¹ z podstawowych przes³a-
nek umiêdzynarodowionego zarz¹dzania (Ko�miñski 1999).. �Konkurencja stanowi podstawowy
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mechanizm napêdowy gospodarki rynkowej� (Ciupa 1997), a w w¹skim znaczeniu sprowadza siê
do zdobywania przewagi nad innymi. Konkurencyjno�æ mo¿na traktowaæ jako gotowo�æ do
podjêcia okre�lonych dzia³añ z my�l¹ o przysz³o�ci. Oznacza to, ¿e firma zdobywa szansê na
osi¹gniêcie przewagi w przysz³ym wspó³zawodnictwie firm.

Bariery na drodze wprowadzania innowacji w organizacjach
Wspó³czesne spo³eczeñstwo boi siê zmian, ale po ich wdro¿eniu nowo�ci szybko zostaj¹

wch³oniête. W ostatnich latach rozwój technologii informacyjnej i szybki przep³yw informacji
pozwoli³ wielu przedsiêbiorstwom zapobiec powstawaniu ró¿nych barier we wdra¿aniu innowa-
cji. Nowoczesne rozwi¹zania telekomunikacyjne opieraj¹ siê na zaawansowanych technikach
gromadzenia, przetwarzania i przesy³ania danych, dlatego te¿ rozwój telefonii, sieci internetowej
i ró¿nego typu sieci telekomunikacyjnych u³atwia przewidywanie zmian w otoczeniu i sprzyja
minimalizacji ryzyka dzia³alno�ci gospodarczej. Bardzo popularne, zw³aszcza w produkcji i wy-
mianie informacji, s¹ komputery steruj¹ce prac¹, tzw. serwery. To w³a�nie one u³atwi³y moderni-
zacjê przep³ywu informacji i przyspieszy³y realizacjê za³o¿onego celu w zakresie wprowadzania
innowacji. Wymaga to oczywi�cie zakupu odpowiedniego sprzêtu komputerowego. Rozwi¹za-
niem bardzo przydatnym do przep³ywu informacji mo¿e byæ internet. Dziêki niemu mo¿liwa jest
wspó³praca przedsiêbiorstw. Skuteczno�æ i sprawno�æ finansowa organizacji oraz jako�æ pro-
duktów w coraz wiêkszym stopniu bêdzie zale¿eæ od stosowania nowoczesnych technologii
informacyjnych, w tym internetu.

Innowacyjno�æ, chocia¿ jest zjawiskiem korzystnym dla przedsiêbiorstwa, napotyka na ró¿-
nego rodzaju bariery. Czêsto tkwi¹ one w mentalno�ci pracowników, ze wzglêdu na specyficzne
przyzwyczajenie za³óg do dotychczas stosowanych metod dzia³ania, które utrudnia wdra¿anie
nowo�ci. Ponadto wszelka zmiana technologiczna jest kojarzona ze zwolnieniami. Wprowadze-
nie innowacji do przedsiêbiorstwa jest wiêc trudnym zadaniem, które wymaga pokonania wielu
przyzwyczajeñ za³ogi. Czynnik ludzki odgrywa zatem znacz¹c¹ rolê we wprowadzaniu innowacji.
Bariery w ich wdra¿aniu wynikaj¹ tak¿e z funkcjonowania w ramach przestarza³ych struktur
organizacyjnych i ze stereotypów my�lenia (bariera biurokratyczna). Podstaw¹ zarz¹dzania efek-
tywno�ci¹ pracy jest stworzenie takiego procesu zarz¹dzania, który wspiera³by realizacjê strate-
gii ekonomicznej organizacji przez integracjê d¹¿eñ jednostek i przedsiêbiorstwa. Skuteczny
system zarz¹dzania powinien rozwijaæ w pracownikach poczucie warto�ci celu, który nale¿y
osi¹gn¹æ. System ten powinien skutecznie poprawiaæ jako�æ pracy ca³ej organizacji i odpowied-
nio wynagradzaæ pracuj¹c¹ w niej kadrê. Obowi¹zkiem wspó³czesnej organizacji jest tworzenie
pracownikom mo¿liwo�ci rozwoju. Rozwój ten gwarantuje nie tylko osobiste zadowolenie pra-
cowników, ale tak¿e w³a�ciwe spe³nienie wymagañ przedsiêbiorstwa. Wprowadzanie innowacji
powinno zawsze uwzglêdniaæ aspekt personalny, poniewa¿ tylko takie podej�cie gwarantuje
w³a�ciwy rozwój organizacji.

Dodatkowymi barierami we wdra¿aniu innowacji s¹: brak odpowiednich �rodków finanso-
wych (bariera ekonomiczna) oraz � czasem � nieprzewidywalne zachowania pracowników (barie-
ra psychologiczna). Ta ostatnia utrudnia tworzenie i wprowadzanie innowacji oraz os³abia efekt
planowanych przedsiêwziêæ w przedsiêbiorstwie. Chocia¿ w przedsiêbiorstwie stale wdra¿ane
s¹ zmiany i innowacje technologiczne, to poziom ich dofinansowania nie zmienia siê. Warunkiem
budowania innowacyjno�ci przedsiêbiorstw jest wzrost nak³adów na dzia³alno�æ badawczo-
-rozwojow¹. Realizacja tych dzia³añ mog³aby anga¿owaæ �rodki bud¿etowe, regionalne, prywat-
ne oraz pomocnicze, g³ównie z funduszy Unii Europejskiej. Wydaje siê, ¿e przedsiêbiorstwa
powinny otrzymywaæ dotacje b¹d� preferencje w trakcie udzia³u w programach zwi¹zanych
z wdra¿aniem innowacyjnych projektów, gdy¿ przyczynia siê to do wzrostu innowacyjno�ci
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i podnoszenia konkurencyjno�ci ca³ej gospodarki. Pomoc tego typu nie powinna byæ umarzana.
Przedsiêbiorstwo powinno byæ zwolnione z oprocentowania, je�li innowacja zakoñczy³a siê
niepowodzeniem. Jest to tzw. projekt eliminacji po³owy ryzyka. Takie dzia³ania pozwoli³yby orga-
nizacji prê¿nie siê rozwijaæ i zdobywaæ przewagê konkurencyjn¹.

G³ównym czynnikiem utrudniaj¹cym innowacyjno�æ przedsiêbiorstwa s¹ wiêc trudno�ci
w pozyskiwaniu �rodków na sfinansowanie procesu wdra¿ania innowacji i prowadzenia kosz-
townych prac badawczo-rozwojowych. Badania te rzadko s¹ finansowane kredytem bankowym,
gdy¿ banki z regu³y udzielaj¹ kredytu na ten cel na warunkach rynkowych. Koszt takiego kredy-
tu jest zbyt wysoki. Dlatego dla przedsiêbiorstw czêsto zysk jest jedynym �ród³em finansowania
nowych inwestycji. Pomoc finansowa w zakresie wdra¿ania innowacji to nie tylko dotacje go-
tówkowe, ale równie¿ zwolnienia podatkowe i tzw. wakacje podatkowe. W celu zwiêkszania
innowacyjno�ci przedsiêbiorstw i � w konsekwencji � ca³ej gospodarki wydaje siê konieczne
wprowadzenie specjalnych grantów na innowacje, które spe³nia³yby funkcjê quasi-dotacji.

W rozwijaniu innowacyjno�ci gospodarki i poszczególnych przedsiêbiorstw du¿¹ rolê odgry-
wa nowoczesny system edukacyjny, który powinien sprzyjaæ wdra¿aniu innowacji. Nale¿y wiêc
skupiæ siê na nowych mo¿liwo�ciach nauczania. Rozwi¹zaniem mog³oby byæ umo¿liwienie uzdol-
nionej m³odzie¿y wyprzedzania toku nauczania przez �przeskakiwanie� klas (w szko³ach �rednich
i wy¿szych). Powinny powstaæ nowe �cie¿ki nauczania. Studentom szkó³ wy¿szych nale¿y umo¿-
liwiæ indywidualizacjê toku nauczania, aby mo¿na by³o wykorzystaæ ich potencja³ innowacyjny.
Przedsiêbiorstwa, przez wspó³pracê ze studentami, mog³yby wówczas korzystaæ z innowacyjnej
wiedzy. Bardzo wa¿ne dla rozwoju przedsiêbiorstwa jest wiêc wspieranie praktyk studenckich.

Istotne s¹ równie¿ ulgi podatkowe na naukê. Skromne �rodki przeznaczone na szkolnictwo
wy¿sze oznaczaj¹ tak¿e ograniczenie wzrostu liczby studentów w uczelniach publicznych. Tê lukê
czê�ciowo wype³nia szkolnictwo niepubliczne, pojawia siê jednak problem odp³atno�ci za studia.

Barier¹ w podnoszeniu poziomu innowacyjno�ci przedsiêbiorstw jest równie¿ to, ¿e ma³e
i �rednie firmy nie staæ na to, aby ich pracownicy uczestniczyli w p³atnych kursach i ró¿nego
typu szkoleniach, maj¹cych na celu zwiêkszanie kompetencji.

Konieczne staje siê opracowanie i wdro¿enie specjalnych programów proinnowacyjnych,
które nie bêd¹ narzucaæ konkretnych rozwi¹zañ i dzia³añ, lecz pozostawi¹ przedsiêbiorstwom
du¿¹ swobodê. Takimi po¿¹danymi dzia³aniami s¹: wsparcie finansowe i gwarancje, programy
i projekty badawcze, promocje i informacje, ró¿nego typu kursy i szkolenia, doradztwo prawne
oraz konsultacje z zastosowaniem internetu..
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An Impact of an Entrepreneurship on a Performance
of Modern Companies

The term of innovation is a supplement to such fields as economics, psychology and marke-
ting. There is a conviction among scientists that �structuralized innovation is institutionaliza-
tion and sanctioning in the organizing structure which is constantly tending to offer purchasers
new and better products�. It is also thought that innovation is a creation of a new and valuable
phenomenon on the assumption a certain level of personal financial and social risk, but also with
an assumption financial compensation or satisfaction. The main problem with introducing rese-
arch in an enterprise is an existing gap between the stage of research and using commercial
projects. This gap should be filled and this is the task of the firms that specialize in supporting
the development. In our times innovation is an indispensable element of the activity of all
enterprises in the area of competitiveness. A lot of academic publications have been adressed to
this issue, the present article is a reference to the discussion on this problem.
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Przedsiêbiorczo�æ jako determinanta konkurencyjno�ci
organizacji zorientowanej projektowo

Zmiana i wynikaj¹ca z niej niepewno�æ jako determinanty rozwoju
W�ród okre�leñ najpe³niej charakteryzuj¹cych �wiat, w którym funkcjonuj¹ wspó³czesne

organizacje, najwa¿niejszym jest zmiana. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e jest ona czym� powszech-
nym, wszechobecnym, czym�, czego organizacje nie mog¹ unikn¹æ.

Szukaj¹c odpowiedzi na pytanie, czym jest zmiana, warto siêgn¹æ po propozycje, których
liczne przyk³ady mo¿na znale�æ w literaturze przedmiotu. Z. Miko³ajczyk i K. Zieniewicz pod
pojêciem zmiany rozumiej¹ proces �przeobra¿eñ, zmieniaj¹cych istotê rzeczy lub zjawisk�1. Mo¿-
na zatem powiedzieæ, ¿e je�li w jakim� �systemie czy uk³adzie spo³ecznym powstaj¹ nowe ele-
menty sk³adowe lub znikaj¹ elementy dotychczas wystêpuj¹ce, lub je¿eli powstaj¹ nowe stosunki
miêdzy tymi elementami czy znikaj¹ stosunki dotychczas istniej¹ce, mówimy, ¿e system ten ulega
zmianie� (Karwiñska, Miku³owki-Pomorski, Pacholski 2002).

Bior¹c pod uwagê natê¿enie zmian, mo¿na wyró¿niæ trzy podstawowe stany otoczenia: 1. sta-
bilizacja; 2. zmienno�æ; 3. burzliwo�æ (Stoner, Wankel 1996). Pierwszy z wymienionych w klasy-
fikacji stanów � otoczenie stabilne � charakteryzuje siê niewielkim natê¿eniem zmian nag³ych
i nieoczekiwanych. Pozwala to na planowanie rozwoju firmy w d³ugim horyzoncie czasowym.
W takiej sytuacji równie¿ na poziomie organizacji obserwuje siê stagnacjê i rozwój ewolucyjny.
Znacznie wiêksze wymagania stawia otoczenie zmienne, w którym skala zmian jest du¿a. Jedno-
cze�nie s¹ one efektem trwa³ych tendencji, co daje mo¿liwo�æ przewidywania kierunku zmian.
Oczywi�cie firmy musz¹ wdra¿aæ programy zmian wewn¹trzorganizacyjnych. Jednak prawid³o-
wo zbudowany system monitoringu otoczenia pozwala ograniczyæ ryzyko b³êdów. Najwiêcej
wyzwañ dla zarz¹dzaj¹cych organizacj¹ stwarza otoczenie burzliwe. Zmiany maj¹ w nim du¿¹
skalê, w dodatku pojawiaj¹ siê bez wyra�nych tendencji. Czêsto maj¹ one charakter rewolucyjny,
wynikaj¹cy z innowacyjno�ci wyrobu lub procesu. W takiej sytuacji organizacja musi jednocze-
�nie przedsiêwzi¹æ dwa typy dzia³añ. Po pierwsze, nale¿y usprawniæ proces monitorowania
otoczenia. Po drugie, konieczne jest wykazanie elastyczno�ci proaktywnej, czyli wyprzedzanie
zmian, a nawet ich kreowanie. Te dwa atrybuty organizacji mog¹ decydowaæ o zdolno�ci przed-
siêbiorstwa do zbudowania przewagi konkurencyjnej. Pozwalaj¹ one kieruj¹cym na niwelowanie
niepewno�ci decyzyjnej wynikaj¹cej ze zmienno�ci otoczenia.

1 Z. Miko³ajczyk, K. Zieniewicz, 1999, Zarz¹dzanie ma³ym przedsiêbiorstwem [w:] Ekonomika i zarz¹-
dzanie ma³¹ firm¹, B. Piasecki (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [za:] J. Majchrzak, 2002,
Zarz¹dzanie zmianami w przedsiêbiorstwie, Wyd. AE w Poznaniu, Poznañ.
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Ryc. 1. Rodzaje otoczenia firmy

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie: Stoner, Wankel 1996

JACEK STROJNY, MAGDALENA BEREZOWSKA

Sam stopieñ zmienno�ci nie wystarcza jednak, aby skutecznie opisaæ zewnêtrzne warunki
funkcjonowania organizacji. Zmienno�æ mówi bowiem tylko o tym, w jakim stopniu otoczenie
jest stabilne, a w jakim burzliwe. Wa¿ny jest tak¿e stopieñ jednorodno�ci. Chodzi o zidentyfiko-
wanie czynników (elementów) kszta³tuj¹cych sytuacjê w otoczeniu. Jednorodno�æ wskazuje
zatem, czy otoczenie jest proste, czy z³o¿one. Dopiero oba te wymiary ³¹cznie pozwalaj¹ okre�liæ
poziom niepewno�ci wynikaj¹cy z sytuacji w otoczeniu. W³a�nie ta niepewno�æ jest zjawiskiem
determinuj¹cym funkcjonowanie organizacji i wymuszaj¹cym na nich stosowanie rozwi¹zañ
zwiêkszaj¹cych elastyczno�æ (np. zarz¹dzania projektowego).

Ryc. 2. Zmienno�æ i jednorodno�æ jako atrybuty otoczenia firmy

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie: J.D. Thompson, 1967, Organizations in Action, McGraw-Hill,
New York [za:] R.W. Griffin, 1999, Podstawy zarz¹dzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa

Przyczyn zmienno�ci i niepewno�ci otoczenia jest wiele. R.B. Kuc (2004) próbuje je wymieniæ,
wskazuj¹c na cztery podstawowe �ród³a zmian: 1. globalizacja i internalizacja konkurencji; 2. de-
regulacja procesów i zmniejszenie barier ekspansji; 3. dojrzewanie rynków; 4. przyspieszenie
postêpu naukowego (techniki i technologii). Mo¿na stwierdziæ, ¿e przyczyn¹ omawianych ten-
dencji jest globalizacja. Zjawisko to jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin nauko-
wych. Na potrzeby niniejszego artyku³u wystarczy stwierdziæ, ¿e jest to zjawisko z³o¿one
i wielowymiarowe, tzn. ujawnia siê w wielu obszarach ¿ycia spo³eczno-gospodarczego, szczególnie
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w technice i technologii, kulturze oraz gospodarce. �W dziedzinach zwi¹zanych z gospodark¹ do
jej cech zaliczano integrowanie, scalanie i wzajemne przenikanie prowadzonej w skali miêdzyna-
rodowej dzia³alno�ci na ró¿nych poziomach: produkcji, dystrybucji i handlu, co w rezultacie
nios³o wzrost miêdzynarodowej wspó³zale¿no�ci systemu gospodarczego� (Nowakowski, Wajsz-
czuk 2003).

Przedsiêbiorczo�æ jako atrybut organizacji konkurencyjnej
Zmienno�æ, niepewno�æ, globalizacja � te terminy s¹ wymieniane przez wielu autorów przy

okazji rozwa¿añ na temat zarz¹dzania wspó³czesnym przedsiêbiorstwem. Jest to zrozumia³e, po-
niewa¿ za tymi terminami kryj¹ siê determinanty, które stwarzaj¹ nowe wyzwania.

Warunki, w jakich przychodzi siê rozwijaæ wspó³czesnym przedsiêbiorstwom, powoduj¹ ko-
nieczno�æ zmiany sposobów konkurowania, a co za tym idzie � tak¿e zmiany strategii organizacji
(Kasiewicz 1999). J. Machaczka (2004) dostrzega ten problem, podkre�laj¹c, ¿e tylko dziêki inno-
wacyjno�ci, jako�ci, elastyczno�ci i dynamice firmy mog¹ przetrwaæ i siê rozwijaæ. Inny autor �
J. Penc (2001) � mówi o coraz wiêkszym nacisku na innowacyjno�æ, elastyczno�æ, efektywno�æ
i szybko�æ wprowadzania nowych rozwi¹zañ. S. Kasiewicz (1999) stwierdza, ¿e w zglobalizowa-
nej gospodarce konkurencyjno�æ organizacji wymaga budowania proaktywnej reakcji przedsiê-
biorstwa na zmiany w otoczeniu.

Wszyscy wymienieni autorzy s¹ zgodni w kwestii konieczno�ci wdra¿ania nowego modelu
konkurowania. Model ten powinien zwiêkszaæ elastyczno�æ organizacji. �Elastyczno�æ rozumia-
na tak¿e jako zwinno�æ, mobilno�æ stanowi powszechnie akceptowan¹ cnotê i po¿¹dan¹ cechê
wspó³czesnego przedsiêbiorstwa w warunkach konkurencji globalnej (�)� (Osbert-Pociecha
2004). Ta cecha jest zatem miar¹ pozwalaj¹c¹ na okre�lenie stopnia adaptacyjno�ci organizacji
(Holstein-Beck 1997).

Dziêki elastyczno�ci jest zatem mo¿liwe skuteczne przeprowadzanie zmian organizacyjnych.
Zjawisko to obejmuje szereg procesów dostosowuj¹cych organizacjê do wymagañ stawianych
przez otoczenie [Szplit (red.) 1996]. Istot¹ tych procesów jest zast¹pienie stanu istniej¹cego
stanem odmiennym, ale jednocze�nie podnosz¹cym przedsiêbiorstwo na wy¿szy poziom rozwo-
ju (Kurek 2001). Wynika st¹d postulat, ¿e te zmiany, które s¹ projektowane i realizowane w ra-
mach wspó³czesnych organizacji, powinny mieæ charakter innowacyjny i tworzyæ now¹ jako�æ
funkcjonowania (Penc 2005).

Wprowadzenie do rozwa¿añ pojêcia �innowacje� daje podstawê do wysuniêcia tezy, ¿e pod-
stawowym atrybutem organizacji konkurencyjnej jest przedsiêbiorczo�æ. Jak s³usznie stwierdza
W. Janik (2003), zjawiska innowacji i przedsiêbiorczo�ci s¹ ze sob¹ nierozerwalnie zwi¹zane.
O znaczeniu i sukcesie przedsiêbiorczo�ci �przes¹dza (zatem) tworzenie innowacji oraz doskona-
lenie wyrobów i ich rynkowe wykorzystanie, czyli dobry interaktywny marketing i nowe lub
udoskonalone wyroby wprowadzane po to, by lepiej zaspokoiæ potrzeby klientów i pokonaæ
konkurencjê przewag¹ warto�ci� (Stopczyñska, Karkowski 2003).

Czym¿e zatem jest ta przedsiêbiorczo�æ? Odpowied� nie jest ³atwa. Mimo ¿e uczeni s¹ zgodni
co do roli przedsiêbiorczo�ci w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym, ró¿ni¹ siê w rozumieniu tego
pojêcia. Widoczne jest to szczególnie wówczas, gdy bierze siê pod uwagê wielo�æ jego definicji.
Przedsiêbiorczo�æ nie jest bowiem zjawiskiem jednolitym. W. Janasz (2004) okre�la j¹ nawet jako
kategoriê wielowymiarow¹, wyja�nian¹ za pomoc¹ ró¿nych zmiennych. Jej wyja�nianie wymaga
zatem równie¿ podej�cia interdyscyplinarnego.

Dziêki temu mo¿liwe jest zrozumienie zjawiska przedsiêbiorczo�ci z punktu widzenia ró¿nych
dziedzin nauki: 1. psychologii; 2. socjologii; 3. ekonomii; 4. organizacji i zarz¹dzania. Tworz¹ siê
w ten sposób cztery wymiary przedsiêbiorczo�ci, przedstawione na ryc. 3.
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Ryc. 3. Przedsiêbiorczo�æ jako zjawisko wielowymiarowe

�ród³o: opracowanie autorów

W ujêciu psychologicznym przedsiêbiorczo�æ mo¿e byæ rozumiana �jako cecha okre�lonych
osób, które s¹ sk³onne i zdolne inicjowaæ oraz realizowaæ nowe, odwa¿ne dzia³ania� (Zale�kie-
wicz 2004). A. Francik (1994) wyra¿a siê podobnie, okre�laj¹c przedsiêbiorczo�æ jako swego
rodzaju cechê danej osoby albo sposób, w jaki ona siê zachowuje. �W tym nurcie mie�ci siê
okre�lenie przedsiêbiorczo�ci, przyjmuj¹ce, ¿e jest to cecha osobowo�ci charakteryzuj¹ca po-
stawy i zachowania ludzkie, polegaj¹ca na zdolno�ci i chêci ponoszenia ryzyka, sk³onno�ci do
zachowañ innowacyjnych oraz podejmowania dzia³añ w celu wykorzystania nadarzaj¹cych siê
szans i okazji� (Ko¿uch 2001). M. Bratnicki (2002) dodaje, ¿e przedsiêbiorcze nastawienie umys³u
pozwala na tworzenie warto�ci, na uzyskanie korzy�ci z niepewno�ci (nieokre�lono�ci).

T. Listwan (2004) stwierdza, ¿e ludzka, indywidualna przedsiêbiorczo�æ znajduje odzwiercie-
dlenie w takich dzia³aniach, jak inicjowanie projektów gospodarczych, kreatywne rozwi¹zywanie
problemów, podejmowanie ryzyka, wykorzystywanie okazji czy elastyczne dostosowywanie
organizacji do warunków otoczenia. W podobnym duchu przedsiêbiorczo�æ rozumie T. Kra�nic-
ka (2002), nazywaj¹c j¹ dzia³aniem mened¿erskim i wykonawczym, polegaj¹cym na wykorzysty-
waniu okazji i ponoszeniu ryzyka, które w efekcie przynosi korzy�ci. To podkre�lanie warto�ci
dodanej czy efektywno�ci uzyskiwanej dziêki dzia³alno�ci przedsiêbiorczej jest charakterystycz-
ne dla ujêcia ekonomicznego.

Ju¿ w tych definicjach podkre�la siê, ¿e przedsiêbiorczo�æ mo¿e byæ nie tylko cech¹ cz³owie-
ka, ale tak¿e cech¹ organizacji [Lichtarski (red.) 1999]. Aby jednak tak by³o, aby skutecznie
wykorzystywaæ szanse i wprowadzaæ innowacyjne zmiany, wymagane jest zarz¹dcze podej�cie
do przedsiêbiorczo�ci. Jak zauwa¿a J.D. Antoszkiewicz (2002), mo¿na zatem mówiæ o przedsiê-
biorczym zarz¹dzaniu, które ujawnia siê odpowiedni¹ polityk¹ w nastêpuj¹cych obszarach: 1. kli-
mat przedsiêbiorczy; 2. kultura organizacji; 3. wspomaganie samokszta³cenia; 4. przeciwdzia³anie
barierom rozwoju. Takie rozumienie przedsiêbiorczo�ci wynika z podej�cia organizacyjnego.

W rozumieniu spo³ecznym �przedsiêbiorczo�æ to umiejêtne i spo³ecznie akceptowane, a przy
tym ukierunkowane na rozwój, funkcjonowanie jednostek i grup ludzkich w ramach gospodarki
rynkowej� (Ko¿uch 2001).

Niezale¿nie od wymiaru, który jest podstaw¹ definiowania, bezdyskusyjne wydaje siê to, ¿e
w ka¿dym rozumieniu przedsiêbiorczo�æ traktowana jest jako podstawowy atrybut podnosz¹cy
konkurencyjno�æ we wspó³czesnym �wiecie. W zwi¹zku z tym mo¿na zaproponowaæ ogóln¹
definicjê, która niejako ³¹czy wszystkie te podej�cia. Przedsiêbiorczo�æ jest to zatem wzglêdnie
trwa³a kompetencja osoby, grupy, organizacji lub systemu gospodarczego, która przejawia siê
dynamicznym reagowaniem na zjawiska pojawiaj¹ce siê w otoczeniu i przynosz¹ca efekt w po-
staci przej�cia na wy¿szy poziom rozwoju.



229Przedsiêbiorczo�æ jako determinta konkurencyjno�ci organizacji zorientowanej projektowo

Budowanie przedsiêbiorczo�ci w organizacji projektowej
Przedsiêbiorczo�æ jest zjawiskiem, które wystêpuje w ró¿nego rodzaju organizacjach, szcze-

gólnie w tych, które s¹ zorientowane projektowo. Realizacja projektów w ramach specjalnie
powo³anych zespo³ów zadaniowych mo¿e bowiem byæ traktowana jako przejaw przedsiêbior-
czo�ci. Na pewno powo³ywanie takich zespo³ów jest rozwi¹zaniem zwiêkszaj¹cym elastyczno�æ
i u³atwiaj¹cym wprowadzanie zmian organizacyjnych.

W ramach organizacji projektowych wyodrêbniane s¹ grupy zadaniowe. Mo¿na je traktowaæ
jako pewien szczególny typ grupy spo³ecznej. W literaturze wskazuje siê, ¿e s¹ one powo³ywane
w celu realizacji okre�lonego zadania (Robbins 1998). Oczywi�cie wspólny cel jest podstaw¹
tworzenia siê wszystkich grup spo³ecznych (Domachowski 1998), jednak w przypadku grupy
zawodowej ten cel wynika z przyjêtych planów rozwojowych organizacji, w ramach której grupa
jest formowana. W przypadku zaawansowanych rozwi¹zañ organizacyjnych ludzie mog¹ two-
rzyæ zespo³y projektowe, które dysponuj¹ tak¿e zbiorem zasobów wyodrêbnionych na potrzeby
konkretnego projektu (Lock D. 2003).

Problematykê zarz¹dzania przedsiêbiorczego mo¿na rozpatrywaæ z punktu widzenia kilku ró¿-
nych perspektyw. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e przedsiêbiorczo�æ, nawet jako atrybut organizacji,
warunkowana jest przede wszystkim przez czynnik ludzki. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e
oprócz ogólnych problemów zwi¹zanych z funkcjonowaniem cz³owieka w organizacji, dostrze-
galna jest pewna specyfika organizacji projektowej. Mo¿na powiedzieæ, ¿e praca w ramach ze-
spo³ów zadaniowych stawia cz³owiekowi wiêksze wymagania ni¿ praca w organizacjach
zarz¹dzanych tradycyjnie, z kilku powodów, m.in.: 1. projekty cechuj¹ siê du¿¹ z³o¿ono�ci¹ i nie-
powtarzalno�ci¹; 2. pracownicy musz¹ mieæ wysokie kwalifikacje wej�ciowe; 3. wymaga siê
umiejêtno�ci pracy zespo³owej (Trocki, Grucza, Ogonek 2003). Oczywi�cie nale¿y zwróciæ uwagê
na to, ¿e w ramach zespo³ów funkcjonuj¹ zwykle osoby o wiedzy specjalistycznej i wysokich
kompetencjach, co stwarza dodatkowe wyzwania, szczególnie liderom zespo³ów. Wydaje siê
zatem s³uszna teza, ¿e istotnym zagadnieniem dotycz¹cym budowania przedsiêbiorczo�ci jest
zapewnienie skutecznego przywództwa projektowego. Chodzi tutaj o dobór lidera, który powi-
nien siê charakteryzowaæ okre�lonymi cechami przedsiêbiorczymi. Po drugie, nale¿y siê zastano-
wiæ nad cechami grupy, jakie powinny zostaæ zapewnione, aby mo¿na j¹ by³o nazwaæ
przedsiêbiorcz¹. Trzecim elementem jest budowanie procesu transmisji przedsiêbiorczo�ci lidera
na poziom grupy.

Warto równie¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e dziêki przedsiêbiorczo�ci jest mo¿liwe zbudowanie
uk³adu proaktywnego. Oznacza to, ¿e jednostki, grupy czy organizacje cechuj¹ce siê przedsiê-
biorczo�ci¹ potrafi¹ nie tylko dostosowywaæ siê do zmian w otoczeniu, ale te¿ wyprzedzaæ,
a nawet kreowaæ zmiany. A wszystko po to, aby osi¹gn¹æ sukces, czyli zrealizowaæ przyjête cele.

Projekt wymaga szczególnego rodzaju przywództwa. Niepowtarzalno�æ celów powoduje
wzrost niepewno�ci, a zró¿nicowany sk³ad zespo³u stwarza du¿e wymagania wzglêdem kultury
organizacyjnej i klimatu pracy (Heerkens 2003). Mo¿na zatem zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e wy-
magania wzglêdem przedsiêbiorczo�ci lidera projektu s¹ wiêksze, ni¿ w przypadku przywódców
funkcjonuj¹cych w ramach organizacji tradycyjnych.

Proponuje siê, aby cechy przedsiêbiorcze lidera opisaæ w postaci trzech podstawowych wy-
miarów: 1. potrzeby osi¹gniêæ; 2. sterowno�æ wewnêtrzna; 3. zdolno�ci intelektualne (Strojny
2006). Zastanawiaj¹c siê nad pierwszym z wymienionych kryteriów, nale¿y stwierdziæ, ¿e potrze-
by osi¹gniêæ wskazuj¹ kierunek rozwoju indywidualnego lidera. Ich przejawem jest d¹¿enie
zarówno do osi¹gniêcia sukcesu, jak i do spe³nienia siê w pracy; s¹ nimi tak¿e sk³onno�ci do
poprawy statusu materialnego czy do wywierania wp³ywu. Aby skutecznie zarz¹dzaæ zespo³em
projektowym, lider musi mieæ wszystkie te cechy. Cz³owiek nimi obdarzony sk³onny jest do
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podejmowania walki, do konkurowania z innymi, ale tak¿e do bycia lepszym. Jednak niemo¿liwe
jest podejmowanie konkretnych dzia³añ w celu osi¹gniêcia sukcesu osobistego, je¿eli potrze-
bom osi¹gniêæ nie towarzyszy sterowno�æ wewnêtrzna. Obejmuje ona grupê cech, które powo-
duj¹, ¿e lider wierzy w siebie, jest niezale¿ny i odpowiedzialny, optymistycznie patrzy w przysz³o�æ,
a dziêki temu jest otwarty na zmiany i innych ludzi. Sterowno�æ wewnêtrzna daje wiêc poczucie
bezpieczeñstwa i pogodê ducha. Podstawowym �ród³em przewagi � instrumentem konkurowa-
nia przywódcy � s¹ jego zdolno�ci intelektualne. Wa¿ne s¹ tak¿e takie cechy, jak inteligencja,
kreatywno�æ czy ró¿nego rodzaju uzdolnienia do wykonywania okre�lonych czynno�ci.

Czym powinna siê charakteryzowaæ przedsiêbiorcza grupa zadaniowa? Zidentyfikowano trzy
podstawowe grupy cech: 1. my�lenie strategiczne; 2. kultura wspó³pracy; 3. innowacyjno�æ.
Pierwszy wymieniony wymiar � my�lenie strategiczne � ma pewn¹ specyfikê w przypadku orga-
nizacji zorientowanej projektowo. Otó¿, cele ustalane s¹ na poziomie ca³ej organizacji. Zadaniem
zespo³u zadaniowego (jego celem) jest natomiast realizacja konkretnego projektu. Sytuacjê kom-
plikuje to, ¿e cele poszczególnych cz³onków zespo³u mog¹ byæ ustalane na podstawie celów
macierzystych jednostek organizacyjnych. Mo¿e zatem rodziæ siê konflikt pomiêdzy poszczegól-
nymi celami. Grupa zadaniowa, aby sprawnie funkcjonowaæ, musi wiêc byæ �wiadoma ogólnej
wizji strategicznej i � maj¹c tê wizjê na uwadze � podejmowaæ dzia³anie w ramach konkretnego
projektu. Wa¿ne s¹ oczywi�cie tak¿e umiejêtno�ci bezpo�rednio zwi¹zane z realizacj¹ projektu,
takie jak umiejêtno�æ monitorowania i budowania zasobu wiedzy strategicznej. Nale¿y zauwa-
¿yæ, ¿e w przewodzeniu grup¹ zadaniow¹ mniej istotne s¹ dzia³ania powoduj¹ce rozwój organiza-
cji. Zespó³ zadaniowy ze wzglêdu na ograniczony czas jego funkcjonowania bazuje na
wypracowanym ogólnym potencjale rozwojowym. Jednocze�nie lider nie jest zwolniony z obo-
wi¹zku patrzenia na organizacjê jako ca³o�æ, powinien wiêc anga¿owaæ siê i na podstawie zdoby-
tych do�wiadczeñ wskazywaæ po¿¹dane kierunki rozwoju. Znacznie wiêksze pole dzia³ania dla
lidera projektu pojawia siê w przypadku kszta³towania kultury organizacyjnej. Niezbêdne jest
stworzenie przyjaznego klimatu wspó³pracy, zapewnienie czêstych interakcji i skutecznej komu-
nikacji. Skuteczne przewodzenie zespo³om zadaniowym wymaga zapewnienia wysokiego stop-
nia samodzielno�ci, zw³aszcza ¿e pracownicy maj¹ wiedzê eksperck¹. Kultura organizacyjna
oparta na wspó³pracy powinna obejmowaæ tak¿e klienta, czyli odbiorcê projektu. Taka potrzeba
jest szczególnie widoczna w³a�nie w przypadku zarz¹dzania projektowego, gdzie zwi¹zek grupy
zadaniowej z klientem i wspó³praca z nim s¹ bardzo �cis³e. Dziêki odpowiednio zbudowanej
kulturze udaje siê osi¹gn¹æ spójno�æ wewnêtrzn¹ i wytworzyæ ducha zespo³u. Daje to cz³onkom
zespo³u poczucie bezpieczeñstwa i zwiêksza prawdopodobieñstwo pojawienia siê ostatniej gru-
py cech, okre�lanej mianem innowacyjno�ci. To w³a�nie dziêki innowacyjnemu podej�ciu do
projektu mo¿liwe jest osi¹gniêcie sukcesu. Niepowtarzalno�æ problemów stoj¹cych przed po-
szczególnymi zespo³ami projektowymi wymusza konieczno�æ wzbudzania innowacyjno�ci. Nie
jest to oczywi�cie zadanie proste. Wymaga od pracowników odpowiedniego poziomu kompe-
tencji, kreatywno�ci. Niezbêdne s¹ te¿ nowoczesne technologie, umiejêtno�æ przygotowania
nowego produktu czy zastosowania nowego procesu.

Trzeci element, od którego zale¿y skuteczno�æ wyzwalania przedsiêbiorczo�ci w ramach gru-
py zawodowej, dotyczy mechanizmu transmisji, tzn. prze³o¿enia przedsiêbiorczo�ci lidera na
przedsiêbiorczo�æ grupy. Aby przywództwo by³o skuteczne, lider projektu musi opieraæ swoj¹
pozycjê na okre�lonych �ród³ach w³adzy. Organizacja musi zapewniæ odpowiedni zakres upraw-
nieñ, które lider projektu mo¿e wykorzystaæ w swojej pracy. Legitymizacja formalna jednak nie
wystarcza; wa¿ny jest tak¿e umiejêtny dobór stylu zarz¹dzania (poziomu centralizacji w³adzy)
oraz instrumentów motywacyjnych.

JACEK STROJNY, MAGDALENA BEREZOWSKA
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Przedstawion¹ koncepcjê kszta³towania przedsiêbiorczo�ci w ramach organizacji zorientowa-
nej projektowo ilustruje schemat.

Przedsiêbiorczo�æ jako determinta konkurencyjno�ci organizacji zorientowanej projektowo

Ryc. 4. Proces budowania przedsiêbiorczo�ci w organizacji zorientowanej projektowo

�ród³o: opracowanie autorów

Warto spojrzeæ na proponowany schemat jako na pewnego rodzaju uk³ad proaktywny, w któ-
rym poszczególne cechy spe³niaj¹ okre�lone funkcje. Zarówno potrzeby osi¹gniêæ na poziomie
indywidualnym, jak i my�lenie strategiczne na poziomie grupy zadaniowej wskazuj¹ kierunek
dzia³ania. Pojedynczy cz³owiek bêdzie je sk³onny podejmowaæ, je�li bêdzie wierzy³ w siebie
(sterowno�æ wewnêtrzna), a grupa � je�li bêdzie wewnêtrznie spójna (je�li wytworzy siê kultura
wspó³pracy). Sukces bêdzie móg³ zostaæ osi¹gniêty, je�li jednostka ma odpowiednie zdolno�ci
intelektualne, które pozwol¹ jej zdobyæ przewagê nad innymi. W przypadku grupy zadaniowej
instrumentem, który pozwala zdobyæ przewagê, jest innowacyjno�æ.
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Entrepreneurship as a Determinant of Competitiveness
for a Project-oriented Organization

Authors start from a theoretical debate about a change, and consequent uncertainty, as
a determinant of a company growth and they recognize entrepreneurship as a fundamental
attribute of a competitive organization. According to the authors entrepreneurship is strictly
related to the innovation of the company. The creation of innovation as well as products deve-
lopment and reasonable use of them on the market, i.e. good interactive marketing and new or
enhanced product launched to better fulfill customers� needs and beat the competitors by value
advantage � all of these decide on importance and success of the company. In the second part
the authors explain how to build entrepreneurship in the project-oriented organization.
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Ustawa o niektórych formach wspierania dzia³alno�ci innowacyjnej
� narzêdziem aktywizacji gospodarczej

W dniu 29.07.2005 r. Sejm RP uchwali³ Ustawê o niektórych formach wspierania dzia³alno�ci
innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz. 1484). Jej tre�æ zmieni³a niektóre zapisy ustaw: o podatku
rolnym (z 15.11.1984 r.), o jednostkach badawczo-rozwojowych (z 25.07.1985 r.), o podatkach
i op³atach lokalnych (z 12.01.1991 r.), o podatku dochodowym od osób fizycznych (z 26.07.1991 r.),
o podatku dochodowym od osób prawnych (z 15.02.1992 r.), o Bankowym Funduszu Gwarancyj-
nym (z 14.12.1994 r.), o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci (z 9.11.2000 r.),
o finansowym wspieraniu inwestycji (z 20.03.2002 r.), o podatku le�nym (z 30.10.2002 r.), o podat-
ku od towarów i us³ug (z 11.03.2004 r.) i o zasadach finansowania nauki (z 8.10.2004 r.). Ustawa
o niektórych formach wspierania dzia³alno�ci innowacyjnej wesz³a w ¿ycie 20.10.2005 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki mo¿na przeczytaæ: �Ustawa jest ukierunko-
wana na powstrzymanie nasilaj¹cych siê od szeregu ju¿ lat negatywnych zjawisk, takich jak:
spadek udzia³u nak³adów na dzia³alno�æ badawczo-rozwojow¹ w PKB, niska innowacyjno�æ
przedsiêbiorstw, brak zachêt dla przedsiêbiorstw do ponoszenia zwiêkszonych wydatków na
innowacje. Cel g³ówny ustawy to wzrost konkurencyjno�ci i innowacyjno�ci gospodarki po-
przez wzrost nak³adów sektora prywatnego na badania i rozwój oraz poprawa efektywno�ci
gospodarowania �rodkami publicznymi przeznaczonymi na prace badawczo rozwojowe (B+R).

Ten cel zostanie zrealizowany poprzez 4 cele cz¹stkowe, zdefiniowane jako:
� rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego,
� poprawa efektywno�ci wdra¿ania polityki innowacyjnej na poziomie krajowym i regionalnym,
� wzrost efektywno�ci wykorzystywania �rodków publicznych przeznaczonych na dzia³alno�æ

innowacyjn¹,
� zwiêkszenie zainteresowania dzia³alno�ci¹ innowacyjn¹ podmiotów sektora prywatnego wy-

ra¿one wzrostem nak³adów przedsiêbiorstw na dzia³alno�æ badawczo-rozwojow¹.1

Narzêdziami realizacji powy¿szych celów bêd¹:
� nowy instrument finansowy w postaci kredytu technologicznego,
� nadawanie przedsiêbiorcom statusu centrów badawczo-rozwojowych,
� zmiany w prawie podatkowym,
� rozszerzenie zadañ Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci�.2

1 http://www.mgip.gov.pl
2 Ibidem.
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Ustawa realizuje jedynie niektóre z tych celów. Ju¿ w przepisach ogólnych (rozdzia³ pierwszy)
ustawodawca zdefiniowa³ nastêpuj¹co regulacje okre�lone w niniejszym akcie prawnym:

�Art. 1.
Ustawa okre�la:
1) niektóre formy wspierania dzia³alno�ci innowacyjnej, w szczególno�ci zasady i tryb udzie-

lania kredytu technologicznego i umarzania czê�ci tego kredytu;
2) zasady nadawania statusu centrum badawczo-rozwojowego�.3

Na podstawie tre�ci przytoczonego artyku³u mo¿na przypuszczaæ, ¿e narzêdzia przewidziane
przez ustawodawcê nie s¹ w stanie sprostaæ realizacji celów cz¹stkowych, w szczególno�ci 2 i 3.

Kredyt technologiczny
W rozdziale drugim ustawy zosta³y okre�lone zasady tworzenia, przyznawania i umarzania

kredytu technologicznego. Ponadto ustawa lokuje Fundusz Kredytu Technologicznego w Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego:

�Art. 3.
1. Kredyt technologiczny jest udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze �rodków Fun-

duszu Kredytu Technologicznego, o którym mowa w art. 9.
2. Kredyt technologiczny nie mo¿e byæ udzielany na realizacjê:

1) du¿ej inwestycji lub
2) inwestycji w sektorze hutnictwa ¿elaza i stali, w³ókien syntetycznych, górnictwa wêgla

i rybo³ówstwa oraz na dzia³alno�æ zwi¹zan¹ z produkcj¹, przetwarzaniem i wprowadzaniem
do obrotu produktów, o których mowa w Za³¹czniku nr 1 do Traktatu ustanawiaj¹cego
Wspólnotê Europejsk¹�.4  W punkcie czwartym art. 3 zastrzega siê, ¿e: �Kredytu technolo-
gicznego nie udziela siê przedsiêbiorcy bêd¹cemu w trudnej sytuacji ekonomicznej lub
w okresie restrukturyzacji realizowanej z udzia³em pomocy publicznej, chyba, ¿e jest mikro-
przedsiêbiorc¹ lub ma³ym przedsiêbiorc¹ w rozumieniu rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 70/
/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy pañstwa dla ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw (Dz.Urz. WE L
10 z 13.01.2001), zmienionego rozporz¹dzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r.
(Dz.Urz. WE L 63 z 28.02.2004), zwanego dalej �rozporz¹dzeniem nr 70/2001�.5

Z zapisów wcze�niejszych omawianej ustawy wynika, ¿e �przedsiêbiorca w trudnej sytuacji
ekonomicznej� to taki:

a) którego wielko�æ niepokrytej straty z lat ubieg³ych ³¹cznie z wynikiem finansowym roku bie¿¹-
cego przewy¿sza 50% warto�ci kapita³u zak³adowego i wielko�æ straty w ostatnim roku obroto-
wym przewy¿sza 25% warto�ci kapita³u zak³adowego � w przypadku spó³ki kapita³owej,

b) którego wielko�æ straty przewy¿sza 50% warto�ci maj¹tku spó³ki, stanowi¹cego mienie wnie-
sione jako wk³ad lub nabyte przez spó³kê i wielko�æ straty w ostatnim roku obrotowym
przewy¿sza 25% warto�ci tego maj¹tku � w przypadku spó³ki niebêd¹cej spó³k¹ kapita³ow¹,

c) który spe³nia kryteria kwalifikuj¹ce do wszczêcia wobec niego postêpowania upad³o�ciowego.6

WANDA KLEPACKA, ILONA PIETUCHA

3 Art. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzia³alno�ci innowacyjnej, Dz.U.
Nr 179, poz. 1484.
4 Art. 3 p. 1, ibidem.
5 Art. 3 p. 4, ibidem.
6 Art. 2 ust. 13, ibidem.
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Zapisy ustawy dotycz¹ce kredytu technologicznego przewiduj¹ mo¿liwo�æ umorzenia do 50%
warto�ci kredytu, z zastrze¿eniem, ¿e wysoko�æ kapita³u kredytu technologicznego nie mo¿e prze-
kroczyæ kwoty 2 mln euro, a ca³kowita kwota umorzenia nie mo¿e przekroczyæ 1 mln euro. Ustawa
przewiduje równie¿, ¿e wysoko�æ raty kredytu bêdzie wynosiæ 20% netto warto�ci wykazanej na
fakturach sprzeda¿y innowacyjnych towarów lub us³ug powsta³ych w wyniku inwestycji.

Centrum badawczo-rozwojowe
Jak czytamy na stronie Ministerstwa Gospodarki: �celem nadawania przedsiêbiorcom statusu

Centrum Badawczo-Rozwojowego jest rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego oraz
wzrost popytu na us³ugi B+R przez powi¹zanie statusu Centrum z zachêtami podatkowymi�.7  Nie
wydaje siê s³uszne twierdzenie, ¿e samo stworzenie regulacji prawnych umo¿liwiaj¹cych przedsiê-
biorcom utworzenie centrum badawczo-rozwojowego generuje wzrost popytu na us³ugi B+R, choæ-
by z tej przyczyny, ¿e wyniki prac funkcjonuj¹cych obecnie jednostek badawczo-rozwojowych
(JBR) w ma³ym stopniu wp³ywaj¹ na tworzenie popytu na us³ugi B+R. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
konieczne jest zatem przekszta³cenie organizacyjne JBR oraz transformacja skostnia³ej ich struktu-
ry, a nade wszystko zbli¿enie tematyki badañ realizowanych w tych jednostkach do realnych
potrzeb przedsiêbiorstw oraz podniesienie jako�ci tych badañ. Niestety nie jest to mo¿liwe bez
nak³adów finansowych, chocia¿by na nowoczesn¹ aparaturê pomiarow¹. Wracaj¹c do omawianej
ustawy: w art. 14 przewidziane zosta³y warunki utworzenia centrum badawczo-rozwojowego:

�Art. 12.
1. Przedsiêbiorca niebêd¹cy jednostk¹ badawczo-rozwojow¹ mo¿e uzyskaæ status centrum ba-

dawczo-rozwojowego.
2. Status centrum badawczo-rozwojowego mo¿e uzyskaæ przedsiêbiorca, o którym mowa w ust. 1:

1) którego przychody netto ze sprzeda¿y towarów, produktów i operacji finansowych za rok
obrotowy poprzedzaj¹cy rok z³o¿enia wniosku, o którym mowa w ust. 6, wynios³y co
najmniej równowarto�æ w z³otych 800 000 euro przeliczon¹ wed³ug �redniego kursu og³a-
szanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzieñ roku obrotowego poprzedzaj¹cego
rok z³o¿enia wniosku;

2) którego przychody netto ze sprzeda¿y wytworzonych przez siebie wyników badañ lub
prac rozwojowych stanowi¹ co najmniej 50% przychodów okre�lonych w pkt 1;

3) który nie zalega z zap³at¹ podatków, sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i sk³adek na
ubezpieczenie zdrowotne�.8

W dalszych zapisach ustawy przewiduje siê, ¿e przedsiêbiorca, który uzyska³ status centrum
badawczo-rozwojowego, bêdzie zwolniony z podatku od nieruchomo�ci (w tym od nieruchomo-
�ci rolnych i le�nych) wykorzystywanych do prowadzenia badañ i prac rozwojowych.

Nowe zadania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci
Przepisy zawarte w omawianej ustawie poszerzaj¹ zakres zadañ realizowanych przez Polsk¹

Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci (PARP). Do zadañ Agencji nale¿y:
1. dzia³anie na rzecz realizacji za³o¿eñ polityki innowacyjnej pañstwa,
2. wspieranie i promocja przedsiêwziêæ, w tym programów, centralnych i regionalnych, w zakre-

sie rozwoju innowacyjno�ci,
3. przygotowywanie i realizacja w³asnych programów dzia³añ wspieraj¹cych dzia³alno�æ innowacyjn¹,

Ustawa o niektórych formach wspierania dzia³alno�ci innowacyjnej...

7 www.mpig.gov.pl
8 Art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzia³alno�ci innowacyjnej,
Dz.U. Nr 179, poz. 1484.
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4. wspomaganie organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej w zbieraniu i przetwarzaniu
danych o potrzebach gospodarki narodowej w zakresie innowacyjno�ci,

5. wspieranie dzia³alno�ci instytucji otoczenia przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na rzecz wzrostu
innowacyjno�ci przedsiêbiorstw i gospodarki, takich jak: jednostki badawczo-rozwojowe,
centra badawczo-rozwojowe, centra transferu technologii, inkubatory przedsiêbiorczo�ci i par-
ki technologiczne,

6. wspó³praca miêdzynarodowa w zakresie promocji i rozwoju innowacyjno�ci.9

Zmiany w prawie podatkowym
Niniejsza ustawa wprowadza równie¿ zmiany w obowi¹zuj¹cym prawie podatkowym. Doty-

cz¹ one przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych.
Zgodnie z tre�ci¹ ustawy:
� przedsiêbiorca mo¿e odliczyæ od podstawy opodatkowania cenê zakupu nowej technologii

od jednostek naukowych polskich lub zagranicznych w wysoko�ci nie wiêkszej ni¿ 50%
w przypadku mikro, ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw oraz 30% w przypadku pozosta³ych
przedsiêbiorstw,

� wydatki na prace rozwojowe, niezale¿nie od wyniku, jakim siê zakoñczy³y, mo¿na w my�l
przepisów ustawy zaliczyæ w koszty,

� ulega skróceniu okres amortyzacji zakoñczonych prac rozwojowych z 36 do 12 miesiêcy,
� wprowadza siê 22% stawkê podatku VAT na us³ugi naukowo-badawcze.

Wymienione zapisy ustawy zmieniaj¹ce obowi¹zuj¹ce prawo podatkowe, zdaniem autorów
niniejszego artyku³u, czê�ciowo s³u¿¹ realizacji czwartego celu cz¹stkowego ustawy.

Nowelizacja Ustawy o niektórych formach wspierania dzia³alno�ci innowacyjnej
19.05.2006 r. wesz³a w ¿ycie nowelizacja ustawy o niektórych formach wspierania dzia³alno�ci

innowacyjnej. Zawarte w niej przepisy dotycz¹ce podatków wesz³y w ¿ycie z dat¹ wsteczn¹,
1.01.2006 r. Oto najwa¿niejsze zmiany, jakie wprowadza omawiana nowelizacja:
� firmy mog¹ skorzystaæ z ulgi podatkowej, je�li zakupi¹ now¹ technologiê od prywatnych

instytutów naukowo-badawczych,
� wprowadzono jeden limit odliczenia podatkowego 50% ceny nowej technologii niezale¿nie

od tego, czy z ulgi korzysta ma³e, �rednie czy du¿e przedsiêbiorstwo (poprzednio stawki by³y
zró¿nicowane i wynosi³y odpowiednio 50% i 30%),

� wyd³u¿ono comiesiêczny termin przekazywania �rodków pieniê¿nych na fundusz innowacyj-
no�ci z ostatniego dnia ka¿dego miesi¹ca na 15 dzieñ nastêpnego miesi¹ca,

� definicja �przedsiêbiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej� zosta³a odniesiona do regulacji
Unii Europejskiej (dziêki czemu unikniêto konieczno�ci ponownej nowelizacji ustawy w zwi¹zku
z dostosowywaniem do prawodawstwa UE).

Podsumowanie
Jak wspomniano we wstêpie, omawiana ustawa mia³a zapewniæ wzrost konkurencyjno�ci

i innowacyjno�ci gospodarki poprzez wzrost nak³adów sektora prywatnego na badania i rozwój
oraz poprawiæ efektywno�æ gospodarowania �rodkami publicznymi przeznaczonymi na B+R.
Wed³ug autorów niniejszego artyku³u, ustawa o niektórych formach wspierania dzia³alno�ci

9 Art. 24, ust. 1 b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzia³alno�ci innowa-
cyjnej, Dz.U. Nr 179, poz. 1484.

WANDA KLEPACKA, ILONA PIETUCHA
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innowacyjnej nie jest w stanie sprostaæ stawianym jej celom, poniewa¿ dotyczy bardzo w¹skie-
go spektrum dzia³añ o charakterze regulacyjnym w zakresie podnoszenia innowacyjno�ci i kon-
kurencyjno�ci polskiej gospodarki. Rzeczywisty wymiar efektów pracy legislatorów pracuj¹cych
nad t¹ ustaw¹ bêdzie mo¿na obserwowaæ i oceniæ poprzez analizê takich wielko�ci, jak:
� liczba powsta³ych centrów badawczo-rozwojowych;
� wyniki dzia³alno�ci centrów badawczo-rozwojowych (ekonomiczno-finansowe, naukowe),
� liczba udzielonych kredytów technologicznych;
� wielko�æ umorzenia kredytu technologicznego (³¹czna warto�æ i warto�æ �rednia w przelicze-

niu na jednego beneficjenta);
� wielko�æ odliczeñ podatkowych z tytu³u zakupu nowej technologii (³¹czna warto�æ i warto�æ

�rednia w przeliczeniu na jednego beneficjenta);
� stopieñ wywi¹zywania siê PARP z zadañ statutowych.

Niew¹tpliwie ustawa o niektórych formach wspierania dzia³alno�ci innowacyjnej jest od-
zwierciedleniem niektórych potrzeb M�P i transformacji sektora B+R, nie wystarczy ona jednak
do realizacji celu g³ównego, jakim jest poprawa wska�ników innowacyjno�ci naszego kraju.

Pocz¹tkowo kredyt technologiczny nie cieszy³ siê du¿¹ popularno�ci¹ w�ród potencjalnych
kredytobiorców. W pierwszym okresie sk³adania wniosków (pa�dziernik 2005 r.) z³o¿ono 30 wnio-
sków, spo�ród których 18 zosta³o zaakceptowanych pod wzglêdem kryterium �nowej technolo-
gii�. Zawarto 12 umów kredytowych na ³¹czn¹ kwotê 18,3 mln z³. W kwietniu 2006 r. w trakcie
procedury kredytowej by³o ju¿ 120 wniosków na ³¹czn¹ kwotê 350 mln z³.

Literatura

1. Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzia³alno�ci innowacyjnej, Dz.U. Nr 179,
poz. 1484

2. Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzia³alno�ci
innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 107, poz. 723

3. http://www.mgip.gov.pl

Act of 29 July 2005 on Certain Forms of Support
for Innovative Activities as a Tool for Economic Stimulation

Development of Knowledge-Based Economy (KBE) depends on numerous factors and the
most important is the cultural and organizational/technological transformation of the economy.
The key factor in creating KBE in Poland is the stimulation of corporate innovation. One of the
actions aimed for enhancing innovation in Polish economy is the enactment of regulations that
facilite the development of small and medium-sized businesses.

On July 29th, 2005, Polish Sejm passed the Act on Certain Forms of Support for Innovative
Activities (Dz.U. Nr 179, poz. 1484). Its main goals are: first, to stimulate economic competitiveness
and innovation by raising expenditures of private sector on research and development, and se-
cond, to increase the effectiveness of managing public resources allotted for research and deve-
lopment. The Act is designed to encourage entrepreneurs to coparticipate in stimulating innovation
processes in Polish economy by taking part in funding and realization of scientific research.

Ustawa o niektórych formach wspierania dzia³alno�ci innowacyjnej...
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Elektroniczne wspieranie przedsiêbiorczo�ci.
Wyniki badañ empirycznych

Wynalazki wprowadzaj¹ rewolucyjne zmiany w ró¿nych sferach ¿ycia, a tempo tych zmian
ro�nie. Zaobserwowane zjawisko opisa³ J. Schumpeter i nazwa³ je koncepcj¹ fal rozwoju gospo-
darczego (fal innowacji). Wed³ug Schumpetera do�wiadczamy nap³ywu ju¿ pi¹tej fali w rozwoju
gospodarczym. Jest to etap dynamicznego rozwoju technologii informatycznych wspomagaj¹-
cych komunikowanie siê i przesy³anie danych. Dynamika rozwoju tych technologii decyduje
o tempie rozwoju gospodarki. W powi¹zaniach spo³ecznych i ekonomicznych przestaje mieæ
znaczenie odleg³o�æ geograficzna. Sami zauwa¿amy, ¿e znaczenie ma sprawne komunikowanie
siê oraz przetwarzanie, przesy³anie i przechowywanie informacji. S¹ one konsekwencj¹ ogromne-
go postêpu wiedzy. Du¿e znaczenie wiedzy w rozwoju gospodarczym nie jest czym� nowym,
jednak w warunkach budowy gospodarki opartej na wiedzy jej rola jako g³ównego czynnika
oddzia³uj¹cego na strukturê produkcji i postêp gospodarczy ro�nie. To, czego do�wiadczamy,
opisuje te¿ A. Toffer i nazywa falami przemian. Jego metaforê fal mo¿na wykorzystaæ do opisu
dyfuzji technologii komunikacyjnej jako fali �burz¹cej dotychczasowy cywilizacyjny uk³ad�. Jak
zauwa¿aj¹ Tofflerowie: �Nie bêdzie nowej gospodarki bez nowego spo³eczeñstwa, a nowego
spo³eczeñstwa bez nowych instytucji� (Toffler, Toffler 2000). Wobec mog¹cego budziæ niepokój
stanu rzeczy warto przypomnieæ s³owa P. Druckera, ¿e w spo³eczeñstwie przedsiêbiorczym ludzie
wobec ogromnego wyzwania powinni wykorzystaæ je jako okazje (Drucker 1992). Otoczeni zmia-
nami sposobów komunikowania siê, zdobywania wiedzy, pracy czy nawet spêdzania wolnego
czasu stajemy przed wyzwaniem potraktowania tego wszystkiego jako rynkowej szansy. Przed-
siêbiorczo�æ w wielu definicjach obja�niana jest w³a�nie przez takie dzia³ania, jak wyszukiwanie,
rozpoznawanie, tworzenie czy wykorzystywanie rynkowych okazji (np. P. Drucker, J. Timmons,
H. Stevenson, L. Jarillo). Wynika z tego prosta my�l, ¿e przedsiêbiorczo�æ to przeciwieñstwo
bierno�ci, ¿e przejawia siê ona dzia³aniem. Przedsiêbiorcy (czy osoby przedsiêbiorcze) to ci,
którzy oddaj¹ siê kolejnej fali zmian, wyczekuj¹ jej i wykorzystaj¹ jej si³ê.

Test na przedsiêbiorczo�æ
Kszta³towanie spo³eczeñstwa przedsiêbiorczego, czyli takiego, w którym przedsiêbiorczo�æ

staje siê udzia³em znacznej jego czê�ci, jest podstaw¹ budowania konkurencyjnej gospodarki.
W takim rozumieniu kszta³towanie przedsiêbiorczo�ci odnosi siê do pobudzania prywatnej ini-
cjatywy, zachêcania do tworzenia planów przedsiêwziêæ gospodarczych, w których zawarte s¹
pomys³owo�æ i innowacje. Spo³eczeñstwo przedsiêbiorcze to takie, które potrafi dostrzec i wy-
korzystaæ rynkowe okazje, a rynkowe okazje wynikaj¹ ze zmian. Dynamiczne zmiany oraz adapta-
cja wynalazków �pi¹tej fali� s¹ wiêc niew¹tpliwie trudnym testem przedsiêbiorczo�ci
spo³eczeñstwa i testem dla gospodarki.
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Kiedy� zak³adano, ¿e czego cz³owiek nie nauczy³ siê mniej wiêcej do dwudziestego pierwsze-
go roku ¿ycia, tego nie nauczy siê ju¿ nigdy, a to, czego siê nauczy³, wystarczy mu do koñca
¿ycia. S¹ to za³o¿enia systemu czeladniczego, �spo³eczeñstwa tradycyjnego�, a nie �przedsiê-
biorczego� (Drucker 1992).

W dokumentach Komisji Unii Europejskiej dotycz¹cych rozwoju spo³eczno-gospodarczego
czytamy o dokszta³caniu siê poprzez ca³e ¿ycie (long life learning). �Dokszta³canie� polega na
zdobywaniu nowej wiedzy i umiejêtno�ci, które pozwol¹ nie tylko wykonywaæ jakie� zadania
i dzia³aæ efektywniej, ale funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie. Dokszta³canie siê przez ca³e ¿ycie
oznacza potrzebê uczenia siê, nastêpnie oduczania i ponownego uczenia. �Paradoksalnie, w ewo-
luuj¹cym z prêdko�ci¹ �wiat³a �wiecie biznesu coraz wiêkszego znaczenia nabiera umiejêtno�æ
zapominania� (Ridderstrale, Nordstron 2001).

Dziêki obserwacjom i pierwszym do�wiadczeniom ³atwo jest przewidzieæ, ¿e w warunkach
ci¹g³ych nowinek technicznych i komunikacyjnych, o sukcesie gospodarczym ludzi i spo³eczno-
�ci bêdzie decydowa³a sk³onno�æ do ci¹g³ego uczenia siê. Co wiêcej �(�) prawdziwa natura
wiedzy oznacza jej szybk¹ zmianê. Umiejêtno�ci naszych r¹k nie maj¹ takiego tempa zmian (�).
I nawet najlepszy system szkolnictwa, nawet o najd³u¿szym programie, nie przygotuje studen-
tów na wszystkie zmiany� (Drucker 1989). Oznacza to te¿ �wiadomo�æ potrzeby samodzielnego
dokszta³cania siê. Wyzwaniem jest nie tylko stawianie czo³a zmianom i traktowanie ich jako
rynkowych okazji. Jest nim tak¿e ci¹g³e uczenie siê i stosowanie nauczania nowych metod
� nowej technologii1  � technologii informatyczno-komunikacyjnej.

Nowy test na przedsiêbiorczo�æ wskazuje wiêc tych, którzy � wykorzystuj¹c informatycznie
zaawansowane technologie � potrafi¹ tak ukierunkowaæ swoj¹ �odnawialn¹� wiedzê i umiejêt-
no�ci, aby by³y one pomocne w identyfikowaniu i eksploatowaniu rynkowych okazji.

Internetowe zasoby przedsiêbiorczo�ci
Wynalazki mog¹ byæ wynikiem celowych poszukiwañ lub przypadku, jednak pomys³y na

przekszta³canie rzeczywisto�ci zawsze rodz¹ siê w ludzkim umy�le. Taka by³a historia interneto-
wej sieci. Na pocz¹tku internet by³ tylko ide¹. Nastêpnie sta³ siê urzeczywistnionym wynalaz-
kiem testowanym dla wojskowo�ci i obronno�ci. Internet na dobre zadomowi³ siê w wielu sferach
¿ycia wspó³czesnego cz³owieka. Nie budzi ju¿ emocji jako nowo�æ. Zosta³ skomercjalizowany.
S³owo �internet� jest pojemne � to innowacja techniczna, to spo³eczno�æ, to ogólnie dostêpne
zapisane w hipertek�cie informacje, to te¿ handel czy rynek. Najdonio�lejsze jednak s³owo przypi-
sane ogólno�wiatowej sieci komputerowej to �internetowe zasoby�. �Zasób nie istnieje, dopóki
cz³owiek nie znajdzie zastosowania dla czego�, co wystêpuje w przyrodzie i nie nada mu w ten
sposób warto�ci ekonomicznej� (Drucker 1989). Zastosowanie internetu odnajdujemy w przed-
siêbiorstwach, szko³ach, fundacjach, instytucjach publicznych. Informacje zgromadzone na stro-
nach internetowych maj¹ warto�æ ekonomiczn¹. Tak¹ warto�æ ma internet jako kana³
komunikacyjny, sieæ sprzeda¿y czy marketingu. W kontek�cie rozwa¿añ o przedsiêbiorczo�ci, na
internet nale¿y patrzeæ przede wszystkim jako na zasoby. Przedsiêbiorczo�æ wynika z rozpozna-
wania, wykorzystywania rynkowych okazji, a te mog¹ byæ w³a�nie zagospodarowywane po-
przez zastosowanie ró¿nych unikatowych zasobów oraz ich kombinacji.
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1 Obja�nienie s³owa �technologia� wskazuje, ¿e jest to �sztuka wykonywania czegokolwiek zgodnie
z jakimi� wypracowanymi regu³ami, obowi¹zuj¹cymi w spo³eczeñstwach stoj¹cych na pewnym pozio-
mie cywilizacji�. Mówienie wiêc o technologii spo³eczeñstwa informacyjnego oznacza sztukê wykony-
wania codziennych, spo³ecznych zadañ oraz prze�wiadczenie, ¿e opisywany sposób realizacji tych
zadañ �wiadczy o poziomie rozwoju cywilizacji, tzw. cywilizacji informacyjnej.
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Zastosowanie internetu w przedsiêbiorstwach oznacza nie tylko mo¿liwo�æ korzystania z do-
datkowej, elektronicznej platformy sprzeda¿y czy pracy. Wa¿ne jest to, ¿e sta³ siê on elementem
otoczenia biznesu. Zgromadzone w nim i udostêpniane odp³atnie lub bezp³atnie informacje staj¹
siê platform¹ elektronicznego wspierania przedsiêbiorczo�ci. Internet jest dodatkowym elementem
wspieraj¹cym rynkowe dzia³ania przedsiêbiorców i potencjalnych przedsiêbiorców jako:
� elektroniczny ekosystem biznesu umo¿liwiaj¹cy wspó³pracê i wymianê informacji miêdzy

uczestnikami tego ekosystemu,
� nowa platforma wymiany zapisanych w formie elektronicznej informacji i us³ug interneto-

wych, które tematycznie wpisuj¹ siê w dzia³ania zwane wspieraniem przedsiêbiorczo�ci.

Specyfika internetu jako medium komunikacyjnego sprawia, ¿e mo¿e on byæ skutecznym
narzêdziem organizacji systemu wspierania przedsiêbiorczo�ci (instytucje publiczne), a tak¿e
innych organizacji komercyjnych, pomocnym w realizacji zadañ z zakresu promocji przedsiêbior-
czo�ci i edukacji przedsiêbiorców. Przedsiêbiorcy na ró¿nych etapach rozwoju firmy zg³aszaj¹
zapotrzebowanie na pewne us³ugi wspieraj¹ce rozpoczynanie, a nastêpnie prowadzanie dzia³al-
no�ci gospodarczej. D. Evans i Th. Volery (2001) stworzyli typologiê internetowych us³ug, które
uznali za wspieraj¹ce przedsiêbiorców na ró¿nych etapach budowania przedsiêbiorstwa. Wspie-
ranie przedsiêbiorczo�ci poprzez internet dotyczy takich obszarów, jak: gromadzenie informacji,
budowanie sieci wspó³pracy, doradztwo, ekspertyzy oraz szkolenia i edukacja.

Obecnie najcenniejszym zasobem w rêkach przedsiêbiorców jest wiedza. W gospodarce opartej
na wiedzy kart¹ przetargow¹ jest stan posiadania i zdobywania wiedzy i kwalifikacji. Zapropono-
wane przez Evansa i Volery�ego dzia³ania wspieraj¹ce przedsiêbiorczo�æ poprzez internet maj¹
charakter informacyjno-edukacyjny. Oczywista wydaje siê wspieraj¹ca rola internetu w groma-
dzeniu informacji, poniewa¿ wci¹¿ pozostaje on najwiêksz¹ bibliotek¹ �wiata. Ka¿da osoba,
ka¿da organizacja mo¿e uczestniczyæ w tworzeniu tre�ci dostêpnych poprzez sieæ komputerow¹.
Z tego te¿ wzglêdu mo¿na mówiæ o nadmiarze informacji czy chaosie informacyjnym. Rozwa¿aj¹c
rolê internetu we wspieraniu informacj¹, mo¿na wskazaæ na pierwsze zadanie stoj¹ce przed insty-
tucjami systemu wspierania przedsiêbiorczo�ci: systematyzowanie informacji (tych, które udo-
stêpnia organizacja na swoich stronach www, jak i tych, do których nale¿y odes³aæ przedsiêbiorcê)
w bogatym zbiorze informacji hipertekstu. Serwisy internetowe adresowane do przedsiêbiorców
powinny pe³niæ rolê bibliotekarzy-administratorów i osób zarz¹dzaj¹cych zasobami informacyj-
nymi. Strony internetowe maj¹ce informacyjnie wspieraæ przedsiêbiorców mog¹ umo¿liwiaæ:
dostêp do usystematyzowanych, skatalogowanych informacji, z mo¿liwo�ci¹ ich selekcjonowa-
nia, wyszukiwania wed³ug wybranego klucza, dostêp do wiarygodnych i aktualnych informacji
gospodarczych, interakcjê z innymi u¿ytkownikami (kontakt z pracownikami, doradcami, partne-
rami poprzez pocztê elektroniczn¹ czy listy i fora dyskusyjne), interakcjê komputerow¹ (uzyski-
wanie elektronicznych wersji dokumentów, przeszukiwanie baz adresów partnerów rynkowych,
wype³nianie wniosków i formularzy on line).

Choæ wspieranie siê internetem w poszukiwaniu informacji mo¿e rodziæ ich nadmiar, jest to natural-
ne �ród³o informacji. Internet jest substytutem centrali telefonicznej czy ksi¹¿ki telefonicznej.

Organizacje, tworz¹c internetowe serwisy i tematycznie strukturalizowane zbiory elektronicz-
nych zasobów, dostarczaj¹c w³asne materia³y informacyjne i us³ugi, pe³ni¹ rolê bibliotekarzy, ale
mog¹ tak¿e pe³niæ rolê nauczycieli. Nie jest jeszcze oczywiste poszukiwanie w internecie elektro-
nicznych szkoleñ. Edukacja, szkolenie medialne pozbawione bezpo�redniej interakcji osobowej,
wydaje siê zubo¿one. Mo¿liwo�æ wykorzystania ruchomego obrazu, d�wiêku, komunikacja z na-
tychmiastowym sprzê¿eniem zwrotnym przybli¿aj¹ edukacjê medialn¹ do bezpo�redniej. Mo¿li-
wo�æ interakcji maszynowej w odniesieniu do udostêpnionych na stronach www materia³ów
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dydaktycznych zapewnia aktywny udzia³ w szkoleniu i zwiêksza ilo�æ informacji gromadzonych
w pamiêci d³ugookresowej (Stern 1999). W odniesieniu do szkoleñ skierowanych do przedsiê-
biorców, Evans i Volery wskazuj¹, ¿e skuteczne elektroniczne szkolenia to takie, które oferuj¹
kursy tematycznie przygotowane i adaptowane do konkretnych wymagañ grup przedsiêbior-
ców oraz mo¿liwo�æ indywidualnego kontaktu z konsultantem.

Praktyka wspierania przedsiêbiorców poprzez internet
W odpowiedzi na wyzwania budowy gospodarki opartej na wiedzy, w polityce wobec ma³ych

i �rednich przedsiêbiorstw zawarte zosta³y zadania zwi¹zane z tworzeniem przyjaznego �rodowi-
ska przedsiêbiorczo�ci poprzez przekazywanie informacji, podnoszenie poziomu wiedzy przez
pomoc doradczo-szkoleniow¹. W programie rz¹du polskiego znalaz³y siê zadania zwi¹zane z roz-
wojem systemów informacji wspomagaj¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ poprzez internet, organi-
zowaniem seminariów, szkoleñ, wydawaniem informatorów, przekazywaniem informacji za
po�rednictwem �rodków masowego przekazu, internetu, tworzeniem i rozwijaniem interneto-
wych baz danych dotycz¹cych regulacji prawnych obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej, mo¿li-
wo�ci eksportowych, warunków prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej.

W raporcie o us³ugach wspieraj¹cych przedsiêbiorstwa, przygotowanym w 2003 r., zosta³a
sformu³owana lista rekomendacji dla polskiego modelu wspierania przedsiêbiorczo�ci (Us³ugi
wspieraj¹ce mikroprzedsiêbiorstwa, ma³e przedsiêbiorstwa i samozatrudnionych. Raport koñ-
cowy, Global Partners, Warszawa 2003). Rekomendacje dotyczy³y stworzenia oferty interneto-
wych szkoleñ dla ma³ych firm: wprowadzenie takich zmian procedur, które pozwala³yby na
w³¹czenie istniej¹cej oferty do pakietu e-us³ug oraz przygotowanie modu³ów szkoleniowych dla
przedsiêbiorców.

Od pa�dziernika do grudnia 2004 r. prowadzone by³o badanie sonda¿owe dotycz¹ce korzysta-
nia przez przedsiêbiorców z zasobów internetu. W tym czasie elektroniczny kwestionariusz an-
kiety by³ losowo wy�wietlany internautom przez firmê badawcz¹ specjalizuj¹c¹ siê w badaniach
internetu i badaniach poprzez internet � Gemius SA. Dysponuje ona systemem monitoruj¹cym,
który pozwala na analizê zachowañ internautów na witrynach internetowych. Z tych witryn
zosta³y wyselekcjonowane serwisy o tre�ciach po�wiêconych dzia³alno�ci gospodarczej, na
których mia³ byæ emitowany kwestionariusz ankiety. Analiza uzyskanych w ten sposób danych
pozwoli³a udzieliæ odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób internet jest wykorzystywany jako
narzêdzie zdobywania informacji z zakresu wspierania przedsiêbiorczo�ci?

W ocenie u¿ytkowników internetowych materia³ów edukacyjnych z zakresu przedsiêbiorczo-
�ci dziêki dostêpowi do tych zasobów nastêpuje wzrost kompetencji przedsiêbiorców. Wiêk-
szo�æ obecnych lub przysz³ych przedsiêbiorców uzna³a, ¿e informacje czy us³ugi, które oferuj¹
serwisy internetowe, przynosz¹ im wiele korzy�ci. Wed³ug 52,3% respondentów szczególnie
przydatne by³y one w zakresie podnoszenia kwalifikacji czy poszerzania wiedzy (ryc. 1). Interne-
towe serwisy przeznaczone dla przedsiêbiorstw przez 27,6% respondentów zosta³y uznane za
pomocne w kontaktach z urzêdnikami czy wybranymi instytucjami, a 23,4% respondentów dziêki
nim skorzysta³o z pomocy ekspertów.

W³a�ciciele przedsiêbiorstw wskazywali, ¿e serwisy internetowe s¹ najbardziej pomocne w podno-
szeniu w³asnych kwalifikacji i poszerzaniu wiedzy. Jednak nie byli oni grup¹, która najbardziej podkre�la-
³a tê korzy�æ. Najczê�ciej wskazywali na ni¹ studenci oraz osoby wykonuj¹ce prace dorywcze.

Ankietowani ocenili równie¿, jakie s¹ najistotniejsze korzy�ci z tre�ci i bezp³atnych us³ug
dostêpnych w internecie i wskazali najwa¿niejsze problemy przy korzystaniu z takich zasobów.
Za najwa¿niejsze korzy�ci, jakie daj¹ internetowe serwisy przedsiêbiorstwom, respondenci uznali
ca³odobowy dostêp do informacji i us³ug (55,3% badanych) oraz oszczêdno�æ czasu na zbieranie
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Ryc. 1. W czym okaza³y siê pomocne informacje czy us³ugi znajduj¹ce siê na serwisach internetowych

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych z badañ w³asnych

informacji (50,4%). Najmniej respondentów jako korzy�æ wymieni³o u³atwienie dostêpu do insty-
tucji i urzêdów czy kontakt z nimi (21,2%) (ryc. 2). Tak niska ocena dostêpu do instytucji i urzê-
dów poprzez internet wynika zapewne z faktu, ¿e strony wiêkszo�ci urzêdów nadal nie s¹ zbyt
czêsto aktualizowane i maj¹ charakter informacyjny, a nie interakcyjny.

Ryc. 2. Korzy�ci z internetowych tre�ci i us³ug

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych z badañ w³asnych

Za najwa¿niejszy problem zwi¹zany z korzystaniem z zasobów i us³ug w internecie ankietowa-
ni uznali to, ¿e instytucje i urzêdy nie korzystaj¹ z internetu (47,1% badanych). Badani wskazali
tak¿e na problemy ze znalezieniem serwisów (37,3%) oraz na odp³atno�æ za dostêp do tre�ci
i us³ug (30,4% badanych) (ryc. 3).

Zawarto�æ stron internetowych jest pomocna w podnoszeniu kwalifikacji, ale internet ma
przede wszystkim warto�æ informacyjn¹. W serwisach internetowych dla przedsiêbiorstw bada-
ni najczê�ciej czytaj¹ ró¿nego typu informacje (28,1% badanych robi to codziennie, 25,4% � kilka

w rozwi¹zaniu problemu zwi¹zanego
z zarz¹dzaniem firm¹, prowadzeniem firmy

w rozwoju firmy

w decyzji o za³o¿eniu firmy

w udziale w szkoleniu, konferencji

w procedurze rejestracyjnej firmy

w znalezieniu partnera handlowego

0%

w uzyskaniu dotacji/znalezieniu dofinansowania

inne

nie by³y pomocne

10% 20% 30% 40% 50% 60%

w dotarciu do informacji o programach pomocowych

w skorzystaniu z pomocy eksperta

w kontaktach z urzêdnikiem, instytucj¹

w podnoszeniu w³asnych kwalifikacji 52,3%

27,6%

23,4%

17,0%

16,6%

14,1%

14,1%

14,1%

12,3%

8,1%

7,9%

2,9%

16,8%

³atwiejszy dostêp do informacji

0% 10% 20% 30% 40% 50%

informacje/us³ugi dostêpne bezp³atnie

odnajdywanie niezbêdnych informacji i us³ug

oszczêdnoœæ czasu w zbieraniu informacji

ca³odobowy dostêp do informacji/us³ug

50,4%

37,8%

32,6%

32,1%

ni¿sze koszty zdobywania informacji

³atwiejszy dostêp do instytucji po¿ytku publicznego

brak korzyœci

32,1%

21,2%

7,1%



243Elektroniczne wspieranie przedsiêbiorczo�ci. Wyniki badañ empirycznych

Ryc. 3. Problemy przy korzystaniu z internetowych tre�ci i us³ug

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych z badañ w³asnych

razy w tygodniu) (ryc. 4). Najrzadziej ankietowani bior¹ udzia³ w elektronicznych kursach czy szkole-
niach: 72,9% badanych deklarowa³o, ¿e nigdy nie brali w nich udzia³u, a 54,5% ani razu nie wys³a³o
poprzez internet urzêdowych dokumentów. Okazuje siê, ¿e du¿o popularniejsze jest �ci¹ganie urzêdo-
wych formularzy i dokumentów. Przyczyn¹ jest prawdopodobnie to, ¿e serwisy urzêdów i instytucji
oferuj¹ mo¿liwo�æ czytania na ich stronach internetowych informacji, pobrania dokumentów i formu-
larzy, natomiast rzadko istnieje mo¿liwo�æ ich wys³ania do urzêdu w postaci elektronicznej.
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Ryc. 4. Czêstotliwo�æ i sposób korzystania z internetowych serwisów dla przedsiêbiorstw
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Ze sposobu wykorzystania internetowych tre�ci i us³ug nie mo¿na wyci¹gaæ wniosków od-
no�nie do warto�ci edukacyjnej internetu, ale mo¿na oceniæ jego warto�æ jako �ród³a informacji.
Internet jest jednak medium, które daje mo¿liwo�æ realizacji zadañ o charakterze informacyjno-
-szkoleniowym.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci, koordynuj¹ca i bior¹ca odpowiedzialno�æ za
rozwój us³ug wspieraj¹cych przedsiêbiorczo�æ, proponuje zdobywanie wiedzy w³a�nie poprzez
internet. We wrze�niu 2005 r. na jej stronach internetowych pojawi³y siê cztery szkolenia dla
przedsiêbiorców oraz potencjalnych przedsiêbiorców: Badanie rynku, Biznesplan, Fundusze
strukturalne dla przedsiêbiorstw, Jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê. Do elektronicznych szkoleñ zosta-
³a stworzona internetowa Akademia PARP (www.akademia.parp.gov.pl). Osoby, które j¹ odwie-
dzi³y, o internetowych nieodp³atnych szkoleniach dowiedzia³y siê przede wszystkim ze stron
internetowych Agencji oraz innych serwisów internetowych. Przemawia to za promowaniem
szkoleñ internetowych w³a�nie poprzez to medium (tab. 1).
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Tab.1. Informacje o internetowych szkoleniach

od znajomych, rodziny 11,65%

w swoim zak³adzie pracy 3,64%

z innego serwisu internetowego 22,13%

z prasy 6,71%

z radia lub telewizji 1,27%

ze strony internetowej PARP 37,98%

inne 16,63%

Z jakiego �ród³a dowiedzia³(a) siê
Pan(i) o mo¿liwo�ci skorzystania ze
szkolenia?

�ród³o: na podstawie danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci 2006

Internetowe szkolenia s¹ tak samo wa¿ne dla kobiet i dla mê¿czyzn. Osoby, które bra³y udzia³
w szkoleniu, mieszkaj¹ w du¿ych miastach; s¹ to przede wszystkim osoby z wy¿szym wykszta³ce-
niem, m³ode, które dopiero rozpoczynaj¹ lub rozpoczê³y karierê zawodow¹ (tab. 2). Umiejêtno�æ
korzystania z nowych mediów maj¹ najczê�ciej osoby aktywne zawodowo, w wieku produkcyj-
nym, pe³nosprawne, wykszta³cone. Internet mo¿e wiêc pog³êbiaæ ró¿nice spo³eczne, bo staje siê
niejako mno¿nikiem posiadanej wiedzy i umiejêtno�ci oraz podnosi status osób, które w hierar-
chii spo³ecznej s¹ ju¿ i tak wysoko.

Ze szkoleñ internetowych dostêpnych w elektronicznej Akademii korzysta³y przede wszystkim oso-
by pracuj¹ce na pe³nym etacie, nastêpnie osoby ucz¹ce siê oraz przedsiêbiorcy, choæ tych by³o jedynie
12% (tab. 2). Niewielu by³o u¿ytkowników, którzy nie maj¹ pracy. Szkolenia internetowe jako sposób
aktywizacji zawodowej niepracuj¹cych mog¹ okazaæ siê bardziej skuteczne, je¿eli te osoby zostan¹
�uposa¿one� w mo¿liwo�æ dostêpu do internetu, gdy¿ w �wietle badañ miejsce pracy to dla Polaków
g³ówne miejsce korzystania z internetu. Brak pracy oznacza ograniczony dostêp do internetu.

Popularno�æ szkoleñ elektronicznych ro�nie. Wzrasta liczba zarejestrowanych u¿ytkowni-
ków Akademii. Najwiêkszy przyrost u¿ytkowników i uczestników szkoleñ przypad³ na pierwsze
miesi¹ce po uruchomieniu serwisu Akademii (tab. 3). Nie wszyscy odwiedzaj¹cy Akademiê
uruchamiaj¹ programy szkoleniowe. Z grupy rozpoczynaj¹cych naukê pozostaje niedu¿a liczba
tych, którzy je koñcz¹. Optymistyczne jednak jest to, ¿e liczba koñcz¹cych szkolenia ro�nie.

Szkolenia dotycz¹ce przedsiêbiorczo�ci to: Jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê, Biznesplan oraz Bada-
nie rynku. Ze wszystkich szkoleñ najpopularniejsze jest Microsoft Office. Popularno�ci¹ ciesz¹
siê tak¿e Badanie rynku oraz Jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê (tab. 4). Niektóre z tych szkoleñ mo¿na



245Elektroniczne wspieranie przedsiêbiorczo�ci. Wyniki badañ empirycznych

Tab. 2. Charakterystyka u¿ytkowników szkoleñ internetowych

P³eæ Kobieta 49,93%

Mê¿czyzna 50,07%

Struktura wiekowa do 18 lat 4,52%

od 19 do 25 lat 31,80%

od 26 do 30 lat 9,27%

od 31 do 40 lat 19,16%

od 41 do 50 lat 9,81%

od 51 do 60 lat 4,96%

powy¿ej 61 lat 0,48%

Miejsce zamieszkania poza terenem miejskim (na wsi) 13,05%

w mie�cie do 20 tys. mieszkañców 9,33%

w mie�cie od 20 tys. do 50 tys. mieszkañców 13,59%

w mie�cie od 50 tys. do 100 tys. mieszkañców 12,09%

w mie�cie od 100 tys. do 250 tys. mieszkañców 12,99%

w mie�cie powy¿ej 250 tysiêcy mieszkañców 38,95%

Wykszta³cenie podstawowe 3,80%

�rednie 17,30%

pomaturalne 6,23%

zawodowe 1,18%

licencjackie lub niepe³ne wy¿sze 17,10%

wy¿sze 54,38%

Aktywno�æ zawodowa jestem na emeryturze/rencie 1,05%

jestem na urlopie macierzyñskim/wychowawczym 1,24%

nie pracujê/jestem osob¹ bezrobotn¹ 9,42%

pracujê na pe³en etat 45,79%

pracujê na umowê zlecenie/o dzie³o 5,35%

pracujê w niepe³nym wymiarze godzin 3,50%

prowadzê w³asn¹ firmê/jestem w³a�cicielem 11,83%
lub wspó³w³a�cicielem

uczê siê/studiujê 21,82%

�ród³o: na podstawie danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci 2006

odbyæ w ci¹gu kilku godzin, inne trwaj¹ znacznie d³u¿ej. Czasoch³onno�æ szkolenia bywa istotna
przy podejmowaniu decyzji o jego rozpoczêciu.

Analizuj¹c problematykê szkoleñ internetowych jako narzêdzia wspieraj¹cego przedsiêbior-
czo�æ, zwrócono uwagê na motywacje internautów do uruchomienia szkoleñ Jak za³o¿yæ w³a-
sn¹ firmê oraz Biznesplan (tab. 5 i 6).

Szkolenie o zak³adaniu przedsiêbiorstwa najchêtniej rozpoczynali ci, którzy chc¹ bardzo szyb-
ko (w ci¹gu 3 miesiêcy) za³o¿yæ w³asn¹ firmê (tab. 5). Biznesplan jest narzêdziem potrzebnym  nie
tylko do planowania otwarcia przedsiêbiorstwa, ale tak¿e do planowania kolejnych etapów
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Tab. 3. Liczba u¿ytkowników szkoleñ internetowych

�   75,38% 29,58% 24,42% 35,71%

Sierpieñ
2006

Charakterystyka
Wrzesieñ

2005
Listopad

2005
Luty 2006

Kwiecieñ
2006

Czerwiec
2006

Liczba zarejestrowa-
nych u¿ytkowników
szkoleñ na Akademii
(LZU)

Zmiana w stosunku do
poprzedniego okresu
(%)

Liczba osób, które
uruchomi³y szkolenia
(LOUS)

Zmiana w stosunku do
poprzedniego okresu
(%)

Liczba osób, które
ukoñczy³y szkolenia

Zmiana w stosunku
do poprzedniego
okresu (%)

3884 9550 16215 22798 28110 32027

  � 145,88% 69,79% 40,60% 23,30% 13,93%

2367 7380 12708 14939 19859 22952

� 211,79% 72,20% 17,56% 32,93% 15,57%

0 719 1261 1634 2033 2759

�ród³o: dane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci 2006

rozwoju firmy. Prawie po³owa ankietowanych chce poszerzyæ wiedzê z tego zakresu, jedna czwarta
tê wiedzê zamierza wykorzystaæ do otwarcia firmy (tab. 6.)

Uczestnicy internetowych szkoleñ dotycz¹cych biznesplanu tak¿e chc¹ rozpocz¹æ dzia³al-
no�æ gospodarcz¹ w ci¹gu 3 miesiêcy. Mo¿na wnioskowaæ, ¿e internet jest medium �pierwszej
pomocy� informacyjnej i edukacyjnej.

Dziêki programom ePolska oraz Strategia Informatyzacji Rzeczpospolitej, Polska jest w³¹czo-
na w proces tworzenia warto�ciowych tre�ci i us³ug spo³eczeñstwa informacyjnego. W Polsce
i w innych krajach Unii Europejskiej zgodnie z oczekiwaniami obywateli internet bêdzie coraz czê-
�ciej wykorzystywany jako medium pozwalaj¹ce na dotarcie do us³ug wspieraj¹cych powstawanie

Jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê 299

Fundusze strukturalne dla przedsiêbiorstw 230

Biznesplan 97

Badanie rynku 541

Szkolenie bhp 58

Zasady ubiegania siê o zamówienia publiczne 79

Microsoft Office 729

Razem 2033

Tab. 4. Motywacje uczestników szkolenia Jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê

Liczba osóbNazwa szkolenia

�ród³o: dane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci, czerwiec 2006



247Elektroniczne wspieranie przedsiêbiorczo�ci. Wyniki badañ empirycznych

Tab. 5. Motywacje uczestników szkolenia Jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê

Jeszcze nie wiem, kiedy 475 15,03%

Po skoñczeniu studiów/nauki 354 11,20%

W ci¹gu najbli¿szego roku 1109 35,09%

W ci¹gu najbli¿szych 3 miesiêcy 1222 38,67%

Dlaczego zainteresowa³(a) siê Pan(i) szkoleniem Jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê?

Chcê poszerzyæ swoj¹ wiedzê w tym zakresie 1867 35,29%

Chcê za³o¿yæ w³asn¹ firmê 3160 59,72%

Chcê zmieniæ formê prawn¹ przedsiêbiorstwa 40 0,76%

Inne 224 4,23%
Kiedy planuje Pan(i) rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹?

�ród³o: dane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci, sierpieñ 2006

i rozwój mikro-, ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw. Ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa w Polsce
maj¹ dostêp do internetu i wykorzystuj¹ go do prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej. W pol-
skich zasobach internetowych pojawia siê coraz wiêcej informacji pozwalaj¹cych poszerzaæ
wiedzê przedsiêbiorców i potencjalnych przedsiêbiorców z zakresu prowadzenia firmy. Ze wzglê-
du na swoj¹ specyfikê, internet mo¿e byæ skutecznym �rodkiem s³u¿¹cym do przekazywania
tre�ci i us³ug o charakterze informacyjnym i szkoleniowym. Na podstawie analizy danych z ba-
dañ, opinii przedsiêbiorców oraz uczestników szkoleñ mo¿na wnioskowaæ, ¿e internet mo¿e
wspieraæ proces rozwoju przedsiêbiorczo�ci. Mo¿na wnioskowaæ, ¿e specjalnie przygotowywa-
ne internetowe serwisy staj¹ siê elementem systemu wpierania przedsiêbiorczo�ci. Internet jest
substytutem centrali telefonicznej czy ksi¹¿ki telefonicznej. Wydaje siê �ród³em pierwszej pomo-
cy informacyjnej.

Tab. 6. Motywacje uczestników szkolenia Biznesplan

Po skoñczeniu studiów/nauki 177 6,93%

Trudno powiedzieæ 237 9,28%

W ci¹gu najbli¿szego roku 680 26,61%

W ci¹gu najbli¿szych 3 miesiêcy 941 36,83%

W ci¹gu najbli¿szych 6 miesiêcy 520 20,35%

Dlaczego jest Pan(i) zainteresowany(a) szkoleniem Biznesplan?

Chcê poszerzyæ swoj¹ wiedzê z tego zakresu 2633 48,79%

Inne 191 3,54%

Poniewa¿ zamierzam rozpocz¹æ dzia³alno�æ gospodarcz¹ 1384 25,64%

Poniewa¿ zamierzam staraæ siê o uzyskanie finansowania 497 9,21%
na projekt inwestycyjny

Poniewa¿ zamierzam staraæ siê o uzyskanie finansowania 692 12,82%
swojego pomys³u/projektu

W jakim czasie planuje Pan(i) rozpocz¹æ dzia³alno�æ gospodarcz¹/inwestycje?

�ród³o: dane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci, sierpieñ 2006
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Internet to wynalazek bêd¹cy wynikiem kreatywno�ci, a jego zastosowanie to oznaka przed-
siêbiorczo�ci, choæ czêsto tak¿e lenistwa. Internet to równie¿ narzêdzie wspierania przedsiêbior-
czo�ci; informuje, jak za³o¿yæ i prowadziæ firmê. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e w wielu urzêdach ju¿
nied³ugo powszechne bêdzie zak³adanie dzia³alno�ci gospodarczej poprzez internet. Rozwój
przedsiêbiorczo�ci bêdzie nastêpowa³ w du¿ej mierze dziêki internetowi, poniewa¿ przedsiêbior-
czo�æ jest spraw¹ praktyki (Drucker 1992).
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On-line Business Support � Research Analysis

The article highlights the catalyst role of technology and on-line services and their impact on
entrepreneurship. This paper suggests that the Internet with its content is a powerful medium to
provide the business development services needed by entrepreneurs (research networking,
education/training). So far the Internet seems to be helpful, low-cost medium of communication
that allows providers of support services to inform or to restitute that kind of services. The
article presents an exploratory study of on-line business support services in Poland and first
experience of on-line training.
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Przedsiêbiorczo�æ w sieci

Historia e-biznesu od powstania sieci
Pocz¹tki Internetu siêgaj¹ koñca lat 60. XX w., kiedy powsta³ projekt o nazwie ARPANET.

Projekt finansowany przez Agencjê Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony Stanów
Zjednoczonych (Defence Advanced Research Projects Agency � DARPA) mia³ s³u¿yæ stworze-
niu sieci komputerowej, która mog³aby przetrwaæ atak nuklearny, co wi¹za³o siê g³ównie z jej
niezawodno�ci¹. Dzia³anie sieci polega³o przede wszystkim na mo¿liwo�ci przesy³ania danych
w przypadku ataku rakietowego, poprzez rozga³êzienie jej po³¹czeñ miêdzy komputerami; mia³a
ona funkcjonowaæ nawet mimo uszkodzenia jednej z jej czê�ci. Sukces projektu spowodowa³, ¿e
w 1975 r. sieæ o nazwie ARPANET zaczêto stosowaæ jako operacyjn¹, a nie eksperymentaln¹.
Zanim to jednak nast¹pi³o, mia³y miejsce dwa godne uwagi wydarzenia w dziejach Internetu.
Pierwsze z nich nast¹pi³o w 1971 r., kiedy to amerykañski in¿ynier i programista Raymond
S. Tomlinson, uczestnicz¹cy w budowaniu ARPANET, zastosowa³ po raz pierwszy znak �@� do
oddzielania nazwy odbiorcy od docelowego adresu. Pierwszy e-mail wys³any przez Tomlinsona
�brzmia³�: QWERTY1. Jak utrzymywa³ sam autor, tekst pionierskiej wiadomo�ci przes³anej drog¹
elektroniczn¹ by³ zupe³nie przypadkowy. Drugie wydarzenie nast¹pi³o w 1973 r. Wówczas to po
raz pierwszy zosta³o zainicjowane miêdzynarodowe po³¹czenie miêdzy Wielk¹ Brytani¹ a Norwe-
gi¹. W 1980 r. sieæ ARPANET obejmowa³a ju¿ ponad 400 serwerów w Stanach Zjednoczonych
(w tym serwery rz¹du, armii i uniwersytetów). W 1981 r. powsta³a CSNET, sieæ przeznaczona dla
naukowców niemaj¹cych po³¹czenia z ARPANET. W 1983 r. ARPA zdecydowa³a siê oddzieliæ
cze�æ wojskow¹ MILNET od czê�ci cywilnej ARPANET, która od tej pory zaczê³a dzia³aæ samo-
dzielnie, pod nazw¹ Internet. Sieæ o nazwie Internet nie mog³a jednak byæ u¿ywana do celów
komercyjnych z uwagi na zakaz National Science Foundation. Prezydent Stanów Zjednoczo-
nych George H.W. Bush zgodzi³ siê znie�æ ten zakaz dopiero w 1991 r. Rok wcze�niej dzia³alno�æ
zakoñczy³a ARPANET. Dla u¿ytkowników chc¹cych rozmawiaæ na ¿ywo Fin Jarkko Oikarinen
stworzy³ w 1988 r. pierwszy internetowy czat o nazwie IRC (Internet Relay Chat), a w 1991 r.
Timothy Berners-Lee z genewskiego laboratorium CERN stworzy³ podstawy HTML (HyperText
Markup). Dnia 22 kwietnia 1993 r. powsta³a pierwsza graficzna przegl¹darka o nazwie Mosaic.
Osiem dni pó�niej CERN udostêpni³ bezp³atnie technologiê Web. W 1994 r. powsta³a Yahoo,
któr¹ stworzyli David Filo i Jerry Yang. Twórca Mosaic, Marc Andreessen, w 1995 r. wprowadzi³
kolejny program o nazwie Netscape Navigator. Warto równie¿ wspomnieæ o pierwszym progra-
mie, który umo¿liwi³ porozumiewanie siê poprzez sieæ za pomoc¹ g³osu � Skype. Zosta³ wymy-
�lony przez dwóch skandynawskich informatyków Niklasa Zennstroma i Janusa Friisa. Od razu
zdoby³ popularno�æ. W 2003 r. pojawi³a siê pierwsza publiczna wersja beta programu, który
w pierwszym tygodniu �ci¹gnê³o 60 tys. u¿ytkowników. Jak wynika z danych z sierpnia 2007 r.,

1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ray_Tomlinson
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Skype ma ponad 220 mln2  zarejestrowanych u¿ytkowników na ca³ym �wiecie, w tym ponad 7 mln
w Polsce, dziêki czemu Polska zajmuje trzecie miejsce po Stanach Zjednoczonych i Chinach,
a w Europie miejsce pierwsze.

Rozwój Internetu w Polsce nast¹pi³ dopiero pod koniec lat 80. XX w. By³o to spowodowane
przede wszystkim objêciem krajów z tzw. bloku wschodniego programem COCOM (Coordinating
Committee for Multilateral Export Controls). Komitet, który skupia³ 17 pañstw zachodnich, w tym
Stany Zjednoczone i Japoniê, mia³ za zadanie nie dopu�ciæ, aby kraje bloku wschodniego mia³y
dostêp do nowoczesnych technologii. Dopiero po upadku bloku komunistycznego po 1989 r.
i odzyskaniu przez Polskê niepodleg³o�ci, ograniczenia COCOM wobec Polski zosta³y zniesio-
ne. Dziêki temu Polska w 1990 r. uzyska³a cz³onkostwo w EARN (European Academic Research
Network), europejskiej sieci ³¹cz¹cej o�rodki akademickie. W tym samym roku Uniwersytet War-
szawski po³¹czy³ sieæ komputerów krajowych z sieci¹ zagraniczn¹ Uniwersytetu w Kopenhadze.
W 1992 r. Telekomunikacja Polska udostêpni³a u¿ytkownikom sieæ pakietow¹ POLPAK, a w 1993 r.
na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zosta³ uruchomiony pierwszy polski serwer
www. W tym samym roku przy Uniwersytecie Warszawskim powsta³a Naukowa Akademicka
Sieæ Komputerowa (NASK), która sta³a siê monopolist¹ w dostêpie do internetu i rejestracji
domen internetowych. Jest ona nadal wiod¹cym operatorem sieci transmisji danych. W 1995 r.
powsta³ pierwszy w Polsce portal internetowy o nazwie Wirtualna Polska, utworzy³a siê równie¿
Polska Spo³eczno�æ Internetu, której zadaniem by³o propagowanie rozwoju internetu. Rok pó�-
niej internetow¹ dzia³alno�æ rozpoczê³o jedno z najbardziej popularnych obecnie multimedium
w Polsce � portal Onet.pl.

Biznes w sieci zacz¹³ rozkwitaæ od 1993 r., kiedy zaczêto przyjmowaæ zamówienia na pizzê przez
internet. Tak¹ us³ugê jako pierwsza wprowadzi³a firma Pizza Hut. Powsta³ tak¿e pierwszy bank
on-line. Dwa lata pó�niej Jeff  Bezos za³o¿y³ Amazon.com. Pocz¹tkowo by³a to ksiêgarnia, której
asortyment poszerza³ siê w miarê zapotrzebowania o inne towary, do których mo¿na zaliczyæ
przede wszystkim sprzêt komputerowy, DVD, sprzêt elektroniczny, ¿ywno�æ i meble. Bezos stwo-
rzy³ tak¿e internetowe radio o nazwie Radio HK. W 1995 r. powsta³ jeden z najpopularniejszych
serwisów aukcji internetowych eBay. Dziesiêæ lat pó�niej firma zaczê³a zdobywaæ polski rynek.
W 1999 r., cztery lata po zniesieniu bezp³atnej rejestracji domen, za 7,5 mln dolarów sprzedano
(kupion¹ w 1997 r. za 150 tys. USD) domenê business.com.

W Polsce biznes elektroniczny zacz¹³ siê rodziæ w latach 90. XX w. Przedsiêbiorcy tworzyli swoje
pierwsze strony internetowe, traktuj¹c je jako wizytówki. Wed³ug �róde³, pierwszy sklep interneto-
wy powsta³ ju¿ w 1996 r.; uruchomi³a go firma Ternet3  z Warszawy, ale sklep szybko zakoñczy³
dzia³alno�æ. W sieci mo¿na jednak znale�æ firmy, które rozpoczê³y dzia³alno�æ internetow¹ wcze-
�niej. Ksiêgarnia nepo.pl na swojej stronie internetowej informuje, ¿e sprzedaje swoje produkty
w sieci od 1994 r. Wed³ug tygodnika �Time� pierwszy supermarket internetowy o nazwie ToTu4  do
zamieszczania ofert stron internetowych i sklepów zosta³ za³o¿ony w Polsce w 1997 r.

Handel internetowy staje siê w Polsce coraz bardziej popularny równie¿ dziêki aukcjom inter-
netowym. W 1999 r. Arjan Bakker stworzy³ Allegro � pioniera polskich aukcji, który jest wzoro-
wany na amerykañskim e-Bay. Pocz¹tkowo aukcje by³y bezp³atne, ale po pewnym czasie firma
zdecydowa³a siê wprowadziæ op³aty za wystawianie przedmiotów, nie trac¹c przy tym klientów.
Jak wynika z danych firmy, Allegro liczy obecnie 6 mln u¿ytkowników, a co 17 sekund rejestruje
siê nowe konto.

KATARZYNA �WIERCZEWSKA-PIETRAS

2 http://skype.wiadomosc.info/index.php?s=&mod=arts&rid=4409
3 http://sklepy-internetowe.cogdziekupic.pl/historia_powstania
4 http://pl.wikipedia.org/wiki/Sklep_internetowy
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Internet w Polsce ma ju¿ ponad 15 lat. Patrz¹c na wirtualny �wiat, mo¿na pomy�leæ, ¿e powsta-
³o w nim ju¿ wszystko i nic wiêcej siê nie zmie�ci. Nie mo¿na jednak my�leæ jak Charles H. Duell,
który � pracuj¹c w biurze patentowym � stwierdzi³, ¿e: �Wszystko, co by³o do wynalezienia,
zosta³o ju¿ wynalezione�.5  By³o to w 1899 r., a od tej my�li minê³o ju¿ 107 lat. W miêdzyczasie
�wiat zmieni³ siê o 180 stopni i zapewne bêdzie siê zmienia³ nadal.

Internet w liczbach
Wed³ug badañ Millward Brown Group of Companies6, w Polce z dostêpu do internetu korzy-

sta 51,9% mê¿czyzn i 48,1% kobiet. Najwiêcej u¿ytkowników ma wykszta³cenie �rednie (42,6%).
W strukturze wiekowej przewa¿a m³odzie¿ (15�24 lat; 37,9%). Internauci najczê�ciej korzystaj¹
z sieci w domu (73,4%); praca jest na drugim miejscu (30,8%). Wed³ug raportu G³ównego Urzêdu
Statystycznego: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2005 r., wiêk-
szo�æ internautów korzysta z sieci w celu komunikowania siê (30% badanych) oraz wyszukiwa-
nia informacji o towarach i us³ugach (18%). Czyta i pobiera czasopisma on-line, a tak¿e gra,
pobiera gry i muzykê 14% internautów.

Z raportu Money.pl wynika, ¿e ³¹czna liczba internautów w Polsce wynosi 11 mln, z czego
3 mln robi zakupy w sieci. Poni¿szy wykres wskazuje, ¿e u¿ytkowników internetu z roku na rok
przybywa.

Przedsiêbiorczo�æ w sieci

Tab. 1. Odsetek Polaków korzystaj¹cych z internetu
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Mimo wzrostu grupy internautów, dostêp do internetu jest ograniczony. Dlaczego? Jak wyni-
ka z badañ G³ównego Urzêdu Statystycznego z kwietnia 2005 r., wiêkszo�æ ankietowanych (39%)
odpowiedzia³a, ¿e nie ma potrzeby korzystania z internetu, na drugim miejscu znalaz³y siê zbyt
wysokie koszty sprzêtu, a na trzecim � zbyt wysokie koszty dostêpu. Najbardziej zaskakuje
wynik trzeciej grupy, poniewa¿ wskazuje, ¿e Polska jest pañstwem, w którym dostêp do internetu
jest jednym z najdro¿szych w Europie. Potwierdza to raport Centrum im. Adama Smitha: Ceny
dostêpu do Internetu w Polsce na tle wybranej grupy krajów europejskich III, IV kwarta³ 2005
i I kwarta³ 2006. Raport zosta³ podzielony na trzy grupy tzw. koszyków: LOW (u¿ytkownicy
pocz¹tkuj¹cy lub mniej korzystaj¹cy z internetu), MEDIUM (u¿ytkownicy czê�ciej korzystaj¹cy)
oraz HIGH (u¿ytkownicy intensywnie korzystaj¹cy z internetu). Przedstawiony wykres przekonuje
o cenie, jak¹ p³aci grupa u¿ytkowników �rednio intensywnie korzystaj¹cych z dostêpu do sieci.

Jak wynika z tego wykresu, najtañszy dostêp do internetu maj¹ Wielka Brytania i Irlandia.
Polska w tym zestawieniu znajduje siê najwy¿ej, z cen¹ dochodz¹c¹ do 90 USD. Sytuacja ta
wynika g³ównie z monopolu Telekomunikacji Polskiej, która poprzez reklamy zachêca do zak³ada-
nia Neostrady ju¿ od kilkunastu z³otych. S¹ to jednak najwolniejsze ³¹cza, o ma³ej przepustowo�ci.

5 Cytat pochodzi ze strony: http://www.cs.put.poznan.pl/mmasewicz/
6 Dane z okresu czerwiec � sierpieñ 2006 r.
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Tab. 2. Zestawienie cen wed³ug parytetu si³y nabywczej wyra¿onej w USD w I kwartale 2006 r.
(w koszyku MEDIUM)
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Biznes z www, czyli e-commerce
W 1997 r. handel elektroniczny zosta³ okre�lony terminem e-commerce. �Wed³ug �wiatowej

Organizacji Handlu (WTO) przez e-commerce nale¿y rozumieæ produkcjê, reklamê, sprzeda¿ i dys-
trybucjê produktów poprzez sieci teleinformatyczne. Instrumentami gospodarki elektronicznej
s¹: telefon, telefax, telewizja, Elektroniczna Wymiana Danych (EDI) oraz Internet � najwa¿niejszy
i coraz czê�ciej u¿ywany�.7

W Polsce coraz wiêcej przedsiêbiorstw korzysta z internetu. W kwietniu 2005 r. GUS po raz pierw-
szy przeprowadzi³ seriê badañ dotycz¹cych wykorzystania technologii informacyjno-telekomunika-
cyjnych (ICT) na grupie 14 000 przedsiêbiorstw oraz badanie pilota¿owe wykorzystania ICT
w przedsiêbiorstwach sektora finansowego na grupie 1500 przedsiêbiorstw. Liczba pracuj¹cych w sek-
torach wynios³a od 10 do wiêcej osób. Jak wynika z raportu GUS: Wykorzystanie technologii infor-
macyjno-telekomunikacyjnych w 2005 r., w Polsce 92% firm posiada komputer, a dostêp do internetu
ma 87% firm. Najwiêcej z internetu korzystaj¹ przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê na co dzieñ informatyk¹
(99%), dzia³alno�ci¹ filmow¹, radiow¹ i telewizyjn¹ (98%), obs³ug¹ nieruchomo�ci i nauk¹ (94%),
transportem, magazynowaniem i ³¹czno�ci¹ (91%), handlem i naprawami (87%), a tak¿e hotelarstwem,
budownictwem i przetwórstwem przemys³owym (85%). Firmy wykorzystuj¹ internet równie¿ do ce-
lów szkoleniowych (23% badanych przedsiêbiorstw) oraz do zamawiania towarów, p³acenia za pomo-
c¹ internetowych kont bankowych i porozumiewania siê za pomoc¹ e-maili.

Jak rodzi³y siê i rodz¹ fortuny e-biznesmenów
Potentaci internetu znajduj¹ siê na listach najbogatszych ludzi �wiata. Wystarczy spojrzeæ na

najnowszy ranking magazynu �Forbes�, aby siê o tym przekonaæ. Za³o¿yciele firmy Google,
Sergey Brin i Larry Page, zajmuj¹ 12 i 13 pozycjê na tej li�cie i s¹ na niej najm³odszymi najbogat-
szymi lud�mi. W pierwszym kwartale 2006 r. obroty Google wzros³y o 25%. W 2005 r. przychody
firmy wynios³y 6,1 mld USD, a zysk � 2 mld USD. Maj¹tek ka¿dego z twórców Google szacuje siê
na oko³o 12 mld USD. Twórca Amazon.com Jeffrey Bezos w najnowszym rankingu z 2006 r.
znalaz³ siê na 70 pozycji.

7 www.mgip.gov.pl
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W Polsce równie¿ nie brak sieciowych gigantów. Mo¿na wymieniæ chocia¿by twórcê Allegro
� Arjana Bakkera, Holendra, którego maj¹tek szacowany jest na 220 mln z³. Na swój e-biznes
Bekker wyda³ 30 tys. z³, a zaczyna³ w ma³ym, dwupokojowym mieszkaniu. Obecnie firma zatrud-
nia kilkadziesi¹t osób odpowiedzialnych za handel, marketing, bezpieczeñstwo i obs³ugê klienta.
Do Allegro nale¿y 90% rynku aukcji internetowych.

Twórcy jednego z najbardziej popularnych portali internetowych onet.pl, Tomasz Kolbusz
i Piotr Wilam, to pionierzy polskiego internetu, których maj¹tek wyceniany jest na 200 mln z³.
W 2001 r. sprzedali oni swoje akcje koncernowi ITI za 100 mln z³.

W Polsce, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, nie brak m³odych i zdolnych. Przyk³adem
s¹ twórcy o2.pl � Jacek �widerski, Micha³ Brañski i Krzysztof Sierota. W 2005 r. firma przynios³a
im 11 mln przychodu i 4 mln zysku, a maj¹tek za³o¿ycieli wyniós³ 60 mln z³.

Firma Merlin.pl nale¿y do najszybciej rozwijaj¹cych siê firm bran¿y IT w Europie �rodkowej.
Za³o¿ycielem i pomys³odawc¹ (na wzór amerykañskiego Amazon.com) jest Zbigniew Sykulski,
którego maj¹tek szacuje siê na 40 mln z³.

Warto równie¿ wspomnieæ o innowacyjnych stronach internetowych, które czêsto powsta-
wa³y po to, aby mo¿na je by³o sprzedaæ z zyskiem. Jedn¹ z nich jest tzw. serwis spo³eczno�ciowy
MySpace, stworzony w 2004 r. Pomys³odawcy MySpace stworzyli co� na miarê spo³eczno�ci,
której dali mo¿liwo�æ tworzenia swoich profili. Na stronie ka¿dy mo¿e publikowaæ, oceniaæ,
komentowaæ zamieszczone materia³y, wymieniaæ siê zdjêciami i adresami. Serwis od razu zyska³
ogromn¹ popularno�æ. �MySpace.com ma ponad 140 mln u¿ytkowników miesiêcznie, którzy
generuj¹ nawet 4,3 mld ods³on dziennie�.8  Wiêkszo�æ osób nie wyobra¿a sobie ¿ycia bez My-
-Space. Serwis zosta³ sprzedany za 580 mln dolarów koncernowi News Corp. W 2008 r. spó³ka
prognozuje przychody na poziomie 800 mln USD.

Podobnie przedstawia siê sytuacja serwisu YouTube, umo¿liwiaj¹cego publikacjê filmów w sieci,
który zosta³ kupiony przez Google w 2006 r. za 1,6 mld USD. W Polsce za kilkana�cie tysiêcy
z³otych powsta³ serwis Patrz.pl, który stanowi kopiê amerykañskiego YouTube. Miesiêcznie
serwis notuje 15 mln odwiedzin, a jego twórcy przewiduj¹ wzrost liczby wizyt. Jak informuje
jeden z za³o¿ycieli Patrz.pl, w³a�ciciele Gadu-Gadu oferowali za serwis pó³ miliona z³otych. Jed-
nak to za ma³o, poniewa¿ � jak mówi � potencja³ zawarty w tym biznesie jest wart o wiele wiêcej.9

Sklep internetowy
Sklep internetowy to najczê�ciej spotykana forma e-commerce. Handel w sieci daje mo¿liwo�æ

zakupu towarów o ka¿dej porze dnia i nocy, a tak¿e w innym pañstwie, bez wychodzenia z domu.
Sklepy internetowe oferuj¹ bogaty asortyment towarów, czêsto w promocyjnych cenach, do-
godne formy p³atno�ci oraz wizualne �dotkniêcie� ka¿dej rzeczy za pomoc¹ zdjêæ. Dziêki ³atwej
dostêpno�ci towarów w sklepach internetowych i mo¿liwo�ci ich zakupu poprzez sieæ rodzi siê
nowy typ handlu elektronicznego, zwany Now¹ Ekonomi¹, która w handlu nie zna granic. Wy-
starczy wpisaæ przedmiot, który nas interesuje, w dowolnie wybranej wyszukiwarce, i czekaæ na
rezultat. Tylko od nas zale¿y, czy wybierzemy sklep z Polski, czy zainteresuje nas oferta innego
sklepu poza jej granicami.

Jak tworzyæ sklep internetowy?
Sklep internetowy mo¿na stworzyæ za pomoc¹ szablonów, ale mo¿na równie¿ opracowaæ

w³asn¹ aplikacjê. Przy tworzeniu sklepu nale¿y przemy�leæ pierwsze podstawowe kroki:

8 http://www.internetstandard.pl/news/119543.html
9 Trzech zwyk³ych studentów i ich niezwyk³y serwis, �Rzeczpospolita�, gazeta/Ekonomia, 240/2006.
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1. Nazwa witryny � nale¿y zastanowiæ siê nad dobrze brzmi¹c¹ nazw¹; najlepiej, by z czym� siê
kojarzy³a.

2. Has³o � mo¿na wymy�liæ has³o reklamowe, które mo¿e zostaæ ³atwo zapamiêtane przez klien-
tów, dziêki czemu przy skojarzeniu wróc¹ do nas przy nastêpnych zakupach.

3. Misja witryny � co bêdziemy sprzedawaæ i w jaki sposób.
4. Cele witryny � co jest naszym celem, np.:

� zwiêkszenie sprzeda¿y,
� reklama i wyszukiwanie nowych kontaktów,
� przedstawienie aktualnej promocji i oferty,
� udzielenie pe³nej informacji o oferowanych produktach.

5. Kto stanowi konkurencjê � warto siê zastanowiæ, jakich konkurentów mamy w sieci, i przygo-
towaæ strategiê dzia³ania.

6. Promocja witryny � witrynê mo¿emy reklamowaæ poprzez np.:
� pozycjonowanie,
� zg³oszenie w katalogach tematycznych (Onet, WP, Interna itd.),
� zg³oszenie w wyszukiwarkach (Google, Szukacz, Gooru),
� banery reklamowe.

7. Ustalamy nawigacjê serwisu � nawigacja jest jedn¹ z najwa¿niejszych rzeczy; nale¿y siê nad
ni¹ dobrze zastanowiæ. Je¿eli jest dobrze zaprojektowana, klient nie zniechêci siê przy zakupie,
poniewa¿ nie bêdzie musia³ d³ugo szukaæ interesuj¹cego go towaru. Je¿eli jest �le zrobiona,
mo¿na siê po¿egnaæ z szybkim zyskiem ze sprzeda¿y.

8. Grafika � wygl¹d strony.

Opinie internautów
�Buduj¹c� sklep internetowy, warto siê zastanowiæ nad mo¿liwo�ci¹ wpisywania opinii kupuj¹cych.

Wed³ug �nowego raportu Jupiter Research, opinie o produktach czyta a¿ 77% kupuj¹cych, a osoby,
które opiniuj¹ produkty (pozytywnie lub negatywnie) na forach, wydaj¹ �rednio o 22% wiêcej od tych,
którzy tego nie robi¹. Wed³ug BizRate 57% kupuj¹cych ceni sobie wy¿ej opinie innych kupuj¹cych ni¿
opinie ekspertów�.10 Dlatego wa¿ne jest to, aby na stronie znalaz³y siê nie tylko informacje o produk-
tach, ale i o sklepie. Dziêki temu zdobywamy zaufanie klientów, którzy � opieraj¹c siê na opinii innych �
wybieraj¹ nasz sklep. Opinia dzia³a jak dobra reklama, któr¹ nale¿y wykorzystaæ. Rodzi siê jednak
pytanie: Czy nale¿y umieszczaæ negatywne opinie? Wed³ug Wojciecha Kryciaka, autora ksi¹¿ki: �Jak
za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy�, powinno siê moderowaæ i usuwaæ opinie wulgarne
b¹d� niezwi¹zane z produktem. Natomiast opinie, które odnosz¹ siê krytycznie do danego produktu,
powinny zostaæ zachowane. Autor uwa¿a, ¿e dziêki temu mo¿emy zyskaæ szacunek klientów. Zaufanie
mo¿emy tak¿e zdobyæ, podaj¹c nie tylko numer komórkowy w kontakcie ze sklepem, ale tak¿e dok³adny
adres i telefon stacjonarny. Przy zakupach w sieci jest to bardzo wa¿ne; dziêki temu klienci mog¹
nawi¹zaæ z nami nie tylko wirtualny, ale tak¿e rzeczywisty kontakt.

Na co zwracaj¹ uwagê klienci
Mo¿na by s¹dziæ, ¿e klienci w pierwszej kolejno�ci zwracaj¹ uwagê na cenê. Jednak w przy-

padku sklepów internetowych wed³ug raportu Money.pl wiêcej ni¿ po³owa kupuj¹cych (prawie
57%) zwraca uwagê na szybk¹ realizacjê przesy³ki. Nie ma mowy o d³ugim oczekiwaniu na zamó-
wiony towar. Im krócej, tym lepiej. By³oby najlepiej, gdyby przesy³ka mog³a siê znale�æ u klienta
nastêpnego dnia po zamówieniu. Na drugim miejscu (33,9%) znalaz³y siê mi³a obs³uga i profesjo-
nalizm, dopiero na trzecim � cena (24,8%).

10 http://ecommerce.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?63116

KATARZYNA �WIERCZEWSKA-PIETRAS



255

Komunikacja
Wa¿n¹ rolê w komunikowaniu wirtualnym odgrywaj¹ telefon stacjonarny i adres firmy. Komu-

nikowaæ siê z klientami mo¿na tak¿e za pomoc¹ e-maili, komunikatorów (Gadu-Gadu, Tlen.pl) czy
�dwóch w jednym�, czyli telefonu i komunikatora o nazwie Skype (warto w tym miejscu dodaæ, ¿e
30% u¿ytkowników Skypa to firmy11). Coraz czê�ciej sklepy decyduj¹ siê na ten krok, poniewa¿
rozmowy s¹ tañsze i nie nara¿aj¹ klientów i sklepu na dodatkowe koszty zwi¹zane z transakcj¹.
Skype wychodzi naprzeciw przedsiêbiorcom, rozszerzaj¹c ofertê12 o:
� stronê internetow¹ Skype dla Biznesu, przeznaczon¹ dla rozwoju przedsiêbiorstwa;
� nowy certyfikowany sprzêt Skype firmy Plantronics;
� nowe cechy w panelu Skype for Business Control Panel (wcze�niej Skype Groups), u³atwia-

j¹ce zarz¹dzanie zgrupowanymi u¿ytkownikami i us³ugami pre-paid.

Skype dla Biznesu jest dostêpny w 18 jêzykach, w tym oczywi�cie w jêzyku polskim.

Sprzeda¿ przez internet
Spo�ród 11 mln u¿ytkowników internetu w Polsce, 4 mln robi zakupy w sieci. W 2006 r. po raz

drugi, we wspó³pracy �Wprost� i Money.pl, powsta³ ranking sklepów internetowych i najlepiej
sprzedaj¹cych siê produktów. Aby raport móg³ powstaæ, wybrano i zbadano 15 kategorii towarów,
do których zaliczono m.in.: muzykê, elektronikê u¿ytkow¹, sport i turystykê, odzie¿ dla dziecka,
komputery i oprogramowanie, a tak¿e militaria. Sklepy internetowe by³y oceniane wed³ug dwóch
kategorii: funkcjonalno�ci i ergonomii. Za funkcjonalno�æ sklep móg³ otrzymaæ 75% punktów.
Sk³ada³y siê na ni¹ nastêpuj¹ce podkategorie: asortyment i ceny � 18 pkt, informacje o produkcie
� 18 pkt, biuletyn informacji, newsletter � 8 pkt, sposoby dostawy produktu � 8 pkt, warunki
dostawy produktu � 8 pkt, dostêpne sposoby p³atno�ci � 10 pkt, metody interakcji z klientem
� 10 pkt, mapa serwisu, bonusy, komentarze � 20 pkt. Za ergonomiê sklep móg³ otrzymaæ 25%
punktów. £atwo�æ dotarcia do informacji by³a traktowana jak jedna z podstawowych kwestii,
dlatego mo¿na by³o za ni¹ dostaæ najwiêksz¹ liczbê punktów, a¿ 50, poziom graficzny strony to
kolejne 30 pkt, wspó³praca z przegl¹darkami � 10 pkt, a obs³uga rozdzielczo�ci � równie¿ 10 pkt.

Wed³ug raportu, najwiêkszy odsetek internautów kupi³ w sieci ksi¹¿ki (14,23% ogólnej liczby
sprzedanych produktów). Na drugim miejscu znalaz³y siê odzie¿ i buty (12,39%), trzecie miejsce
zajê³y telefony komórkowe oraz akcesoria. Zauwa¿ono, ¿e ro�nie zainteresowanie wszystkimi
kategoriami produktów. Ryc. 3 ilustruje stopê wzrostu sprzeda¿y niektórych niszowych towarów
w 2006 r. w porównaniu z 2005 r.

Przedsiêbiorczo�æ w sieci

Ryc. 3. Porównanie sprzeda¿y produktów w latach 2005 i 2006
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11 http://www.skyper.pl/nowosc/skype-30-proc-uzytkownikow-to-firmy
12 http://www.e-biznes.pl/inf/2006/16409, Skype_dla_malych_przedsiebiorstw.php

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych z raportu Money.pl
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Jak pokazuje wykres, sprzeda¿ w niektórych przypadkach wzros³a a¿ dwukrotnie, co �wiadczy
o coraz wiêkszym zapotrzebowaniu na po¿¹dane dobra i o ³atwo�ci dostêpu do nich. Jest to
o tyle dobry wynik, ¿e wed³ug tygodnika �Wprost� Polacy s¹ najwybredniejszymi klientami
spo�ród dziesiêciu narodów przebadanych przez Visa Europe. S¹ oszczêdni, porównuj¹ ceny
w ró¿nych sklepach, kontroluj¹ siê podczas zakupów, zapoznaj¹ siê z w³a�ciwo�ciami produk-
tów przed ich zakupem i s¹ otwarci na nowe marki. Drugie miejsce w rankingu zajêli Francuzi�.13

Coraz wiêksz¹ popularno�ci¹ ciesz¹ siê porównywarki cenowe, które u³atwiaj¹ przeszukiwanie zaso-
bów sklepowych w poszukiwaniu najtañszej oferty. Dziêki temu Polacy oszczêdzaj¹ czas i pieni¹dze.

Jak wynika z danych tygodnika �Wprost�14 , sprzeda¿ internetowa w Polsce w ostatnim roku
wzros³a o 100% (do 3,1 mld z³), o 100% zwiêkszy³a siê tak¿e sprzeda¿ w sklepach internetowych
(z 1 do 2 tys.). Nie przodujemy w dostêpie do internetu, ale zakupy w sieci robimy ju¿ chêtniej
i znajdujemy siê w�ród krajów przoduj¹cych w tej dziedzinie w Europie. Czê�ciej od nas zakupy
robi¹ tylko Brytyjczycy, Szwedzi i Niemcy.

W 2005 r. procent internautów w�ród Polaków wynosi³ 17,5; w 2006 r. wzrós³ do 25%. Optymi-
styczna prognoza jest bardzo korzystna dla w³a�cicieli sklepów internetowych, którzy ze swoim
asortymentem mog¹ dotrzeæ do prawie ka¿dego internauty. To �prawie� wydobywa ró¿nicê
miêdzy miastem a wsi¹ w dostêpie do sieci. Ró¿nica jest istotna, wynosi a¿ 60%. Inwestorom
telekomunikacyjnym nie op³aca siê inwestowaæ w ma³ych miasteczkach i na wsiach z uwagi na
wysokie koszty inwestycyjne i niskie przychody. Wed³ug raportu �ePolska� Ministerstwa Go-
spodarki za lata 2001�2006, ma siê to zmieniæ. Jednym z planowanych kluczowych dzia³añ jest cel
numer 4: �Teleinformatyka na obszarach wiejskich�, który ma siê przyczyniæ do wzrostu liczby
przedsiêwziêæ umo¿liwiaj¹cych rozwój telekomunikacji na wsi oraz wspierania rozwoju spo³e-
czeñstwa informacyjnego na terenach wiejskich. Ju¿ nied³ugo mieszkañcy wsi bêd¹ mogli swo-
bodnie robiæ zakupy w sieci.

W Polsce zdecydowan¹ wiêkszo�æ internetowych klientów stanowi¹ mê¿czy�ni, ale ró¿nica
w tej dziedzinie miêdzy mê¿czyznami a kobietami powoli zaczyna siê zacieraæ. Wynika ona g³ów-
nie z potrzeby dotkniêcia i przymierzenia towaru, przez co kobiety na zakup decyduj¹ siê rzadziej.

Ryc. 4. Porównanie sprzeda¿y produktów w latach 2005 i 2006
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Jedn¹ z najpopularniejszych aukcji internetowych w Polsce jest Allegro. Wed³ug badañ Mega-
panel Gemius/PBI, w sierpniu 2006 r. serwis mia³ jedn¹ z najwiêkszych liczbê ods³on, a liczba
u¿ytkowników wynios³a 6 944 907. Allegro znalaz³o siê na czwartej pozycji, po takich gigantach
jak Google, Onet i Wirtualna Polska. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e za po�rednictwem Allegro
w 2005 r. dokonano transakcji za ponad 1,5 mld z³.

13 http://www.wprost.pl/ar/?O=95333&C=57
14 http://www.wprost.pl/ar/?O=95640
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Z raportu Money.pl i analizy 1172 opinii specjalistów z Ceneo.pl wynika, ¿e z zakupów przez
internet zadowolonych jest a¿ 82% internautów i tylko co 6 osoba ma problemy w sieci. To dobry
i zachêcaj¹cy wynik dla tych, którzy jeszcze nie robili zakupów w wirtualnym �wiecie.

Bezpieczeñstwo w sieci
Bezpieczeñstwo w sieci sta³o siê istotne w 1988 r., w momencie zara¿enia 6 tys. komputerów

przez internetowego robaka (Internet Worm). Twórc¹ niebezpiecznego programu komputerowe-
go by³ Robert Morris. Stworzy³ on samopowielaj¹cy siê kod, którego celem by³o wykazanie
s³abo�ci systemów. W zwi¹zku z tym wydarzeniem powsta³a organizacja CERT (Computer Emer-
gency Response Team), która mia³a odpowiadaæ za bezpieczeñstwo w sieci. Za straty wynosz¹-
ce 10 mln USD Morris zosta³ skazany na 3 lata obserwacji s¹dowej, 400 godzin pracy spo³ecznej
i grzywnê w wysoko�ci 10 tys. USD.15

W Polsce instytucj¹ odpowiedzialn¹ za bezpieczeñstwo w sieci jest CERT (Computer Emer-
gency Response Team).16  CERT  Polska jest zespo³em powo³anym do reagowania na zdarzenia
naruszaj¹ce bezpieczeñstwo w sieci internetowej. CERT Polska dzia³a od 1996 r. (do koñca 2000 r.
pod nazw¹ CERT NASK), a od 1997 r. jest cz³onkiem FIRST (Forum of Incidents Response and
Security Teams). W ramach tej organizacji wspó³pracuje z podobnymi zespo³ami na ca³ym �wie-
cie. Zespó³ CERT Polska dzia³a w strukturach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.
Dzia³alno�æ zespo³u jest finansowana przez NASK. Do g³ównych zadañ zespo³u nale¿¹:
� rejestrowanie i obs³uga zdarzeñ naruszaj¹cych bezpieczeñstwo sieci,
� alarmowanie u¿ytkowników o wyst¹pieniu bezpo�rednich dla nich zagro¿eñ, wspó³praca z in-

nymi zespo³ami IRT (Incidents Response Team) w ramach FIRST,
� dzia³ania zmierzaj¹ce do wzrostu �wiadomo�ci dotycz¹cej bezpieczeñstwa teleinformatycznego,
� badania i przygotowanie raportów dotycz¹cych bezpieczeñstwa polskich zasobów internetu,
� niezale¿ne testowanie produktów i rozwi¹zañ z dziedziny bezpieczeñstwa teleinformatycznego,
� prace w dziedzinie tworzenia wzorców obs³ugi i rejestracji incydentów, a tak¿e klasyfikacji

i tworzenia statystyk.

Do g³ównych zagro¿eñ w sieci nale¿y zaliczyæ:17

� uzyskanie przez osoby niepowo³ane dostêpu do danych transmitowanych przez sieæ lub
przechowywanych w komputerach do³¹czonych do sieci,

� uzyskanie przez osoby niepowo³ane dostêpu do innych zasobów (moc obliczeniowa kompu-
terów itd.),

� utrata danych na skutek z³o�liwej ingerencji z zewn¹trz,
� fa³szerstwo danych (dotyczy zw³aszcza poczty elektronicznej, w której jest m.in. mo¿liwo�æ

podszycia siê pod innego nadawcê).

8 listopada 2001 r. Komitet Ministrów Rady Europy przyj¹³ konwencjê o cyberprzestêpczo�ci
(ETS No. 185). 27 wrze�nia 2006 r. konwencja zosta³a podpisana przez 43 sygnatariuszy, a 15 pañstw
j¹ ratyfikowa³o. Polska podpisa³a konwencjê 23 listopada 2001 r., ale dotychczas jej nie ratyfikowa-
³a. Konwencja zobowi¹zuje pañstwa-strony do zharmonizowania swoich przepisów karnych z prze-
pisami konwencji w celu ujednolicenia zasad �cigania przestêpstw komputerowych w skali
ponadnarodowej oraz umo¿liwienia miêdzynarodowej wspó³pracy krajowych organów �cigania.18

15 http://pl.wikipedia.org/wiki/Robak_Morrisa
16 http://www.cert.pl/index3.html?id=10
17 http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~szymon/artykuly/iwp.html
18 http://www.pb.pl/content.aspx?sid=2284&guid=80D20E88-CEA7-4027-B7FF-E139ABAF0B0B



258

Przedsiêbiorcy mog¹ spotkaæ siê z ³amaniem ich praw w internecie poprzez sprzeda¿ podro-
bionych towarów ze znakiem firmy, rejestracjê domeny internetowej z zastrze¿onym znakiem
firmy czy naruszeniem autorskich praw maj¹tkowych. Internauci kupuj¹cy w sklepach interneto-
wych czy na aukcjach obawiaj¹ siê o bezpieczeñstwo zawieranych transakcji, o brak przesy³ki,
brak zwrotu pieniêdzy za zakupiony towar. Chocia¿ w wiêkszo�ci klienci sieci s¹ zadowoleni
z zakupów, to jednak bywaj¹ ostro¿ni.

Popular Mechanics w 1949 r. stwierdzi³: �Ju¿ wkrótce komputery mog¹ wa¿yæ nie wiêcej ni¿
1,5 tony�.19 Czy kto�, bior¹c laptop do rêki, mo¿e sobie wyobraziæ, jaki to musia³ byæ komputer?
Dzisiaj nikt siê nad tym nie zastanawia. Komputer, internet to codzienna praca wielu z nas.
Jeszcze 50 lat temu nikt nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e �wiatem mo¿e zaw³adn¹æ si³a internetu, ¿e
bêdzie mo¿na tak ³atwo porozumiewaæ siê z przyjació³mi, wysy³aæ listy poczt¹ elektroniczn¹, nie
u¿ywaj¹c papeterii, sprawdzaæ porann¹ prasê, nie wychodz¹c z domu po gazety, czy robiæ zaku-
py. Obecnie �wiat rzeczywisty nie wyobra¿a sobie ¿ycia bez �wiata wirtualnego i nie móg³by ju¿
tak funkcjonowaæ jak 50 lat temu. Internet to �ród³o informacji i otwarty rynek dla wszystkich
firm. Wystarczy wpisaæ has³o, a z jego zasobów �wyskakuje� kilka tysiêcy podstron na dany
temat. Sam Bill Gates nie spodziewa³ siê, ¿e internet i komputery zaw³adn¹ naszym ¿yciem.
Jeszcze w 1981 r. mówi³: �640K powinno wystarczyæ ka¿demu�.

Ka¿da szanuj¹ca siê firma ma ju¿ swój adres internetowy. Jest to najlepsza reklama, jak¹ firma
mo¿e sobie sama zapewniæ. Dziêki takim rozwi¹zaniom zyskuje mo¿liwo�æ globalnego rozwoju
i pozyskiwania klientów z ca³ego �wiata. Dlatego warto jest siê rozwijaæ w³a�nie w sieci, budowaæ
swój wirtualny �wiat, który mo¿e przynie�æ zyski znacznie szybciej, ni¿ �wiat rzeczywisty.
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Entrepreneurship on the Internet

Entrepreneurship on the net makes the expansion possible in fields where in the real world
very often it would be unworkable because of many obstacles and limiting factors like costs
� which are quite simply to overcome on the net.

It is easy to set up a web site available to millions of people in the world who type the web site
address or find what they are looking for in Google or via another search engine.

The Internet market is open to all ideas and hence we should take advantage thereof. The
number of internet shops has increased by 100% against the numbers from last year. The
number of buyers has increased as well. Thanks to the World Wide Web, e-mails and communi-
cators, entrepreneurs have a chance to communicate with clients on a global scale.

It was merely not so long ago in 1977, when Ken Olson, the president and founder of the
Digital Equipment Corp. Company stated, �there is no reason as to why anyone should want to
have a computer at home�. Today, most businesses, including most of us cannot imagine a life
without a computer or the Internet that in the age of advanced technology has become a com-
mon work tool.

The work above presents the history of the Internet and the most important elements which
have influenced its development and without which the virtual world would not have existed.

The thesis will present an in-depth look at the Internet�s range and capacity, possibilities it
creates, and also challenges the safety features Internet consumers face. Additionally it will
provide explanations of the most important definitions used in the world of e-business.

Przedsiêbiorczo�æ w sieci
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Jerzy Janczewski
Zespó³ Szkó³ w ¯ychlinie

Uwarunkowania rozwoju przedsiêbiorczo�ci
w ma³ych warsztatach samochodowych

Ma³e warsztaty nale¿¹ do licznej grupy mikroprzedsiêbiorstw. W literaturze takie mikrofirmy
nazywane s¹ lokomotyw¹ przedsiêbiorczo�ci i stanowi¹ jej synonim. W Polsce, po wst¹pieniu
do Unii Europejskiej, istniej¹ sprzyjaj¹ce warunki rozwoju ma³ych warsztatów samochodowych,
a zatem i ich przedsiêbiorczo�ci. Wynikaj¹ one z du¿ego popytu na u¿ywane samochody i z unij-
nych dyrektyw wyzwalaj¹cych konkurencyjno�æ w motoryzacji. Ponadto ma³e warsztaty s¹ ju¿
w znacznym stopniu zakorzenione w warunkach gospodarki rynkowej; niektóre rodowodem
siêgaj¹ czasów PRL-u, zdoby³y do�wiadczenie i s¹ uodpornione na czynniki hamuj¹ce przedsiê-
biorczo�æ. Nauczy³y siê do perfekcji minimalizowaæ koszty swej dzia³alno�ci. Barierami rozwoju
ma³ych warsztatów, a wiêc i rozwoju ich przedsiêbiorczo�ci, s¹ przede wszystkim: niedostatecz-
na wiedza i umiejêtno�ci z zakresu zarz¹dzania, s³abe wyposa¿enie techniczne i niewielkie mo¿li-
wo�ci finansowe. Od umiejêtno�ci pokonywania tych barier bêdzie w przysz³o�ci zale¿a³a ich
obecno�æ na rynku.

Rynek napraw w Polsce
Analitycy zajmuj¹cy siê rynkiem napraw samochodów najczê�ciej dziel¹ go na warsztaty

niezale¿ne, warsztaty autoryzowane przez producentów samochodów (typu dilerskiego) i warsz-
taty sieciowe (ryc. 1). Te ostatnie to warsztaty szybkiej obs³ugi, firm ubezpieczeniowych lub
du¿ych hurtowni typu �kierowniczego� lub warsztaty niezale¿ne zrzeszone w sieci dystrybuto-
rów i producentów czê�ci, tzw. w³a�cicielskie. Ponadto na rynku napraw funkcjonuj¹ tzw. warsz-
taty gara¿owe typu �zrób to sam�, bêd¹ce konsekwencj¹ wystêpowania szarej strefy oraz
zami³owania Polaków do samodzielnych napraw swoich pojazdów.

Ryc. 1. Rynek napraw w Polsce

Rynek napraw w Polsce

Warsztaty niezale¿ne
ma³e i du¿e Warsztaty autoryzowane

przez producenta

Warsztaty sieciowe, tzw.
kierownicze

Samodzielne naprawy
gara¿owe i szara strefa

Warsztaty zrzeszone
w sieci, tzw. w³a�cicielskie

Warsztaty niezrzeszone
w sieci

�ród³o: opracowanie autora na podstawie: Inter Cars o sobie i o polskim rynku, �AutoExpert� 12/2004
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Podzia³ rynku napraw w Polsce jest podobny do podzia³u tego typu przedsiêbiorstw w pozo-
sta³ych pañstwach Unii Europejskiej. Pewne ró¿nice wynikaj¹ z przesz³o�ci. Na polskim rynku s¹
sklepy motoryzacyjne sprzedaj¹ce czê�ci samochodowe, które oprócz warsztatów obs³uguj¹
samodzielne naprawy gara¿owe i szar¹ strefê. W krajach tzw. �starej� Unii (UE-15) znajduj¹ siê
równie¿ sklepy motoryzacyjne, ale ich oferta dotyczy g³ównie materia³ów eksploatacyjnych
� p³ynów, olejów, akumulatorów oraz akcesoriów � ¿arówek, dywaników, fotelików dla dzieci itp.

Tab. 1. Przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê naprawami i obs³ug¹ pojazdów samochodowych w Polsce w 2005 r.

Przedsiêbiorstwa Szacunkowa liczba przedsiêbiorstw Udzia³ (w %)

Warsztaty autoryzowane  1 280   5,3

Warsztaty sieciowe (kierownicze)   100   0,4

Ogó³em 24 380   100,0

Warsztaty niezale¿ne

Warsztaty niezale¿ne zrzeszone w sieci

Razem warsztaty niezale¿ne

� warsztaty ma³e

� warsztaty du¿e

82,0

12,3

94,3

75,1

19,3

20 000

3 000

23 000

18 300

4 700

�ród³o: opracowanie autora na podstawie materia³ów: MotoFocus, InterCars, GIPA, Samar

Ryc. 2. Najwa¿niejsze specjalizacje zwi¹zane z eksploatacj¹ wspó³czesnego samochodu

Pomoc drogowa

Tuning

Recykling

Mechanika pojazdowa

Diagnostyka

Myjnie

Serwis ogumienia

Elektrotechnika i elek-
tronika samochodowa

Blacharstwo
i lakiernictwo

Klimatyzacja

Wspó³czesny
samochód

�ród³o: opracowanie autora

Istotnym wyró¿nikiem jest tak¿e sposób sprzeda¿y samochodów u¿ywanych; polsk¹ specjal-
no�ci¹ s¹ gie³dy lub autokomisy. W krajach �starej� Unii najczêstszym miejscem sprzeda¿y
samochodu u¿ywanego jest salon dilera danej marki lub warsztat, w którym samochód by³
obs³ugiwany i naprawiany.

Najliczniejsz¹ grupê przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê naprawami i obs³ug¹ samochodów sta-
nowi¹ ma³e warsztaty niezale¿ne (tab. 1). Wykonuj¹ one naprawy pojazdów wielu marek; s¹
s³abiej wyposa¿one ni¿ du¿e serwisy. Najczê�ciej dysponuj¹ jednym lub kilkoma stanowiskami.
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Ryc. 3. Wyposa¿enie warsztatów mechanicznych wed³ug ich wielko�ci

Oferuj¹ us³ugi w ograniczonym zakresie; naprawiaj¹ samochody starsze, mniej skomplikowane
technicznie lub specjalizuj¹ siê w jednej dziedzinie (ryc. 2). Wiele z nich, zw³aszcza blacharsko-
-lakierniczych, dzia³a w szarej strefie (Steinbarth 2002). Niektóre lepiej wyposa¿one warsztaty
niezale¿ne, zw³aszcza du¿e, ale i niektóre ma³e, s¹ zrzeszone w sieciach dystrybutorów lub produ-
centów czê�ci samochodowych.

W Polsce wed³ug ró¿nych szacunków (nie zawsze pe³nych) dzia³a oko³o 25 tys. warsztatów
�wiadcz¹cych us³ugi motoryzacjyjne. Tworz¹ one oko³o 400 tys. stanowisk pracy.1 S¹ to dane
orientacyjne; najbardziej prawdopodobne s¹ szacunki firm Motofocus2  i Inter Cars (Go³¹bek
2004), które przyjmuj¹, ¿e w Polsce dzia³a oko³o 20 tys. niezale¿nych warsztatów samochodo-
wych, z czego 75% to warsztaty ma³e.

Czynniki stymuluj¹ce lub hamuj¹ce przedsiêbiorczo�æ ma³ych warsztatów
W literaturze przedmiotu mo¿na znale�æ liczne przyk³ady analiz i badañ czynników stymuluj¹-

cych lub hamuj¹cych przedsiêbiorczo�æ ma³ych firm, które s¹ wynikiem oddzia³ywania otocze-
nia na firmy. Rezultaty tych badañ nie zawsze s¹ porównywalne, zw³aszcza gdy postrzega siê je
przez pryzmat czasu, bran¿y lub sektora. Ró¿nie postrzegaj¹ je sami przedsiêbiorcy. Wiele przy-
taczanych w literaturze czynników hamuj¹cych jest ju¿ drugiej rangi i ma znikome znaczenie dla
przedsiêbiorczo�ci, choæ niektóre wydaj¹ siê uniwersalne i ponadczasowe. Ci¹gle bowiem to
brak popytu, brak �rodków finansowych i koszty prowadzenia dzia³alno�ci postrzegane s¹ w pierw-
szej kolejno�ci jako bariery rozwoju ma³ych firm.  S¹ to bariery, które zapewne jeszcze d³ugo (a mo¿e
wcale) nie znikn¹. Mo¿na przyj¹æ, ¿e lista zidentyfikowanych przeszkód utrudniaj¹cych dzia³al-
no�æ i rozwój ma³ych przedsiêbiorstw w Polsce jest ju¿ pe³na. Interesuj¹ce wydaje siê wykony-
wanie takich analiz w ujêciu sektorowym, w którym wyra�nie uwydatniaj¹ siê problemy bran¿y.

W latach 2002 i 2003 pierwszoplanowymi barierami dla ma³ych warsztatów niezale¿nych by³y
podatki, ma³e obroty, koszty robocizny, przepisy prawne i biurokracja oraz brak pomys³u na
dalszy rozwój warsztatu (Janczewski 2003). Wiêkszo�æ tych barier pochodzi³a z zewn¹trz firmy,
a tylko jedna dotyczy³a wnêtrza warsztatów i wskazywa³a na bezradno�æ kierownictwa w tworze-
niu strategii dla dalszego rozwoju dzia³alno�ci. W tab. 2 przedstawione s¹ najwa¿niejsze czynniki
stymuluj¹ce rozwój przedsiêbiorczo�ci w ma³ych warsztatach samochodowych. Na podstawie

�ród³o: opracowanie autora na podstawie: Badanie kana³ów dystrybucji, GIPA, 12/2003

1 Z wypowiedzi organizatorów manifestacji w 2002 r., www.pim.org.pl, 29.03.2004 r.
2 Rynek warsztatów w Polsce 2004/2005 � Raport, www.motofocus.pl, 12.03.2005 r.; Krótkie podsumo-
wanie sieci warsztatowych, www.motofocus.pl, 9.06.2005 r.
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badañ mo¿na uznaæ, ¿e do grupy najwa¿niejszych czynników wp³ywaj¹cych na rozwój przedsiê-
biorczo�ci w sektorze badanych przedsiêbiorstw nale¿¹: czynniki rynkowe, uregulowania praw-
ne oraz postêp techniczny w motoryzacji.

Problemy dotycz¹ce zarz¹dzaniem ma³ymi warsztatami samochodowymi by³y przedmiotem
badañ GIPA (GIPA 2003). Mia³y ono na celu rozpoznanie problemów kierownictwa warsztatów
niezale¿nych i autoryzowanych zwi¹zanych z wykonywanym zawodem. Z badañ wynika³o, ¿e
dla warsztatów niezale¿nych, a wiêc i ma³ych, najwa¿niejszymi problemami w wykonywaniu
zawodu by³y k³opoty z wyposa¿eniem, brak �rodków finansowych na jego zakupy, nienad¹¿anie
za postêpem technologicznym oraz brak wykwalifikowanego personelu. Badania GIPA nie
uwzglêdnia³y barier wynikaj¹cych z zarz¹dzania � niskiej sk³onno�ci warsztatów do tworzenia
sieci i aliansów oraz do wykorzystania kreatywno�ci pracowników, zdobywania wiedzy i braku
strategicznego �my�lenia�.

Ryc. 4. Najwa¿niejsze czynniki stymuluj¹ce lub hamuj¹ce przedsiêbiorczo�æ warsztatów samochodowych

Niski kapita³ materialny
i niematerialny, wyposa-
¿enie warsztatu, poziom
wyszkolenia personelu

Rosn¹ca liczba u¿ywa-
nych samochodów i kon-
kurencja

Nieumiejêtne zarz¹dza-
nie, niska sk³onno�æ do
tworzenia sieci, aliansów,
zdobywania wiedzy

Dyrektywa sprzyjaj¹ca konkurencji w moto-
ryzacji � GVO, dyrektywa o lotnych zwi¹z-
kach organicznych i o z³omowaniu pojazdów
wycofanych z eksploatacji

Podatek od samochodów
u¿ywanych, sprowadza-
nych z zagranicy; podatek
VAT od nowych samo-
chodów przeznaczonych
do dzia³alno�ci gospo-
darczej, klauzula napraw

Postêp techniczny
w motoryzacji

Ma³e
warsztaty

samochodowe

�ród³o: opracowanie autora

Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej znacz¹co wp³ynê³o na poprawê sytuacji ma³ych
warsztatów samochodowych . Do najwa¿niejszych elementów, które przyczyni³y siê do wzrostu
przedsiêbiorczo�ci w ma³ych warsztatach samochodowych, nale¿a³ przede wszystkim nap³yw
u¿ywanych samochodów z krajów UE. Likwidacja barier celnych, wprowadzenie dyrektywy
GVO, przyjêcie dyrektywy o lotnych zwi¹zkach organicznych LZO i ustawy o recyklingu samo-
chodów wycofanych z eksploatacji � to równie¿ czynniki wp³ywaj¹ce na rozwój tych przedsiê-
biorstw. Równie istotne by³y zmiany w prawie ubezpieczeniowym oraz dzia³ania dystrybutorów
czê�ci i organizacji przedsiêbiorców.

Najwa¿niejszymi barierami hamuj¹cymi przedsiêbiorczo�æ ma³ych warsztatów samochodo-
wych s¹: niestabilna polityka podatkowa, trudno�ci w pozyskaniu �rodków finansowych, kosz-
ty pracy, niewielki kapita³ materialny i intelektualny warsztatów przejawiaj¹cy siê przestarza³ym
wyposa¿eniem i niskim poziomem wyszkolenia personelu, a tak¿e braki w zarz¹dzaniu charakte-
rystyczne dla wiêkszo�ci ma³ych firm.
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Analiza uwarunkowañ rozwoju ma³ych warsztatów samochodowych wskazuje na du¿¹ ró¿no-
rodno�æ bod�ców i barier przedsiêbiorczo�ci oraz na ich ró¿ne natê¿enie (tab. 2). Wiêkszo�æ z nich
nie zale¿y od przedsiêbiorstw. Te same kwestie mog¹ byæ albo stymulatorami albo hamulcami dla
przedsiêbiorczo�ci. Jednak po zbilansowaniu widaæ przewagê czynników stymuluj¹cych.

Zasoby i zarz¹dzanie jako najwa¿niejsze determinanty rozwoju przedsiêbiorczo�ci ma³ych
warsztatów subregionu p³ockiego

Wiêkszo�æ ma³ych warsztatów samochodowych subregionu p³ockiego (w którym przepro-
wadzono badania), podobnie jak i innych ma³ych firm w Polsce, znajduje siê w pierwszej fazie
rozwoju, na etapie �narodzin i walki o przetrwanie�, inaczej: w fazie przedsiêbiorczej. Faza ta trwa
wiele lat; takie firmy to proste organizacje, w których w³a�ciciel sam formu³uje cele i ustala
zasady funkcjonowania. Podejmuje on decyzje, opieraj¹c siê na w³asnej wiedzy i intuicji, niekie-
dy korzysta z zewnêtrznego doradztwa. W³a�ciciel ma³ego warsztatu osobi�cie nadzoruje i oce-
nia pracowników wed³ug w³asnych, subiektywnych kryteriów. Z regu³y realizuje strategiê
nastawion¹ na szybkie wykorzystanie pojawiaj¹cych siê szans. Czêsto dzia³a na zasadzie �stra¿y
po¿arnej�. Pomija szanse, z których owoce mo¿na zebraæ w bli¿ej nieokre�lonej przysz³o�ci.
Rzadko potrafi wykorzystaæ szczególne szanse, które pozwoli³yby jego firmie wej�æ do nastêp-
nej fazy rozwoju. Ta faza niekoniecznie musi przejawiaæ siê rozwojem ilo�ciowym. Mog¹ to byæ
równie¿ zmiany jako�ciowe, do których nale¿¹ zmiany w wyposa¿eniu i systemie zarz¹dzania.
Wi¹¿e siê to z powiêkszaniem kapita³u materialnego i niematerialnego firmy.

Z badañ autora wynika, ¿e wiêkszo�æ (62%) ma³ych warsztatów jest wyposa¿ona tylko w pod-
stawowe urz¹dzenia i narzêdzia do obs³ugi i naprawy samochodu: kana³, proste podno�niki,
pistolet lakierniczy, narzêdzia rêczne, rzadko narzêdzia specjalistyczne. Nawet je�li warsztat staæ
na zakup nowoczesnego sprzêtu, to decyzjê o zakupie odk³ada siê na bli¿ej nieokre�lony termin.
Narzêdzia zmechanizowane, myjki do zespo³ów, podno�nik, sprzêt diagnostyczny i pozosta³e
nowoczesne wyposa¿enie obs³ugowo-naprawcze posiada oko³o o 31% badanych firm. Jedynie
7% ma³ych warsztatów (przewa¿nie te, które na mocy odpowiedniej ustawy prowadz¹ badania
techniczne pojazdów) jest wyposa¿onych w sprzêt diagnostyczny na europejskim poziomie.
Zaledwie kilka warsztatów blacharskich dysponuje kabin¹ lakiernicz¹ i ram¹ naprawcz¹. Nie s¹ to
jednak urz¹dzenia wykonane profesjonalnie.

Oprócz wyposa¿enia we w³a�ciwe narzêdzia, na przedsiêbiorczo�æ ma³ego warsztatu, a tym
samym na jego zdolno�æ do pokonywania barier, decyduj¹cy wp³yw ma równie¿ wiedza w³a�ciciela
i zatrudnionych przez niego pracowników. Stanowi ona o kapitale niematerialnym firmy. W bada-
nych warsztatach przewa¿a³y osoby z wykszta³ceniem �rednim i zasadniczym zawodowym. W�ród
w³a�cicieli 67% osób mia³o wykszta³cenie �rednie, a 24% � wykszta³cenie zasadnicze, przewa¿nie
o kierunku mechanik pojazdów samochodowych lub pokrewnym. Wy¿sze wykszta³cenie mia³o 8%
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Ryc. 5. Struktura wyposa¿enia ma³ych warsztatów samochodowych

�ród³o: opracowanie autora na podstawie badañ
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Tab. 2. Najwa¿niejsze czynniki wp³ywaj¹ce na przedsiêbiorczo�æ ma³ych warsztatów samochodowych
i ich natê¿enie

natê¿enie
od - 1 do - 3

�ród³o
czynników

Najwa¿niejsze czynniki pobudzaj¹ce i hamuj¹ce
przedsiêbiorczo�æ ma³ych warsztatów samochodowych

Bodziec Bariera
natê¿enie
od 1 do 3

Rynek Rosn¹ca liczba u¿ywanych samochodów osobowych + 3

Szara strefa na rynku napraw - 1

Brak wykwalifikowanego personelu - 1

Konkurencja � ekspansja sieci warsztatowych + 3

Oddzia³ywanie organizacji przedsiêbiorców, producentów
i dystrybutorów czê�ci, placówek badawczych, szkoleniowych

+ 2

Finanse Trudno�ci z pozyskiwaniem �rodków na rozbudowê
i wyposa¿enie warsztatu

- 2

Fundusze unijne, leasing, inne mo¿liwo�ci pozyskiwania finansów + 1

Polityka Niekorzystna polityka podatkowa � zmiany w podatku od
u¿ywanych samochodów, zmiany akcyzy na paliwa, plany
likwidacji podatku zrycza³towanego, podatek VAT od zakupu
samochodów nowych przeznaczonych do dzia³alno�ci
gospodarczej

- 2

Silne lobby producentów samochodów, brak akceptacji
dla klauzuli napraw

- 3

Koszty prowadzenia dzia³alno�ci - 1

Wsparcie dla ma³ych przedsiêbiorstw + 1

Prawo Wprowadzanie uregulowañ GVO + 3

Zmiany w prawie ubezpieczeniowym + 1

Ustawa o samochodach wycofanych z eksploatacji + 1

Dyrektywa o lotnych zwi¹zkach organicznych + 2

Ekonomia Poziom bezrobocia + 1

Technika Postêp techniczny w motoryzacji + 3

�rodowisko
naturalne

Rozwój sieci recyklingu samochodów + 1

Mo¿liwo�ci recyklingu produktowego + 2

Zasoby Niski kapita³ materialny � wyposa¿enie warsztatu - 2

Niski kapita³ niematerialny � wykszta³cenie personelu,
certyfikaty jako�ci, specjalizacja

- 3

Zarz¹dzanie Niedostateczna wiedza i umiejêtno�ci z zakresu zarz¹dzania
� ma³a sk³onno�æ do sta³ego rozwoju w³asnych umiejêtno�ci
i zdobywania wiedzy, tworzenia sieci i aliansów,
wykorzystania kreatywno�ci pracowników

- 3

Razem + 24 - 18

�ród³o: opracowanie autora



266

0%
podstawowe

20%

40%

60%

100%

80%

zasadnicze œrednie wy¿sze

8

67

24

1

JERZY JANCZEWSKI

Ryc. 6. Struktura wykszta³cenia w³a�cicieli warsztatów samochodowych

�ród³o: opracowanie autora na podstawie badañ

przedsiêbiorców, a wykszta³cenie podstawowe � 1%. W�ród  pracowników tak¿e przewa¿a³o wy-
kszta³cenie �rednie (43%) i zasadnicze zawodowe (43%). By³a tak¿e do�æ liczna grupa zatrudnio-
nych z wykszta³ceniem wy¿szym (14%), g³ównie licencjackim, ale nietechnicznym.

Ryc. 7. Struktura wykszta³cenia pracowników ma³ych warsztatów samochodowych
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�ród³o: opracowanie autora na podstawie badañ

Kryterium jako�ci dla ma³ego warsztatu okre�la, czy specjalizuje siê on w wybranych us³u-
gach, czy posiada certyfikaty i autoryzacje producentów, czy wdra¿a uznane systemy jako�ci.
Zdecydowana wiêkszo�æ (86%) ma³ych warsztatów specjalizuje siê w wybranych us³ugach,
pozostali s¹ �uniwersalni� i uwa¿aj¹, ¿e w bran¿y, w której dzia³aj¹, nale¿y znaæ siê na wszystkim.
Wiêkszo�æ wyspecjalizowanych umiejêtno�ci nie jest potwierdzona certyfikatami; ma³e warszta-
ty niezbyt o to dbaj¹. Zapewne opieraj¹ siê na opinii �z³otej r¹czki�. Certyfikaty posiada jedynie
37% badanych warsztatów. Niewielka grupa, bo oko³o 3%, nie jest �wiadoma potrzeby jakiegokol-
wiek potwierdzania jako�ci us³ug. Wszystkie badane warsztaty nie maj¹ autoryzacji producenta
samochodów ani siê o ni¹ nie ubiegaj¹. ̄ aden z nich nie uzyska³ certyfikatu jako�ci, np. ISO.

Wiedza i umiejêtno�ci s¹ istotnym kryterium oceny przedsiêbiorczo�ci ka¿dej firmy (Dietl
2006). Umiejêtno�ci wyró¿niaj¹ce ma³y warsztat spo�ród otoczenia to przede wszystkim rezultat
wykszta³cenia i wiedzy w³a�ciciela i pracowników. Wiedzy wymagaj¹ nie tylko nowoczesne
modele samochodów, ale te¿ nowe narzêdzia i technologie. Stosunkowo niedawno, aby popraw-
nie naprawiaæ samochody, wystarcza³a znajomo�æ budowy i zasad dzia³ania zespo³ów pojazdów
i podstawowa wiedza z zakresu napraw mechanicznych i elektrycznych. Obecnie, aby zrozumieæ
budowê i funkcjonowanie wiêkszo�ci zespo³ów, trzeba byæ równie¿ fachowcem w dziedzinie
elektroniki; nie bez znaczenia jest z³o¿ono�æ urz¹dzeñ naprawczo-diagnostycznych. Niezbêdna
jest w warsztacie wiedza z zakresu zarz¹dzania; dobrze zarz¹dzany warsztat powinien przewidy-
waæ czas oraz zakres szkoleñ doskonal¹cych umiejêtno�ci pracowników. Charakterystycznymi
cechami obrazuj¹cymi poziom poszerzenia wiedzy s¹ czêstotliwo�æ dokszta³cania, poziom prze-
znaczanych na dokszta³canie wydatków oraz formy dokszta³cania.

Z badañ autora wynika, ¿e istnieje grupa (28%) ma³ych warsztatów, która nie podnosi swoich
kwalifikacji. �wiadczy to, ¿e w sektorze napraw samochodów mog¹ byæ tacy, którzy korzystaj¹
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tylko z nabytej kiedy� wiedzy i nie widz¹ potrzeby jej aktualizowania. G³êbsze badanie wykaza³o,
¿e wiêkszo�æ (52%) w³a�cicieli i pracowników ma³ych warsztatów samochodowych dokszta³ca
siê sporadycznie (od przypadku do przypadku), szczególnie wtedy, gdy zmusza ich do tego
konieczno�æ, np. brak informacji o budowie, zamiennikach lub danych regulacyjnych niezbêd-
nych w naprawach i obs³udze samochodu. Pozosta³e ma³e warsztaty przywi¹zuj¹ du¿¹ wagê do
dokszta³cania siê: 35% czyni to systematycznie, a 13% nastawia siê na sta³e dokszta³canie.
Wyniki badañ autora s¹ czê�ciowo zbie¿ne z wcze�niej cytowanymi badaniami GIPA, wed³ug
których tylko 27% warsztatów niezale¿nych pomy�lnie przechodzi przez szkolenia techniczne,
a handlowe jeszcze mniej, bo zaledwie 8%. Najmniej ze szkoleñ korzystaj¹ warsztaty ma³e, jedno-
stanowiskowe. Odwrotna sytuacja panuje w warsztatach autoryzowanych.

Zdobywanie wiedzy kosztuje. Z badañ wynika, ze 42% ma³ych warsztatów unika wydatków
na dokszta³canie. Zapewne nawet nie korzystaj¹ systematycznie z podstawowej prasy fachowej.
Podobna liczba warsztatów (41%) przeznacza niewielkie kwoty na dokszta³canie siê, ale oszczê-
dza na takich wydatkach. Jedynie 17% badanych deklaruje, ¿e na dokszta³canie przewiduje
pewien u³amek dochodu. Zdecydowana wiêkszo�æ (62%) ma³ych warsztatów zdobywa informa-
cje z popularnej prasy, z instrukcji, ulotek reklamowych lub od dostawców i kolegów z bran¿y.
Tylko 9% uczêszcza na kursy lub studia podyplomowe, pozostali (29%) czytaj¹ prasê i literaturê
fachow¹, bior¹ udzia³ w szkoleniach i korzystaj¹ z informacji w internecie.

Ryc. 8. Wydatki ma³ych warsztatów samochodowych na dokszta³canie

�ród³o: opracowanie autora na podstawie badañ

Ryc. 9. Formy dokszta³cania siê personelu ma³ych warsztatów samochodowych

�ród³o: opracowanie autora na podstawie badañ

Charakterystycznym przejawem przedsiêbiorczo�ci ma³ych warsztatów jest wspó³praca z in-
nymi firmami, tak¿e z konkurencyjnymi. Wspó³praca ta wyra¿a siê m.in. przynale¿no�ci¹ warszta-
tu do cechu, izby, sieci warsztatowej, tworzeniem nowych przedsiêbiorstw lub innych aliansów
strategicznych Ma³e warsztaty przewa¿nie dzia³aj¹ w osamotnieniu (78%). Na �syndrom samot-
nika�, oznaczaj¹cy znikom¹ sk³onno�æ ma³ych firm do wspó³pracy z innymi, wskazuje H. Bieniok
(Bieniok 2003). Syndrom samotnika w warsztatach zapewne wynika z ich g³êbokiego poczucia
w³asnej niezale¿no�ci i obawy przed utrat¹ choæby kawa³ka tego przywileju. Jest to podej�cie
nies³uszne, ogranicza bowiem mo¿liwo�ci rozwojowe firmy. £¹czenie siê w grupy pozwala na

41%

17%0%

42%

unika wydatków

oszczêdza, niewielkie wydatki

przeznacza z góry % dochodu

29%

9% 0%

62%

popularna prasa, wiedza od dostawców

szkolenia, fachowa prasa

kursy, studia podyplomowe



268 JERZY JANCZEWSKI

podzia³ obowi¹zków; ³atwiej wówczas nad¹¿aæ za postêpem w dziedzinie techniki i organizacji
pracy. Rozwój ró¿nego rodzajów sieci warsztatowych potwierdza korzy�ci ze stowarzyszania siê.
Wspólne akcje marketingowe, zespo³owe szkolenia i zdobywanie wiedzy technicznej u³atwiaj¹
prowadzenie warsztatu. Mo¿na równolegle nale¿eæ do kilku stowarzyszeñ, je�li jest taka potrzeba.

Ryc. 10. Formy przynale¿no�ci ma³ych warsztatów samochodowych

�ród³o: opracowanie autora na podstawie badañ

Ryc. 11. System wynagradzania za pracê w warsztatach samochodowych

�ród³o: opracowanie autora na podstawie badañ

Aby warsztaty mog³y zostaæ uznane za przedsiêbiorcze, powinny wi¹zaæ wynagrodzenie za
pracê z wynikami finansowymi, co skutecznie stymuluje przedsiêbiorczo�æ pracowników. Takie
podej�cie uwalnia u zatrudnionych inicjatywê i zaradno�æ. Niestety, w wiêkszo�ci ma³ych warsz-
tatów nie stosuje siê takiego systemu. Wiêkszo�æ ma³ych warsztatów (74%) stosuje godzinowy
system. Podstaw¹ do wyliczenia stawki jest obowi¹zuj¹ca miesiêczna p³aca minimalna. Do tak
konstruowanego systemu dochodzi premia uznaniowa, najczê�ciej wyp³acana okazjonalnie. Pozo-
sta³e 26% warsztatów stosuje inny system p³ac ni¿ godzinowy, np. prowizyjny lub zadaniowy.

Podsumowanie
Na podstawie badañ w³asnych autora, których celem by³o rozpoznanie najwa¿niejszych determi-

nant rozwoju przedsiêbiorczo�ci ma³ych warsztatów samochodowych subregionu p³ockiego, mo¿na
stwierdziæ, ¿e wiêkszo�æ ma³ych warsztatów w niewielkim stopniu dostosowuje siê do zmian otocze-
nia, w którym dzia³a. Stosuj¹ one strategie bierne, nastawione na przetrwanie, a nie na rozwój; ich
plany s¹ krótkookresowe. Brak im d³ugookresowej wizji rozwoju firmy i nastawienia marketingowego.

Ma³e warsztaty maj¹ du¿e braki w wyposa¿eniu technicznym; wiele z nich korzysta tylko
z podstawowych narzêdzi rêcznych i tradycyjnego kana³u; brakuje im nowoczesnego sprzêtu
diagnostycznego. Nie zabiegaj¹ o potwierdzenie jako�ci swoich us³ug. Dysponuj¹ niewielkimi
zasobami niematerialnymi, do których nale¿y zaliczyæ niskie kwalifikacje personelu, który nie
dokszta³ca siê systematycznie. Na zdobywanie wiedzy w³a�ciciele przeznaczaj¹ skromne �rodki
i nie planuj¹ ich w swoich bud¿etach. Tylko kilka procent uczêszcza na szkolenia, kursy lub
studia podyplomowe. Ma³e warsztaty w wiêkszo�ci dzia³aj¹ w osamotnieniu. Nie nale¿¹ do
cechu, sieci, organizacji przedsiêbiorców, nie tworz¹ wspólnych przedsiêwziêæ. Marnotrawi¹
zaradno�æ i inicjatywê pracowników.
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W³a�ciciele ma³ych warsztatów oceniaj¹ swoj¹ dzia³alno�æ w sposób subiektywny, przece-
niaj¹ swoje kwalifikacje oraz mo¿liwo�ci dzia³ania swoich firm i uznaj¹ je za przedsiêbiorcze,
innowacyjne i konkurencyjne. Mo¿e to wynikaæ z niedostatecznej wiedzy marketingowej, braku
umiejêtno�ci analizy otoczenia konkurencyjnego i analizy rynku, na którym dzia³aj¹. Pojawia siê
zatem potrzeba zaproponowania modelu oceny i analizy sektora ma³ych warsztatów samocho-
dowych dostosowanego do mo¿liwo�ci i poziomu wiedzy przedsiêbiorców.
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Conditions for Enterprise Development in Small Car Workshops

The most important organizational and technical conditions for the development of the enter-
prise in small car workshops are presented in the report. Small workshops belong to the numerous
group of small enterprises. In the literature of SMEs they are called the �smithy of the entrepre-
neurship� and make up their synonym. Small workshops are already considerably rooted in the
environment of the market economy. Some of them were founded in the times of PRL, and posses-
sed rich experiences. They have learned to perfectly minimalize the costs of their businesses.

After the access to EU favorable conditions for the development of the enterprise in small car
workshops exist in Poland. They are the effect of the demand for used cars from western  EU that
liberated competitiveness in the auto industry.

Numerous conditions are results of weak management and equipment � they are the barriers
to technical and financial opportunities. Generally the small workshops apply passive strategies
directed to the survival.
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Przedsiêbiorczo�æ a bezpieczeñstwo ruchu drogowego

Przedsiêbiorczo�æ jest pojêciem dobrze znanym, lecz ró¿nie rozumianym przez ludzi ró¿nych
zawodów i o ró¿nych zainteresowaniach. Najbardziej popularne definicje i koncepcje przedsiê-
biorczo�ci stwierdzaj¹, ¿e polega ona na podejmowaniu wszelkich dzia³añ przynosz¹cych korzy-
�ci w danej dziedzinie. Bezpieczeñstwo ruchu drogowego to stan niezagro¿enia jego uczestników.
W celu zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego konieczne jest podejmowanie dzia³añ,
które nie tylko utrzymaj¹ istniej¹cy stan, ale przyczyni¹ siê do jego poprawy. Przedsiêbiorczo�æ
w bezpieczeñstwie ruchu drogowego nale¿y zatem okre�liæ jako wszelkie dzia³ania prowadz¹ce
do jego poprawy.

Stan bezpieczeñstwa ruchu drogowego w Polsce
W ostatnich latach nast¹pi³ w Polsce szybki i dynamiczny rozwój motoryzacji. Za tym tempem nie

nad¹¿a rozwój infrastruktury drogowej. Poruszanie siê po ulicach i drogach sta³o siê najbardziej
niebezpieczn¹ czynno�ci¹ wspó³czesnego cz³owieka. Wed³ug Krajowego Programu Bezpieczeñstwa
Ruchu Drogowego Gambit 2005 [2], w latach 2000�2004 w wypadkach drogowych w Polsce:
� ponios³o �mieræ 29 tys. osób, co oznacza, ¿e na drogach ginie oko³o 5800 osób rocznie;
� rannych by³o 335 tys. osób, czyli oko³o 67 tys. osób rocznie;
� koszty zdarzeñ drogowych wynios³y prawie 150 mld z³, czyli 30 mld z³ rocznie.

Ryc. 1. Liczba ofiar �miertelnych wypadków drogowych w Polsce w latach 2000�2004

5000

5200

5400

5600

6000

5800

20012000 2003

6294
6200

2002

5534

5827

5640

6400

2004

5712

�ród³o: opracowanie autora na podstawie Gambit 2005 oraz danych KG Policji, http://www.policja.pl/?dzial=8

W latach 2000�2003 liczba ofiar �miertelnych w wypadkach drogowych mala³a �rednio o 2,2%
rocznie; w 2003 r. wynios³a 5640. W 2004 r. wzros³a do 5712 osób (ryc. 1).

W 2003 r. podstawowe wska�niki bezpieczeñstwa ruchu drogowego w Polsce dotycz¹ce ofiar
�miertelnych wynosi³y (Gambit 2005):
� 14,7 ofiar �miertelnych na 100 tys. mieszkañców,
� 3,5 ofiar �miertelnych na 10 tys. pojazdów,
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� 31,6 ofiar �miertelnych na 1 mld pojazdokilometrów,
� 11,2 ofiar �miertelnych/100 wypadków.

Te wska�niki kszta³tuj¹ siê na poziomie notowanym w latach 70. XX w. w Szwecji, Holandii
i Wielkiej Brytanii i s¹ ponaddwukrotnie wy¿sze od obecnie notowanych (tab. 1). Grupami szcze-
gólnie wysokiego ryzyka �mierci w wypadku drogowym s¹ piesi, dzieci, rowerzy�ci oraz m³odzi
kierowcy. Wska�nik udzia³u ofiar �miertelnych w�ród niechronionych uczestników ruchu dro-
gowego wynosi 46%, w tym:
� piesi bior¹ udzia³ w 33% wypadków i stanowi¹ 34% ofiar �miertelnych, podczas gdy podró¿e

piesze to oko³o 22% ogó³u podró¿y;
� rowerzy�ci stanowi¹ 12% ofiar �miertelnych, podczas gdy podró¿e rowerem to zaledwie 1�2%

ogó³u podró¿y.
W przeliczeniu na 100 tys. mieszkañców wska�nik ten wynosi 6,8 ofiar i jest jednym z najwy¿-

szych w Europie.

Tab. 1. Wybrane wska�niki bezpieczeñstwa ruchu drogowego w wybranych krajach UE w 2003 r.

�ród³o: Gambit 2005: http://www.krbrd.gov.pl/gambit/gambit_2005.htm, sierpieñ 2006 r.

G³ówne problemy bezpieczeñstwa ruchu drogowego w Polsce to:
� niebezpieczne zachowania uczestników ruchu, zwi¹zane z nieprzestrzeganiem przepisów ru-

chu, w tym: jazda z nadmiern¹ prêdko�ci¹, nietrze�wo�æ u¿ytkowników dróg, niski stopieñ
stosowania urz¹dzeñ bezpieczeñstwa (pasy, urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce dzieci, kaski ochron-
ne), brak poszanowania praw innych uczestników ruchu;

� niska jako�æ infrastruktury drogowej, m.in.: brak wystarczaj¹cej hierarchizacji dróg i niedo-
stosowanie ich do pe³nionych funkcji, niebezpieczne obiekty w pasie drogowym, przej�cia
dróg tranzytowych przez miasta i miejscowo�ci, obudowywanie dróg na znacznej ich d³ugo-
�ci, b³êdne rozwi¹zania skrzy¿owañ i przej�æ dla pieszych.

Kierunki dzia³añ przedsiêbiorczych w bezpieczeñstwie ruchu drogowego
Przedstawiony w krótkim zarysie stan bezpieczeñstwa w ruchu drogowym w Polsce wskazuje

na konieczno�æ podjêcia natychmiastowych dzia³añ przedsiêbiorczych w celu jego poprawy.
Wspomniany program Gambit 2005 wyró¿nia trzy podstawowe obszary dzia³añ: centralne, sek-
torowe oraz regionalne i lokalne � wraz z kierunkami i ich zakresem tematycznym.

Dzia³ania centralne polegaj¹ na stworzeniu odpowiednich aktów prawnych (ustaw), mo¿liwo-
�ci ich realizowania, finansowania oraz wskazania podmiotów odpowiedzialnych za ich realiza-
cjê. Jako przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ ustawa Prawo o ruchu drogowym, stanowi¹ca podstawê do

Przedsiêbiorczo�æ a bezpieczeñstwo ruchu drogowego

Polska 38,6 5640 14,7

Czechy 10,3 1447 14,1

Francja 59,2 6058 10,2

Niemcy 82,2 6613 8,0

Holandia 15,9 1028 6,4

Wielka Brytania 59,8 3658 6,1

Szwecja 8,9 530 5,9

Liczba ofiar
�miertelnych

Kraj
Liczba mieszkañców

(w mln)

Wska�nik liczby
ofiar �miertelnych
na 100 tys. mieszk.
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opracowania wielu rozporz¹dzeñ, np. rozporz¹dzenia w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyski-
wania uprawnieñ przez kieruj¹cych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów czy rozporz¹dzenia
w sprawie znaków i sygna³ów drogowych. Za dzia³ania centralne odpowiedzialne s¹ Sejm i Senat.

Ryc. 2. Kierunki dzia³añ w obszarze centralnym

�ród³o: opracowanie autora na podstawie Krajowego Programu Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego
2005�2007�2013, Gambit 2005, przyjêtego przez Radê Ministrów 19.04.2005 r.,
http://www.krbrd.gov.pl/gambit/gambit_2005.htm, sierpieñ 2006 r.

W wyniku dzia³añ sektorowych powstaj¹ akty wykonawcze w postaci rozporz¹dzeñ opraco-
wywanych na podstawie ustaw. Za dzia³ania edukacyjno-propagandowe na tym poziomie s¹
odpowiedzialni: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz � z ramienia Ministerstwa Transportu
i Budownictwa � Krajowa Rada Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego. Za stan dróg z ramienia
Ministerstwa Transportu i Budownictwa odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad.

Dzia³ania centralne i sektorowe dostosowane do potrzeb lokalnych przyjmuj¹ postaæ dzia³añ
regionalnych i lokalnych prowadzonych na poziomie województw, powiatów i gmin, realizowa-
nych w ramach formu³owanych na tych poziomach programów bezpieczeñstwa ruchu drogowe-
go. Dzia³ania te powinny przede wszystkim odzwierciedlaæ lokaln¹ specyfikê problemów i zagro¿eñ
w nastêpuj¹cych kierunkach:
� budowa regionalnych i lokalnych struktur bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
� edukacja w zakresie bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
� nadzór nad ruchem drogowym,
� inwestycje w infrastrukturê drogow¹ i system ratownictwa drogowego.

Programy te powinny tak¿e realizowaæ cele krajowe, z koniecznym wsparciem tych dzia³añ
z poziomu centralnego.

Dzia³ania przedsiêbiorcze w edukacji
Najwa¿niejszym czynnikiem bezpieczeñstwa w ruchu drogowym jest edukacja. Do prioryte-

tów w tej dziedzinie nale¿¹ dzia³ania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuñcze. Wa¿n¹ misj¹
edukacji jest kszta³cenie bezpiecznych postaw oraz odpowiedzialno�ci za przestrzeganie prawa
i zachowanie na drogach. Dotyczy ona dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e rodziców, opiekunów i na-
uczycieli. Dzia³ania w tym zakresie prowadz¹: Krajowa Rada Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego,
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Rys. 3. Kierunki dzia³añ w obszarze sektorowym

�ród³o: opracowanie autora na podstawie Krajowego Programu Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego
2005�2007�2013, Gambit 2005, przyjêtego przez Radê Ministrów 19.04.2005 r.,
http://www.krbrd.gov.pl/gambit/gambit_2005.htm, sierpieñ 2006 r.

Wojewódzkie O�rodki Ruchu Drogowego, Policja oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Krajowa Rada Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego prowadzi dzia³alno�æ edukacyjn¹ g³ównie
w formie analizy statystyk, szkolenia kadr bezpieczeñstwa ruchu drogowego, medialnych kam-
panii edukacyjnych i akcji sezonowych. Wojewódzkie O�rodki Ruchu Drogowego przeprowa-
dzaj¹ egzaminy kandydatów na kierowców w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy, szkolenia
kandydatów na instruktorów nauki jazdy, szkolenia kierowców na przewóz materia³ów niebez-
piecznych oraz reedukacjê kierowców. Policja, oprócz dzia³alno�ci statutowej, zajmuje siê pre-
wencj¹: przeprowadza liczne akcje u�wiadamiaj¹ce oraz pogadanki w szko³ach. Ministerstwo
Edukacji Narodowej potraktowa³o zagadnienia bezpieczeñstwa w ruchu drogowym margineso-
wo, wt³aczaj¹c je w ramy ró¿nych przedmiotów. Tylko w nauczaniu zintegrowanym podstawowe
tre�ci bezpieczeñstwa w ruchu drogowym mog¹ byæ przekazywane systematycznie. Na pozio-
mie szko³y podstawowej i gimnazjum te tre�ci s¹ przekazywane na lekcjach techniki
i � po�rednio � na pozosta³ych przedmiotach oraz jako program wychowawczy szko³y. Na kolej-
nych etapach edukacji � w klasach starszych szko³y podstawowej i w gimnazjum, obejmuj¹cych
uczniów w wieku 10�16 lat, bezpieczeñstwo w ruchu drogowym nie jest realizowane w ramach
odrêbnego przedmiotu. Realizacja odbywa siê w sposób bezpo�redni na lekcjach techniki oraz
� po�rednio � na pozosta³ych przedmiotach, a tak¿e jako program wychowawczy szko³y. W prak-
tyce edukacja dla bezpieczeñstwa w ruchu drogowym zosta³a rozproszona na wiele ró¿nych
przedmiotów, a jej realizacja pozostawia wiele do ¿yczenia ze wzglêdu na brak przygotowania
kadry nauczycielskiej na wszystkich szczeblach nauczania, mimo ¿e s¹ to wspaniali pedagodzy.
Nie jest to ich wina; system kszta³cenia nauczycieli pomija to zagadnienie. Je�li do tego dodamy
fakt, ¿e nauka w wielu przypadkach odbywa siê w klasie licz¹cej oko³o 30 osób, to otrzymamy
obraz wspó³czesnego kszta³cenia nie tylko w tym zakresie. Co prawda nauczyciele maj¹ mo¿liwo�æ

Przedsiêbiorczo�æ a bezpieczeñstwo ruchu drogowego
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dokszta³cania siê w zakresie wychowania komunikacyjnego na poziomie studiów podyplomo-
wych, ale kszta³tuj¹ one umiejêtno�æ nauczania przy za³o¿eniu, ¿e nauczyciele znaj¹ przepisy
ruchu drogowego. Z przytoczonych rozwa¿añ wynika, ¿e:
� do dalszych etapów kszta³cenia w zakresie bezpieczeñstwa w ruchu drogowym przechodzi

m³ody cz³owiek maj¹cy mgliste pojêcie o podstawowych zasadach ruchu drogowego, bez
wyrobionych nawyków bezpiecznego zachowania siê na drodze;

� profesjonalne zajêcia z przepisów ruchu drogowego na szczeblach podstawowym i wy¿szym
prowadzone s¹ dopiero w o�rodkach szkolenia kierowców (OSK);

� OSK s¹ podstawowym ogniwem w edukacji spo³eczeñstwa w zakresie bezpieczeñstwa w ru-
chu drogowym.

OSK mo¿e byæ prowadzony przez przedsiêbiorcê lub szko³ê ponadgimnazjaln¹ kszta³c¹c¹
w specjalno�ciach samochodowych, co znacznie zawê¿a kr¹g chêtnych. OSK prowadzony przez
przedsiêbiorcê sta³ siê podstawowym ogniwem w edukacji spo³eczeñstwa w zakresie bezpie-
czeñstwa w ruchu drogowym. Strukturê organizacyjn¹, zakres dzia³alno�ci oraz cel edukacyjny
OSK okre�la rozporz¹dzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnieñ przez
kieruj¹cych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 27.10.2005 r.). To rozporz¹dzenie okre�la m.in. wymagania w stosunku do podmiotów
prowadz¹cych szkolenie w zakresie wyposa¿enia dydaktycznego, warunków lokalowych, placu
manewrowego i pojazdów przeznaczonych do szkolenia. Jest ono podstaw¹ do stworzenia w³a-
�ciwej struktury organizacyjnej OSK (ryc. 4), zapewniaj¹cej osi¹gniêcie celu edukacyjnego, czyli
przygotowanie osób ubiegaj¹cych siê o uprawnienia do kierowania (prawo jazdy) do �wiadome-
go i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Oprócz statutowej dzia³alno�ci, OSK powinny prowadziæ inne dzia³ania edukacyjne, poprzez
nawi¹zanie wspó³pracy z instytucjami, np. urzêdami pracy, w celu organizacji kursu na prawo
jazdy, czy ze szko³ami, w celu organizacji imprez plenerowych lub prowadzenia lekcji otwartych
z zakresu bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. Inne propozycje dotycz¹ce dzia³alno�ci OSK to:
� rozszerzenie oferty edukacyjnej o kursy dla absolwentów OSK w celu doskonalenia naby-

tych umiejêtno�ci,
� publikacje prasowe popularyzuj¹ce bezpieczeñstwo w ruchu drogowym.

Dzia³ania przedsiêbiorcze w zakresie budowy �bezpiecznych pojazdów�
Budowa �bezpiecznych pojazdów� mie�ci siê w szeroko rozumianym zakresie ich stanu tech-

nicznego. Pod tym pojêciem nale¿y rozumieæ nie tylko bezpieczeñstwo kierowcy i pasa¿erów, ale
tak¿e bezpieczeñstwo pieszych i rowerzystów. W zakresie ochrony niechronionych uczestni-
ków ruchu proponowane s¹ rozwi¹zania oparte na nastêpuj¹cych koncepcjach:
1. ochrona w chwili zderzenia (bezpieczeñstwo bierne):

� poduszki powietrzne dla niechronionych uczestników ruchu,
� wykorzystanie przedniej pokrywy (silnika lub baga¿nika) jako stalowej �poduszki� chro-

ni¹cej pieszego,
� po³¹czenie powy¿szych rozwi¹zañ w jeden system;

2. ochrona przed zderzeniem (bezpieczeñstwo czynne) oparta na komputerowych systemach
rozpoznania przeszkód i kierowania ruchem pojazdu w celu ominiêcia przeszkody lub zatrzy-
mania go przed t¹ przeszkod¹.

Nad rozwi¹zaniami dotycz¹cymi poduszek powietrznych chroni¹cych pieszych pracuje wiele
koncernów samochodowych i firm produkuj¹cych osprzêt. Na przyk³ad szwedzka firma Autoliv
proponuje system PPA (Pedestrian Protection Airbag), bêd¹cy nietypow¹ poduszk¹ gazow¹,
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Ryc. 4. Struktura organizacyjna o�rodka szkolenia kierowców

�ród³o: opracowanie autora

która w chwili kolizji rozwija siê na przedniej szybie (ryc. 5). Badania nad zaawansowanym
systemem ochrony niechronionych uczestników ruchu opartym na komputerowych systemach
rozpoznania i kierowania pojazdem prowadzone s¹ przez koncern Daimler-Chrysler (ryc. 6).

Ryc. 5. System PPA w czasie próby zderzeniowej z manekinem

�ród³o: Sobieraj (2002)

Ryc. 6. Komputerowy system analizy obrazu w czasie rzeczywistym podczas próby miejskiej

�ród³o: Samochód, który widzi � http://moomin.w.interia.pl/samochod_widzi_.html 16.02.2005
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Oczekiwane efekty podejmowanych dzia³añ przedsiêbiorczych
Rezultatów podejmowanych dzia³añ nale¿y oczekiwaæ:
a) w zakresie edukacji,
b) w zakresie budowy �bezpiecznych� pojazdów,
c) w zakresie rozwoju �inteligentnej� infrastruktury drogowej.

Oto oczekiwane rezultaty w zakresie edukacji:
� �wiadomy i kulturalny uczestnik ruchu drogowego szanuj¹cy przepisy oraz prawa innych

uczestników ruchu drogowego,
� uczestnik ruchu posiadaj¹cy umiejêtno�ci i wiedzê z zakresu bezpieczeñstwa w ruchu drogo-

wym, technik kierowania oraz udzielania pierwszej pomocy,
� uczestnik ruchu znaj¹cy i rozumiej¹cy wp³yw alkoholu lub innych podobnie dzia³aj¹cych

�rodków na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji i zachowanie, a tak¿e
skutki wahañ stanu emocjonalnego i zmêczenia,

� uczestnik ruchu znaj¹cy rodzaje dróg oraz zagro¿enia zwi¹zane ze stanem ich nawierzchni,
z uwzglêdnieniem warunków atmosferycznych i pory roku.

Oczekiwane rezultaty w zakresie budowy �bezpiecznych� pojazdów:
� pojazdy bezpieczne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego,
� pojazdy �inteligentne� koryguj¹ce niewielkie b³êdy w technice kierowania i niepozwalaj¹ce

na jazdê pod wp³ywem alkoholu,

Oczekiwane rezultaty w zakresie infrastruktury drogowej:
� �przyjazne� drogi, �wybaczaj¹ce� uczestnikom ruchu niewielkie b³êdy,
� �inteligentna� infrastruktura �wymuszaj¹ca� bezpieczne zachowania uczestników ruchu dro-

gowego i jednocze�nie �wybaczaj¹ca� im niewielkie b³êdy.

Mo¿na zatem �mia³o stwierdziæ, ¿e bez dzia³añ przedsiêbiorczych trudno mówiæ o bezpieczeñ-
stwie w ruchu drogowym, a tym samym o jego poprawie. Jest to bowiem szerokie pole do
dzia³ania dla osób kreatywnych, elastycznych, o wielkiej wyobra�ni, jednym s³owem dla osób
przedsiêbiorczych, maj¹cych wiedzê z zakresu bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, ekonomii
oraz organizacji i zarz¹dzania, gotowych do podejmowania decyzji z uwzglêdnieniem ryzyka.
Przedsiêbiorczo�æ OSK w sektorze edukacji regionalnej i lokalnej jest co prawda �ci�le okre�lona
rozporz¹dzeniem (Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005 r.), ale stwarza szero-
kie pole dzia³ania w licznych kierunkach.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nawet najlepsze przepisy ruchu drogowego, najlepiej prowadzona
edukacja, �bezpieczne� pojazdy i �przyjazne� drogi nie wymusz¹ bezpiecznych zachowañ uczest-
ników ruchu. Nie mo¿na nikogo do tego zmuszaæ, ale trzeba przekonywaæ do bezpiecznych
zachowañ na drodze, co przyniesie korzy�ci wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

ZBIGNIEW O¯D¯YÑSKI
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Entrepreneurship and Traffic Safety

The article presents examples of activities and enterprising attitudes researched by the au-
thor in the field of the enterprise in the improvement of the road safety.

There are also presented the examples of enterprising activities of many institutions intere-
sted in this matter � from government-institutions, including the Department of the National
Education, the Department of Transport and Building, the National Council of Traffic Safety,
provincial Centres of Road Traffic, the Police and schools, to the over  government institutions
like European Parliament and Council and private driving schools.

The author presents the system of education about traffic safety � puts emphasis on activi-
ties of the driving schools � as an example of enterprising activities. The article gives examples
of protecting pedestrians in road accidents. The article compares also the chosen indicators
concerning traffic accidents in Poland and in chosen countries of the European Union in  years
2000�2004.

Przedsiêbiorczo�æ a bezpieczeñstwo ruchu drogowego
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Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym

Zmiany warunków otoczenia, w których ¿yjemy, przynosz¹ codziennie ogromne ilo�ci infor-
macji. Ich u¿yteczno�æ dla podmiotów gospodarczych jest bardzo zró¿nicowana i zale¿y od
wielu czynników. Terminowo dostarczana oraz rzetelna i kompletna informacja mo¿e byæ cennym
elementem podejmowania decyzji ekonomicznych przez wszystkich zainteresowanych. Aby tak
siê sta³o, u¿ytkownicy tych informacji musz¹ umieæ prawid³owo odczytaæ i zinterpretowaæ uzy-
skane wiadomo�ci.

9 listopada 2000 r. uchwalona zosta³a ustawa o zmianie ustawy o rachunkowo�ci (Dz.U. Nr 113,
poz. 1186), która wprowadzi³a nowy element sprawozdania finansowego � zestawienie zmian
w kapitale (funduszu) w³asnym. Pozwoli ono na odzwierciedlenie sytuacji maj¹tkowej podmiotu
gospodarczego i uzyskanie nowych informacji dotycz¹cych dynamiki zmian w kapita³ach w³a-
snych wykorzystywanych w zarz¹dzaniu jednostk¹, a tak¿e przez u¿ytkowników zewnêtrznych.
Dane zawarte w tym zestawieniu pozwol¹ okre�liæ rolê kapita³u w³asnego w samofinansowaniu
dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa oraz rentowno�æ zainwestowanych kapita³ów.

Skonsolidowane sprawozdanie sporz¹dza jednostka dominuj¹ca, na podstawie sprawozdañ
poszczególnych jednostek nale¿¹cych do grupy kapita³owej. Zasady sporz¹dzania sprawozdañ s¹
podobne jak w wypadku sporz¹dzania sprawozdania finansowego dla indywidualnej jednostki.
Sprawozdania finansowe koncentruj¹ siê przede wszystkim na rezultatach podjêtych wcze�niej
decyzji. Badanie zmian w kapitale w³asnym na pocz¹tek i koniec okresu obrachunkowego pozwala
na oszacowanie przyrostu lub spadku aktywów netto jednostki, jej zasobno�ci w ci¹gu roku.
Ogólna zmiana stanu kapita³u odpowiada ³¹cznym stratom i zyskom wygenerowanym w wyniku
dzia³alno�ci gospodarczej. Zestawienie zmian w kapitale w³asnym jest niezbêdnym elementem
sprawozdania finansowego, jednak dopiero przysz³o�æ poka¿e, w jakim stopniu zawarte w nim
informacje bêd¹ wykorzystywane przez poszczególne grupy u¿ytkowników.

Konsolidowanie sprawozdañ finansowych jest procesem z³o¿onym, szczególnie na gruncie
polskim. Na jego z³o¿ono�æ wp³ywa stosunkowo krótki okres praktycznych zastosowañ proce-
dur konsolidacyjnych oraz niedostrzeganie znaczenia i mo¿liwo�ci wykorzystania skonsolido-
wanych sprawozdañ finansowych w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Postêpuj¹cy rozwój
rynku kapita³owego w Polsce, tworzenie siê coraz liczniejszych z³o¿onych struktur gospodar-
czych w postaci grup kapita³owych wymusza na u¿ytkownikach sprawozdañ finansowych ci¹-
g³e poszerzanie i aktualizacjê wiedzy. Dlatego coraz wiêkszego znaczenia nabiera kwestia
zestawiania zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym.

Ocena wykorzystania zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym � wyniki badañ
Badania odby³y siê trójetapowo.

� Pierwszy etap zosta³ przeprowadzony w okresie od grudnia 2004 r. do stycznia 2005 r. w�ród
podmiotów gospodarczych sporz¹dzaj¹cych skonsolidowane sprawozdania finansowe.
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Przedsiêbiorstwa zosta³y dobrane na podstawie zamieszczonych w �Rzeczpospolitej�
z 17.11.2004 r. wyników finansowych i wybranych wska�ników za I � III kwarta³ 2004 r. 198
spó³ek sporz¹dzaj¹cych skonsolidowane sprawozdania. Formularze ankiet zosta³y wype³nio-
ne przez dyrektorów ds. ekonomiczno-finansowych, g³ównych ksiêgowych, specjalistów ds.
finansów, kierowników dzia³ów finansowych, specjalistów ds. konsolidacji i kontroli, kierow-
ników controlingu. Wys³ano 198 formularzy, zwrot uzyskano od 69 przedsiêbiorstw; pe³n¹
przydatno�æ (poprawnie wype³nione) spe³ni³o 65 ankiet (zwrotno�æ 32,83%).

� Drugi etap badañ przeprowadzono w okresie styczeñ � luty 2005 r. w�ród bieg³ych rewiden-
tów. Formularz ankiety wys³ano do 300 osób wybranych metod¹ losow¹ spo�ród 2034 pod-
miotów. Uzyskano 88 ankiet, pe³n¹ przydatno�æ (poprawnie wype³nione) spe³ni³o 88 ankiet
(zwrotno�æ 29,33%).

� Trzeci etap trwa³ od kwietnia do sierpnia 2005 r. Analizê przypadku przeprowadzono w trzech
grupach kapita³owych, prowadz¹cych ró¿n¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ i sporz¹dzaj¹cych skon-
solidowane sprawozdania finansowe na podstawie krajowych i miêdzynarodowych regulacji
prawnych.

Wybór respondentów próby badawczej wynika³ z tematyki badañ. Mia³y one na celu przed-
stawienie opinii na temat warto�ci informacyjnej zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale
w³asnym osób odpowiedzialnych za sporz¹dzanie tego elementu sprawozdania finansowego
oraz osób zajmuj¹cych siê kontrol¹ sprawozdawczo�ci finansowej. Wszystkie grupy badanych
maj¹ niezbêdn¹ wiedzê, a czêsto równie¿ kilkuletnie do�wiadczenie w przygotowywaniu i bada-
niu zmian w kapitale w³asnym.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe dostarczaj¹ u¿ytkownikom informacji o wynikach
dzia³alno�ci oraz o sytuacji maj¹tkowej i finansowej ca³ej grupy kapita³owej. Jednym z elemen-
tów tego sprawozdania jest zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym, które
sporz¹dzane jest przez wiêkszo�æ jednostek dopiero od dwóch lat i przedstawia dane dotycz¹ce
dynamiki zmian w bie¿¹cym i poprzednim okresie obrachunkowym w skonsolidowanym kapitale
w³asnym w grupie kapita³owej. Zestawienie to stanowi wtórne �ród³o informacji finansowych;
jednocze�nie jest uzupe³nieniem i rozwiniêciem danych zaprezentowanych w skonsolidowanym
bilansie.

Wyniki badañ pozwalaj¹ na wskazanie najwa¿niejszych u¿ytkowników skonsolidowanych
sprawozdañ finansowych oraz obszarów, w których informacje zaprezentowane w zestawieniu
zmian w skonsolidowanym kapitale s¹ najczê�ciej wykorzystywane. Do najczê�ciej wymienia-
nych u¿ytkowników skonsolidowanych sprawozdañ zalicza siê:
� zarz¹d jednostki dominuj¹cej,
� banki udzielaj¹ce kredytu jednostce dominuj¹cej,
� akcjonariuszy/udzia³owców jednostki dominuj¹cej,
� potencjalnych inwestorów.

Na podstawie badañ opinii pracowników ksiêgowo�ci ustalono najwa¿niejszych u¿ytkowni-
ków zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym , szereguj¹c ich w kolejno�ci od
1 do 11, wed³ug stopnia zapotrzebowania na informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym.
W�ród pracowników grup kapita³owych kolejno�æ przedstawia tab. 1.

Równie¿ biegli rewidenci uporz¹dkowali u¿ytkowników wed³ug stopnia zapotrzebowania na
informacje zawarte w skonsolidowanym kapitale w³asnym w kolejno�ci przedstawionej w tab. 2.

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym
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Tab. 1. Najwa¿niejsi u¿ytkownicy zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym
w opinii pracowników s³u¿b finansowo-ksiêgowych

Mened¿erowie zarz¹dzaj¹cy jednostkami wchodz¹cymi w sk³ad grupy 4,52

Kontrahenci jednostki dominuj¹cej 4,44

Zarz¹d jednostki dominuj¹cej 3,87

Banki udzielaj¹ce kredytu jednostce dominuj¹cej 3,46

Banki udzielaj¹ce kredytu jednostce podporz¹dkowanej 3,24

Kontrahenci grupy kapita³owej 2,80

Udzia³owcy/akcjonariusze jednostki dominuj¹cej 2,58

Udzia³owcy/akcjonariusze wchodz¹cy w sk³ad grupy 2,25

Potencjalni inwestorzy 2,21

Zarz¹dy poszczególnych spó³ek wchodz¹cych w sk³ad grupy 2,04

Mened¿erowie zarz¹dzaj¹cy grup¹ 1,94

U¿ytkownik �rednia wa¿ona

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie wyników badañ opinii pracowników ksiêgowo�ci

Mened¿erowie zarz¹dzaj¹cy grup¹ kapita³ow¹ 3,98

Potencjalni inwestorzy 3,79

Zarz¹dy poszczególnych spó³ek wchodz¹cych w sk³ad grupy 3,57

Udzia³owcy/akcjonariusze jednostki dominuj¹cej 3,41

Banki udzielaj¹ce kredytu jednostce podporz¹dkowanej 3,05

Zarz¹d jednostki dominuj¹cej 2,78

Banki udzielaj¹ce kredytu jednostce dominuj¹cej 2,70

Udzia³owcy/akcjonariusze wchodz¹cy w sk³ad grupy 2,31

Mened¿erowie zarz¹dzaj¹cy jednostkami wchodz¹cymi w sk³ad grupy 2,00

Spo³eczeñstwo lokalne 2,00

Kontrahenci grupy kapita³owej 1,79

Urzêdy skarbowe 1,60

Kontrahenci jednostki dominuj¹cej 1,00

U¿ytkownik �rednia wa¿ona

Tab. 2. Najwa¿niejsi u¿ytkownicy zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym
w opinii bieg³ych rewidentów

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie wyników badañ opinii bieg³ych rewidentów

Uwzglêdniaj¹c stopieñ zapotrzebowania na informacje zawarte w skonsolidowanym spra-
wozdaniu, ka¿da grupa badanych wskaza³a innych u¿ytkowników, co przedstawiono w tab. 3.

Zdaniem pracowników s³u¿b finansowo-ksiêgowych, najwa¿niejszymi u¿ytkownikami infor-
macji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu s¹ mened¿erowie zarz¹dzaj¹cy jednostkami
wchodz¹cymi w sk³ad grupy, kontrahenci i zarz¹d jednostki dominuj¹cej. Inna klasyfikacja zosta³a
przedstawiona przez bieg³ych rewidentów, którzy � poza grup¹ kierownicz¹ jednostki dominuj¹cej



281

Tab. 3. Najwa¿niejsi u¿ytkownicy zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym
w opinii pracowników s³u¿b finansowo-ksiêgowych i bieg³ych rewidentów

Udzia³owcy/akcjonariusze jednostki dominuj¹cej

Najwa¿niejsi u¿ytkownicy w ocenie

pracowników s³u¿b finansowo-ksiêgowych bieg³ych rewidentów

Mened¿erowie zarz¹dzaj¹cy jednostkami
wchodz¹cymi w sk³ad grupy

Mened¿erowie jednostki dominuj¹cej

Kontrahenci jednostki dominuj¹cej Potencjalni inwestorzy

Zarz¹d jednostki dominuj¹cej

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie wyników badañ opinii pracowników ksiêgowo�ci i bieg³ych
rewidentów

� g³ównie skupili siê na w³a�cicielach wnosz¹cych kapita³ do jednostki oraz potencjalnych
w³a�cicielach, którzy s¹ na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnych (kapita³owych).

W pracy badawczej ustalono równie¿ kolejno�æ najwa¿niejszych obszarów, w których wyko-
rzystywane s¹ informacje zawarte w zestawieniu zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym.
Wyniki badañ opinii przedstawia tab. 4.

Tab. 4. Najwa¿niejsze obszary wykorzystania informacji zawartych w zestawieniu zmian
w skonsolidowanym kapitale w³asnym w opinii pracowników s³u¿b finansowo-ksiêgowych

Okre�lenie bie¿¹cej warto�ci firmy 3,86

Analiza dynamika zmian aktywów netto 3,65

Analiza sytuacji maj¹tkowej i zdolno�ci kredytowej 3,62

Wp³yw wyniku finansowego na warto�æ kapita³ów w³asnych 3,32

Aktualizacja wyceny sk³adników maj¹tkowych 3,09

Polityka wyp³aty dywidend i jej wp³yw na warto�æ firmy 2,96

Podjêcie decyzji strategicznych przez potencjalnych inwestorów 2,67

Analiza wielko�ci uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów 2,50
wp³ywaj¹cych bezpo�rednio na kapita³ w³asny

Ustalenie bie¿¹cej warto�ci posiadanych udzia³ów 2,29

Budowa strategii rozwoju przez zarz¹d spó³ki dominuj¹cej 1,47

Tre�æ �rednia wa¿ona

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie wyników badañ opinii pracowników ksiêgowo�ci

Najczê�ciej wskazywany przez respondentów jest obszar dotycz¹cy wp³ywu wyniku finanso-
wego na warto�æ kapita³ów w³asnych. Jednak za najwa¿niejszy nale¿y uznaæ obszar dotycz¹cy
mo¿liwo�ci wykorzystania informacji s³u¿¹cej okre�leniu bie¿¹cej warto�ci firmy. Wyznacznikiem
tego obszaru by³a najwy¿sza �rednia wa¿ona, która wynosi 3,86. Pozosta³e obszary, w których
równie wa¿nych informacji dostarcza zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym, to:
� analiza dynamiki zmian aktywów netto,
� analiza sytuacji maj¹tkowej i zdolno�ci kredytowej,
� wp³yw wyniku finansowego na warto�æ kapita³ów w³asnych,
� aktualizacja wyceny sk³adników maj¹tkowych.

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym
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Wymienione wy¿ej obszary w sposób po�redni dostarczaj¹ u¿ytkownikom informacji o zmia-
nach w aktywach netto, a przede wszystkim zaspokajaj¹ potrzeby informacyjne niezbêdne do
analizy wstêpnej dla:
� akcjonariuszy, których interesuje warto�æ osi¹gniêtego zysku, op³acalno�æ zaanga¿owanego

kapita³u i wysoko�æ dywidend,
� wierzycieli zainteresowanych ocen¹ p³ynno�ci finansowej przedsiêbiorstwa i jego wyp³acal-

no�ci¹,
� banków koncentruj¹cych swoj¹ uwagê przede wszystkim na udzielaniu kredytów.

Wskazane przez respondentów obszary stanowi¹ cenne �ród³o informacji o ewolucji prawa
w³asno�ci, sygnalizuj¹c jednocze�nie o preferencjach inwestycyjnych w³a�cicieli jednostki go-
spodarczej.

Zdaniem bieg³ych rewidentów, za najwa¿niejszy nale¿y uznaæ obszar dotycz¹cy mo¿liwo�ci
wykorzystania informacji do okre�lenia bie¿¹cej warto�ci firmy (tab. 5). Jego wyznacznikiem by³a
najwy¿sza �rednia wa¿ona (4,03). Wykorzystanie informacji w zakresie okre�lenia wp³ywu wyni-
ku finansowego na warto�æ kapita³ów w³asnych stanowi drugi obszar, w którym najczê�ciej
wykorzystuje siê dane zawarte w zestawieniu.

Kolejne obszary wskazane przez bieg³ych rewidentów to:
� wp³yw wyniku finansowego na warto�æ kapita³ów w³asnych,
� analiza wielko�ci uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów wp³ywaj¹cych bezpo-

�rednio na wysoko�æ kapita³u w³asnego,
� ustalenie bie¿¹cej warto�ci posiadanych akcji/udzia³ów,
� polityka wyp³aty dywidendy i jej wp³yw na warto�æ firmy.

Tab. 5. Najwa¿niejsze obszary wykorzystania informacji zawartych w zestawieniu zmian
w skonsolidowanym kapitale w³asnym w opinii bieg³ych rewidentów

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie wyników badañ opinii bieg³ych rewidentów

Okre�lenie bie¿¹cej warto�ci firmy 4,03

Wp³yw wyniku finansowego na warto�æ kapita³ów w³asnych 3,59

Analiza wielko�ci uzyskanych przychodów i poniesionych 3,50
kosztów wp³ywaj¹cych bezpo�rednio na kapita³ w³asny

Ustalenie bie¿¹cej warto�ci posiadanych akcji/udzia³ów 3,29

Polityka wyp³aty dywidend i jej wp³yw na warto�æ firmy 3,09

Analiza dynamika zmian aktywów netto 2,86

Analiza sytuacji maj¹tkowej i zdolno�ci kredytowej 2,81,

Aktualizacja wyceny sk³adników maj¹tkowych 2,57

Budowa strategii rozwoju przez zarz¹d spó³ki dominuj¹cej 2,16

Podjêcie decyzji strategicznych przez potencjalnych inwestorów 2,09

Tre�æ �rednia wa¿ona

Aby wskazaæ  obszary, w których wykorzystywane s¹ informacje zawarte w zestawieniu
zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym, nale¿y dokonaæ podzia³u ze wzglêdu na grupê
badanych (tab. 6).

GRA¯YNA VOSS
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Tab. 6. Najwa¿niejsze obszary wykorzystania informacji zawartych w zestawieniu zmian
w skonsolidowanym kapitale w³asnym w opinii pracowników s³u¿b finansowo-ksiêgowych
i bieg³ych rewidentów

Analiza wielko�ci uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów wp³ywaj¹cych
bezpo�rednio na kapita³ w³asny

Najwa¿niejsze obszary w ocenie

pracowników s³u¿b finansowo-ksiêgowych bieg³ych rewidentów

Okre�lenie bie¿¹cej warto�ci firmy Okre�lenie bie¿¹cej warto�ci firmy

Analiza dynamiki zmian aktywów netto Wp³yw wyniku finansowego na warto�æ
kapita³ów w³asnych

Analiza sytuacji maj¹tkowej i zdolno�ci kredytowej

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie wyników badañ opinii pracowników ksiêgowo�ci i bieg³ych
rewidentów

Wskazane przez respondentów obszary pozwalaj¹ na ocenê zmian zachodz¹cych w stanie
maj¹tkowym jednostki, przede wszystkim tej czê�ci maj¹tku, która bezterminowo pozostaje do
dyspozycji jednostki i stanowi jej w³asno�æ. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje uznanie przez re-
spondentów okre�lenia bie¿¹cej warto�ci firmy za najwa¿niejszy obszar wykorzystywania infor-
macji o zmianach zachodz¹cych w skonsolidowanym kapitale. Oznacza to, ¿e podejmowanie
decyzji inwestycyjnych oraz opracowywanie strategii dzia³ania jest tym ³atwiejsze, im dok³adniej
znana jest bie¿¹ca warto�æ maj¹tku.

Jednostka dominuj¹ca posiada udzia³y w poszczególnych podmiotach wchodz¹cych w sk³ad
grupy kapita³owej i chocia¿ na co dzieñ bezpo�rednio nimi nie dysponuje, to jednak wp³ywa na
politykê jednostek zale¿nych, wspó³zale¿nych i stowarzyszonych. Dlatego do prawid³owej oce-
ny sytuacji finansowej � zdaniem u¿ytkowników � bardziej przydatne s¹ szczegó³owe informacje
dotycz¹ce zestawienia zmian w kapita³ach w³asnych jednostki dominuj¹cej ni¿ zestawienia zmian
w jednostek podleg³ych.

Podsumowanie
Informacje zawarte w zestawieniu zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym u³atwiaj¹ po-

dejmowanie decyzji, a szczegó³owa analiza tytu³ów zmian pozwala na okre�lenie zyskowno�ci
kapita³u i okre�lenie bie¿¹cej warto�ci akcji/udzia³u. Chocia¿ u¿ytkownicy zestawienia dostrze-
gaj¹ korzy�ci wynikaj¹ce z jego analizy, to jednak wystêpuj¹ce ró¿nego typu bariery nie pozwa-
laj¹ w pe³ni wykorzystywaæ informacji o skonsolidowanym kapitale. Krótki okres jego sporz¹dzania
nie pozwala u¿ytkownikom na uzyskanie wystarczaj¹cej i ugruntowanej wiedzy.

Mo¿na przyj¹æ, ¿e zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym dostarcza szero-
kiej grupie u¿ytkowników ró¿norodnych informacji, które bezpo�rednio lub po�rednio wp³ywaj¹
na decyzje podejmowane przez adresatów sprawozdañ. Wprowadzenie do rachunkowo�ci ze-
stawienia zmian w kapita³ach w³asnych jest wynikiem globalizacji gospodarki i harmonizacji
rachunkowo�ci na skalê miêdzynarodow¹. Zestawienie to dostarcza nowych informacji, a zara-
zem stanowi rozszerzenie danych zawartych w bilansie i rachunku zysków i strat. Jednak nie dla
wszystkich u¿ytkowników wewnêtrznych i zewnêtrznych, ma ono tak¹ sam¹ warto�æ u¿ytkow¹,
wykorzystywan¹ na jednakowym poziomie. Uzyskane z badañ informacje mog¹ stanowiæ pewne
wskazówki odno�nie do wykorzystania zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale w³a-
snym przez wybrane grupy u¿ytkowników.

Na podstawie przedstawionych analiz przypadków grup kapita³owych: Apator S.A., Elektro-
ciep³ownia Toruñ S.A. i Przedsiêbiorstwo Handlowe Koekstra B.V. mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek,

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym
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¿e informacje zawarte w zestawieniach zmian w skonsolidowanych kapita³ach w³asnych s¹ przy-
datne przede wszystkim inwestorom, którzy �ledz¹ zmiany w kapita³ach, gdy¿ na ich podstawie
w³a�ciciele mog¹ okre�liæ, jaka czê�æ maj¹tku przypada na jedn¹ akcjê. Ponadto informacje doty-
cz¹ce zmian w kapitale zapasowym pozwalaj¹ na okre�lenie wielko�ci zatrzymanego zysku. Nie-
stety, inwestorzy maj¹ tu utrudnione zadanie, poniewa¿ w zestawieniu nie znajd¹ informacji
o liczbie wyemitowanych akcji i o ich warto�ci nominalnej. Uzupe³nienie zestawienia zmian
w skonsolidowanym kapitale w³asnym o te informacje u³atwi³oby w znacznej mierze analizê zy-
skowno�ci zainwestowanego kapita³u i ograniczy³o czas po�wiêcony na poszukiwanie tych
informacji.

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym stanowi jedynie uzupe³nienie i posze-
rzenie informacji zawartych w bilansie i informacji dodatkowej, dlatego dla wielu u¿ytkowników
zarówno wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych jest to nie w pe³ni wykorzystane �ród³o informacji.

Statements of Changes in a Consolidated Ownership Capital

Aim of the work is to present methods of developing and titles to implement changes in the
ownership capitals for various legal entities. It covers the contents and the form of presentation
of the statement of changes in consolidated ownership capital (with regard to domestic and
foreign legal regulations). The work emphasize informational value of the statement for groups
of users (internal and external) as well as its usability. Specific rules concerning a development
of the financial statements and methods of their consolidation are presented. The work focuses
on functions and relations in financial groups.

GRA¯YNA VOSS
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Część 6

Przedsiębiorczość

w edukacji
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Przedmiot podstawy przedsiêbiorczo�ci
� za³o¿enia realizacji a przygotowanie nauczycieli

Wprowadzony od 2002 r. do wszystkich typów szkó³ ponadgimnazjalnych nowy przedmiot
� podstawy przedsiêbiorczo�ci, zgodnie z za³o¿eniami ma na celu nie tylko wyposa¿enie uczniów
w wiedzê z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej w warunkach nasilaj¹cych siê proce-
sów globalizacji i integracji europejskiej, ale tak¿e ma s³u¿yæ rozwijaniu umiejêtno�ci, które bêd¹
niezbêdne uczniom w doros³ym, aktywnym ¿yciu zawodowym. Zgodnie z zapisem podstawy
programowej oraz w nawi¹zaniu do wypowiedzi wielu uczestników ogólnopolskich konferencji
z przedsiêbiorczo�ci, podczas realizacji tego przedmiotu powinny byæ kszta³towane u uczniów
m.in. postawy aktywno�ci, otwarto�ci, kreatywno�ci i podejmowania rozwa¿nego ryzyka w reali-
zowaniu w³asnej kariery zawodowej przy uwzglêdnieniu warto�ci etycznych (Zio³o, Rachwa³
2005, 2006). Postawy te sk³adaj¹ siê na szeroko rozumian¹ postawê przedsiêbiorczo�ci (Gaba³a
2005, Rachwa³ 2004a, 2005, 2006, Strumska-Cylwik 2005).

Wprowadzenie edukacji w zakresie przedsiêbiorczo�ci do systemu szkolnego opiera³o siê na
kilku podstawowych za³o¿eniach, z których tylko niektóre znalaz³y wyraz w odpowiednich ak-
tach prawnych i zosta³y przynajmniej czê�ciowo zrealizowane. Wiêkszo�æ z nich mia³a charakter
postulatywny i nie zosta³a wdro¿ona, chocia¿ zwraca³o na ni¹ uwagê wielu autorów (Górz, Ra-
chwa³ 2006, Juchnowicz 2006, Osuch, Osuch 2005, Tracz 2005, 2006). Czêsto te niezrealizowane
za³o¿enia nale¿y uznaæ w �wietle dyskusji z praktykami ¿ycia szkolnego, a wiêc metodykami
i nauczycielami, za fundamentalne i wrêcz niezbêdne do prawid³owego przebiegu edukacji w za-
kresie przedsiêbiorczo�ci.

Oto najwa¿niejsze za³o¿enia edukacji w zakresie przedsiêbiorczo�ci, zrealizowane i niezrealizo-
wane:
1. Edukacja w zakresie przedsiêbiorczo�ci ma siê odbywaæ w gimnazjum (modu³ �wychowanie

do aktywnego udzia³u w ¿yciu gospodarczym� � 1 godz. w cyklu kszta³cenia) i wszystkich
typach szkó³ ponadgimnazjalnych (przedmiot podstawy przedsiêbiorczo�ci � 2 godz.). Nie-
stety, to podstawowe za³o¿enie nie jest w pe³ni realizowane, gdy¿ w gimnazjum modu³ �wy-
chowanie do aktywnego udzia³u w ¿yciu gospodarczym� nie jest osobnym przedmiotem, lecz
stanowi czê�æ przedmiotu wiedza o spo³eczeñstwie. Konsekwencj¹ jest to, ¿e prowadz¹ go
czêsto nauczyciele niezbyt dobrze przygotowani (nie ukoñczyli studiów podyplomowych
z przedsiêbiorczo�ci), którzy czêsto marginalizuj¹ tre�ci tego modu³u, wype³niaj¹c go tre�cia-
mi zwi¹zanymi z wiedz¹ obywatelsk¹. Ponadto w zasadniczych szko³ach zawodowych ten
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przedmiot jest realizowany tylko w wymiarze 1 godz. w cyklu kszta³cenia. Analiza obowi¹zu-
j¹cej podstawy programowej i nowego � przedstawionego przez MEN � jej projektu wskazuje,
¿e podstawa programowa dla zasadniczej szko³y zawodowej jest nieco okrojon¹ wersj¹ pod-
stawy programowej dla szkó³ maturalnych. Nasuwa siê wiêc pytanie, czy w przypadku przed-
miotu podstawy przedsiêbiorczo�ci nie nale¿a³oby zrezygnowaæ z tego podzia³u i stworzyæ
jednej podstawy programowej dla szkó³ ponadgimnazjalnych, przeznaczaj¹c na jego realiza-
cjê co najmniej 2 godz. w cyklu kszta³cenia we wszystkich typach szkó³. Jest to tym bardziej
istotne, ¿e ten przedmiot ma przygotowywaæ uczniów do ¿ycia we wspó³czesnym �wiecie,
st¹d niecelowe wydaje siê za³o¿enie, ¿e uczniowie szkó³ zawodowych powinni byæ wyposa¿e-
ni w tê umiejêtno�æ w mniejszym stopniu. Wrêcz przeciwnie, ze wzglêdu na to, ¿e wielu
absolwentów szkó³ zawodowych (w przeciwieñstwie do absolwentów szkó³ koñcz¹cych siê
matur¹) bezpo�rednio po ukoñczeniu szko³y rozpoczyna ¿ycie zawodowe (szuka zatrudnienia
b¹d� zak³ada w³asn¹ firmê), w przypadku szkó³ zawodowych powinno siê d¹¿yæ do rozszerza-
nia zakresu tre�ci programowych i przeznaczenia na nauczanie tego przedmiotu wiêkszej
liczby godzin. Na marginesie nale¿y zaznaczyæ, ¿e nietrafna jest decyzja autorów III wersji
projektu podstawy programowej o w³¹czeniu w zasadniczej szkole zawodowej tre�ci z zakresu
przedsiêbiorczo�ci w ramy przedmiotu wiedza o spo³eczeñstwie. Bêdzie to prowadziæ do ich
ca³kowitej marginalizacji (tak, jak to ma miejsce w gimnazjum), szczególnie je�li w wyniku
takich zmian przedmiot bêdzie w ca³o�ci realizowany przez nauczyciela WOS, który nie odby³
studiów podyplomowych w zakresie nauczania przedsiêbiorczo�ci ani ¿adnych innych stu-
diów o profilu ekonomicznym (Górz, Rachwa³ 2006).

2. Wprowadzenie nowych tre�ci wymaga wiêc stworzenia odpowiedniej podstawy programo-
wej. Obecnie obowi¹zuj¹ca podstawa jest daleka od doskona³o�ci i nie odpowiada wspó³cze-
snym wyzwaniom edukacyjnym. Nowa propozycja, mimo ¿e jest krokiem milowym naprzód,
wymaga szerokiej dyskusji w gronie specjalistów i dopracowania. Za zupe³nie niezrozumia³e
nale¿y uznaæ próby likwidacji tego przedmiotu b¹d� ograniczenia tre�ci kszta³cenia z zakresu
przedsiêbiorczo�ci. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przedsiêbiorczo�æ jest jednym z kluczowych przed-
miotów w europejskim wymiarze nauczania i nale¿y do podstawowych umiejêtno�ci w strate-
gii edukacyjnej UE (Tracz 2006). Jak s³usznie zauwa¿a wielu autorów, w fazie informacyjnej
rozwoju cywilizacyjnego o konkurencyjno�ci cz³owieka i � w konsekwencji � ca³ej gospodar-
ki w najwiêkszym stopniu bêd¹ decydowaæ zasoby kapita³u ludzkiego. S¹ one czynnikiem,
bez którego nie jest mo¿liwe osi¹gniêcie trwa³ego i wysokiego tempa rozwoju spo³eczno-
-gospodarczego (Borowiec 2003, Janc 2003, Ko³odziejski 1998). Kluczowe jest wiêc ukszta³to-
wanie w procesie edukacyjnym konkurencyjnego cz³owieka, cechuj¹cego siê postaw¹ przed-
siêbiorcz¹. Jak zauwa¿a Z. Zio³o (2005a), tylko konkurencyjny cz³owiek jest w stanie
wyprodukowaæ i zaoferowaæ konkurencyjny produkt. Edukacja w zakresie przedsiêbiorczo�ci
powinna zatem zostaæ rozszerzona na ni¿sze szczeble edukacji. Wydaje siê bowiem, ¿e ukszta³-
towanie postawy przedsiêbiorczo�ci i konkurencyjnego we wspó³czesnym �wiecie cz³owieka
jest mo¿liwe tylko dziêki realizacji celów z zakresu kszta³towania postaw przedsiêbiorczych na
wszystkich szczeblach edukacji i na ró¿nych przedmiotach, a nie tylko na nowo wprowadzo-
nym w szko³ach ponadgimnazjalnych przedmiocie podstawy przedsiêbiorczo�ci. Konieczne
jest wiêc dostrze¿enie przez wychowawców i nauczycieli innych przedmiotów � pocz¹wszy
od nauczycieli kszta³cenia zintegrowanego w szkole podstawowej � roli, jak¹ maj¹ do spe³nie-
nia w kszta³towaniu postaw przedsiêbiorczych uczniów (Rachwa³ 2006).

3. Edukacja w zakresie przedsiêbiorczo�ci nie jest mo¿liwa bez wykszta³cenia kompetentnych
nauczycieli tego przedmiotu. Poza sporadycznymi pilota¿owymi cyklami bezp³atnych stu-
diów podyplomowych, finansowanymi przez MEN, kszta³cenie w tym zakresie zrzucono na
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barki nauczycieli, tworz¹c w dodatku bariery biurokratyczne dla nauczycieli przedmiotów
ekonomicznych, od których zaczêto wymagaæ ukoñczenia studiów z przedsiêbiorczo�ci. Jed-
nocze�nie zaniedbano ca³kowicie problem nauczycieli w szko³ach gimnazjalnych, zak³adaj¹c,
¿e nauczyciel WOS sam dokszta³ci siê w zakresie nowego modu³u. Czêsto to dokszta³canie nie
by³o realizowane, gdy¿ nie wymagano od nauczycieli formalnego ukoñczenia studiów pody-
plomowych. Skutkiem zaniechania dzia³añ przygotowuj¹cych kadry nauczycielskie do reali-
zacji nowych zadañ jest stosunkowo s³abe przygotowanie merytoryczne nauczycieli, o czym
�wiadcz¹ (omówione ni¿ej) wyniki badañ prowadzonych w�ród nauczycieli. Ponadto nale¿y
podkre�liæ, ¿e zgodnie ze strategi¹ lizboñsk¹ nauczanie tego przedmiotu to zadanie nie tylko
dla nauczyciela przedsiêbiorczo�ci, ale tak¿e dla ca³ej spo³eczno�ci szkolnej. W Polsce ta idea
praktycznie nie jest realizowana, oprócz szkó³, w których pracuj¹ wyj¹tkowo przedsiêbiorczy
i wyj¹tkowo spo³ecznie nastawieni nauczyciele, gotowi bez dodatkowego wynagrodzenia
organizowaæ specjalne zajêcia pozalekcyjne i  konkursy przedsiêbiorczo�ci czy przygotowy-
waæ uczniów do olimpiad.

4. Do edukacji w zakresie przedsiêbiorczo�ci potrzebne s¹ specjalne warunki organizacyjne,
m.in. dostêp do pracowni komputerowych i mobilnych zestawów multimedialnych (który
bardzo czêsto jest ograniczony tylko do nauczycieli technologii informacyjnej), organizacja
specjalnych pracowni symulacyjnych (istniej¹ w nielicznych szko³ach, bo brak �rodków na
ich organizacjê), podzia³ klasy na ma³e grupy wynikaj¹cy ze specyfiki przedmiotu, na którym
wyposa¿a siê ucznia przede wszystkim w umiejêtno�ci, co wymaga pracy w grupach licz¹cych
8�12 osób, konieczno�æ organizacji czêstych æwiczeñ terenowych, zajêæ pozalekcyjnych itp.
(bariery organizacyjne i finansowe).

5. Pozostaje nierozstrzygniêta sprawa matury z podstaw przedsiêbiorczo�ci. Nale¿y zauwa¿yæ,
¿e jej wprowadzenie jest opó�niane ze wzglêdu na liczne kontrowersje natury merytorycznej
i trudno�ci organizacyjne, do których przeciwnicy wprowadzenie matury z tego przedmiotu
zaliczaj¹ (Rachwa³ 2006):
� sprzeczno�æ z istot¹ przedsiêbiorczo�ci;
� trudno�ci w okre�laniu kryteriów sprawdzania umiejêtno�ci;
� konieczno�æ ograniczenia liczby przedmiotów na maturze (wed³ug koncepcji zak³adaj¹cej,

¿e na maturze powinno siê sprawdzaæ wiedzê i umiejêtno�ci tylko z przedmiotów o charak-
terze ogólnokszta³c¹cym);

� nieporównywalno�æ zakresu wymagañ z innymi przedmiotami;
� zmniejszenie atrakcyjno�ci przedmiotu w oczach uczniów;
� zmniejszenie zaanga¿owania uczniów na lekcjach ze wzglêdu na konieczno�æ realizowania

przez nauczycieli materia³u �pod k¹tem� matury;
� mniejsza swoboda nauczycieli w doborze tre�ci kszta³cenia;
� niebezpieczeñstwo odej�cia od kszta³cenia umiejêtno�ci na rzecz wyposa¿ania uczniów

w wiedzê o charakterze ekonomicznym i tym samym przekszta³cenie przedmiotu w �podsta-
wy ekonomii�;

� konieczno�æ przeczekania �chaosu organizacyjnego� zwi¹zanego z przeprowadzaniem �no-
wej matury�;

� brak odpowiedniej liczby dobrze przygotowanych nauczycieli przedsiêbiorczo�ci (szcze-
gólnie w zakresie przygotowania uczniów do matury na poziomie rozszerzonym);

Nale¿y jednak przytoczyæ istotne argumenty zwolenników jej wprowadzenia (por. Bartoñ 2005):
� poszerzenie katalogu przedmiotów maturalnych do wyboru dla uczniów;
� mo¿liwo�æ uzyskania na �wiadectwie dojrza³o�ci oceny z przedmiotu o charakterze ekonomicznym;
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� mo¿liwo�æ oceny kandydatów dla uczelni ekonomicznych;
� wyeliminowanie dodatkowego egzaminu wstêpnego z podstaw przedsiêbiorczo�ci w uczel-

niach ekonomicznych;
� standaryzowanie wymagañ;
� wiêkszy presti¿ przedmiotu w strukturze nauczania szko³y;
� wiêksze zaanga¿owanie uczniów na lekcjach (ze wzglêdu na �wiadomo�æ, ¿e przedmiot jest

objêty sprawdzianem zewnêtrznym);
� wiêksza szansa na zwiêkszenie liczby godzin w cyklu kszta³cenia, szczególnie w obliczu zbyt

ma³ej liczby godzin (1�2 w cyklu kszta³cenia) na realizacjê tre�ci wynikaj¹cych z rozbudowa-
nej podstawy programowej tego przedmiotu;

� zwiêkszenie roli edukacji o charakterze ekonomicznym w oczach spo³eczeñstwa;
� popularyzacja postaw przedsiêbiorczych w spo³eczeñstwie.

Nale¿y siê wiêc zgodziæ ze stanowiskiem M. Bartonia (2005) ¿e � pod¹¿aj¹c za do�wiadczenia-
mi innych krajów, w tym krajów europejskich � przedmiot podstawy przedsiêbiorczo�ci powi-
nien zostaæ uznany za przedmiot maturalny, szczególnie wobec tego, ¿e w za³o¿eniach nowej
matury uczniowie mog¹ zdawaæ takie przedmioty, jak historia muzyki czy filozofia (od 2008 r.).

Funkcjonowanie nowego przedmiotu staje siê okazj¹ do refleksji nad jego wdro¿eniem w sys-
temie kszta³cenia i nad kompetencjami nauczycieli. Podjêto w tym celu badania diagnostyczne,
maj¹ce na celu zebranie i analizê danych o realizacji za³o¿eñ reformy o�wiaty w odniesieniu do
podstaw przedsiêbiorczo�ci. Celem badañ by³o:
� ustalenie poziomu kwalifikacji merytorycznych i dydaktycznych nauczycieli ucz¹cych pod-

staw przedsiêbiorczo�ci,
� poznanie opinii nauczyciela przedsiêbiorczo�ci o formach kszta³cenia,
� poznanie opinii nauczycieli o wprowadzeniu podstaw przedsiêbiorczo�ci do szkó³ ponadgim-

nazjalnych.

Badaniami ankietowymi objêto 215 nauczycieli podstaw przedsiêbiorczo�ci z o�miu woje-
wództw: lubelskiego, ³ódzkiego, ma³opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, �l¹skiego, wiel-
kopolskiego i zachodniopomorskiego. Ankieta zawiera³a 20 pytañ, w tym 15 zamkniêtych
i 5 otwartych. Badania przeprowadzono w�ród nauczycieli wszystkich typów szkó³ ponadgim-
nazjalnych (tab. 1). Najliczniejsz¹ grupê badanych stanowili nauczyciele liceów ogólnokszta³c¹-
cych � 61 osób, czyli 28,4%, oraz zespo³u szkó³: ponadgimnazjalnych (liceum profilowane,
technikum, zasadnicza szko³a zawodowa) � 36 osób, czyli 16,7%, i ogólnokszta³c¹cych (liceum
ogólnokszta³c¹ce, liceum profilowane, technikum) � 31 osób, czyli 14,5%.

Dane wskazuj¹, ¿e 46,5% badanych nauczycieli prowadzi zajêcia z podstaw przedsiêbiorczo-
�ci w dwóch lub trzech szko³ach. Wynika to m.in. z liczby godzin przeznaczonych na nauczanie
tego przedmiotu oraz liczby klas w danym typie szko³y. W realizacji procesu dydaktycznego nie
jest to korzystna sytuacja, szczególnie wtedy, kiedy szko³y s¹ od siebie znacznie oddalone.
Dojazdy powoduj¹ stratê czasu, który nauczyciele mogliby przeznaczyæ na lepsze przygotowa-
nie siê do lekcji. Poza tym taka sytuacja sprawia, ¿e nauczyciele w mniejszym stopniu identyfiku-
j¹ siê z jedn¹, konkretn¹ szko³¹ i tym samym rzadziej podejmuj¹ dodatkowe dzia³ania na jej rzecz.

Zawód nauczyciela wymaga odpowiednich kwalifikacji � gruntownego przygotowania mery-
torycznego i dydaktycznego oraz odpowiednich cech osobowych. Jak do nauczania podstaw
przedsiêbiorczo�ci przygotowany jest nauczyciel? Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e nauczyciele pod-
staw przedsiêbiorczo�ci w 82,4% ukoñczyli magisterskie studia wy¿sze w trybie stacjonarnym
(dzienne), tylko 2 osoby, czyli nieca³y 1% badanych legitymuje siê ukoñczeniem tylko studiów
licencjackich I stopnia (tab. 2).

Przedmiot podstawy przedsiêbiorczo�ci � za³o¿enia realizacji a przygotowanie nauczycieli
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Lubelskie 9 1 4 1 3 7 4 0 1 30 14,0

£ódzkie 11 1 4 0 5 1 9 3 2 36 16,7

Ma³opolskie 10 1 6 1 2 10 5 2 3 40 18,6

Podlaskie 8 2 2 0 3 2 4 0 0 21 9,8

Podkarpackie 3 4 6 0 1 3 4 1 0 22 10,2

�l¹skie 9 0 2 0 0 2 3 7 3 26 12,1

Wielkopolskie 6 2 2 1 3 3 3 1 1 22 10,2

Zachodniopomorskie 5 0 2 2 2 3 4 0 0 18 8,4

Razem 61 11 28 5 19 31 36 14 10 215 100,0

Udzia³ typu szko³y    28,4      5,1     13,0      2,3     8,8      14,4        16,7      6,5         4,7  100,0         x
w liczbie ogó³em
(w %)

Wyszczególnienie

Udzia³
woj. w
liczbie
ogó³em
(w %)

LO LP T ZSZ
LO,
LP

LO,
LP, T

LP, T,
ZSZ

T,
ZSZ

Szko-
³y

po-
lice-
alne

Ra-
zem

Tab. 1. Nauczyciele ucz¹cy podstaw przedsiêbiorczo�ci wed³ug województw i typu szko³y

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie ankiet

Wyja�nienie skrótów: LO � liceum ogólnokszta³c¹ce,  LP � liceum profilowane, T � technikum,
ZSZ � zasadnicza szko³a zawodowa

Tab. 2. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli podstaw przedsiêbiorczo�ci

Lubelskie 22 8 0 14

£ódzkie 31 5 0 16

Ma³opolskie 34 6 0 16

Podlaskie 19 2 0 14

Podkarpackie 20 2 1 9

�l¹skie 24 2 0 13

Wielkopolskie 14 7 1 11

Zachodniopomorskie 14 4 0 10

Razem 178 36 2 103

Udzia³ nauczycieli 82,8 16,7 0,9 47,9
koñcz¹cych dany typ
studiów w ogólnej
liczbie badanych
(w %)

Studia
podyplomowe

z podstaw
przedsiêbiorczo�ci

Wyszczególnienie
Studia

magisterskie
dzienne

Studia
magisterskie

zaoczne

Studia
licencjackie

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie ankiet
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Wiêkszo�æ badanych ukoñczy³a studia ekonomiczne � 90 osób (41,5%). S¹ oni absolwentami
kierunków ekonomicznych akademii ekonomicznych, uniwersytetów i akademii rolniczych. Na-
stêpn¹ grupê stanowi¹ absolwenci kierunków nieekonomicznych: matematyki, fizyki, informaty-
ki � 18 osób (8,3%), geografii � 15 osób (6,9%), historii � 6 osób (2,7%), pedagogiki � 5 (2,3%)
i innych � 81 osób (38,3%). Najwiêcej nauczycieli podstaw przedsiêbiorczo�ci po studiach eko-
nomicznych uczy w województwach: ma³opolskim (15 osób), podkarpackim (13 osób), lubelskim
(10 osób) i wielkopolskim (10 osób). Jest to m.in. skutek funkcjonowania w tych województwach
silnych o�rodków akademickich, zw³aszcza akademii ekonomicznych.

W ramach doskonalenia zawodowego 103 nauczycieli spo�ród badanych (47,9%) ukoñczy³o
studia podyplomowe z podstaw przedsiêbiorczo�ci. Absolwentami studiów podyplomowych
s¹ g³ównie osoby, które nie ukoñczy³y studiów ekonomicznych. Dane wskazuj¹, ¿e znaczna
czê�æ nauczycieli ucz¹cych podstaw przedsiêbiorczo�ci nie podjê³a doskonalenia zawodowego
zwi¹zanego z nauczaniem nowego przedmiotu. Studia ekonomiczne na wy¿szych uczelniach na
ogó³ dobrze przygotowuj¹ z wybranych specjalno�ci ekonomicznych, jednak tre�ci kszta³cenia
zawarte w podstawie programowej i programach nauczania podstaw przedsiêbiorczo�ci nie s¹
prostym prze³o¿eniem tre�ci ekonomicznych do szko³y. Wiedza zawarta w podstawie programowej
ma charakter zintegrowany i obejmuje zagadnienia z zakresu funkcjonowania gospodarki i rynku
pracy, instytucji oraz komunikacji interpersonalnej jako ca³o�ci (Tracz 2005, Rachwa³ 2004b).

Podstawowe znaczenie dla aktualizacji wiedzy nauczyciela ma zatem samokszta³cenie. Powin-
no ono siê odbywaæ m.in. dziêki dostêpowi do ksi¹¿ek, czasopism, konferencji i seminariów,
audycji telewizyjnych, internetu. Wydaje siê potrzeb¹ chwili powo³anie do ¿ycia czasopisma dla
nauczycieli podstaw przedsiêbiorczo�ci, które popularyzowa³oby osi¹gniêcia naukowe z zakre-
su objêtego podstaw¹ programow¹ oraz nowatorskie, warte upowszechnienia rozwi¹zania meto-
dyczne dotycz¹ce programu nauczania, podrêczników szkolnych, metod kszta³cenia i �rodków
dydaktycznych. Czê�ciowo tê lukê wype³niaj¹ seminaria metodyczne organizowane przez wy-
dawnictwa oraz ró¿nego typu fundacje i stowarzyszenia (np. Fundacjê �Edukacja dla Spo³eczeñ-
stwa�). Znacz¹c¹ rolê do odegrania maj¹ Stowarzyszenie Nauczycieli Przedsiêbiorczo�ci oraz
kluby, takie jak IMPULS stworzony przez Narodowy Bank Polski.

W jakim kierunku powinno zatem zmierzaæ przygotowanie nauczyciela do nauczania tego
przedmiotu? Ankietowani nauczyciele wskazali kilka rozwi¹zañ. Niemal 50% badanych uwa¿a, ¿e
nauczyciel podstaw przedsiêbiorczo�ci powinien ukoñczyæ studia magisterskie dwuprzedmio-
towe (33,9%) lub magisterskie jednolite z podstaw przedsiêbiorczo�ci (14,8%). Jedna czwarta
badanych jest zdania, ¿e przygotowanie powinno siê odbywaæ poprzez doskonalenie, czyli
studia podyplomowe z podstaw przedsiêbiorczo�ci (tab. 3).

Nauczyciele nie s¹ zwolennikami studiów I stopnia (licencjackich) z podstaw przedsiêbior-
czo�ci. Wydaje siê byæ dobrym rozwi¹zaniem, z punktu widzenia realizacji za³o¿eñ reformy o�wiaty,
powo³anie na niektórych kierunkach specjalno�ci �przedsiêbiorczo�æ� w uniwersytetach i aka-
demiach pedagogicznych, co gwarantowa³oby przygotowanie do zawodu nauczyciela w pe³-
nym zakresie. Jest to wa¿ne, bo przepisy nie pozwalaj¹ na uruchomienie samodzielnego kierunku
studiów �przedsiêbiorczo�æ�, nie ma go bowiem w obowi¹zuj¹cym wykazie ministerialnym kie-
runków kszta³cenia. Na studiach wy¿szych mo¿liwe jest wiêc tylko uruchamianie przedsiêbior-
czo�ci jako specjalizacji. Taka specjalizacja jest realizowana m.in. na kierunku �geografia�
w Akademii Pedagogicznej w Krakowie (Zio³o 2005b). Wydaje siê wiêc celowe umo¿liwienie
uruchomienia studiów na kierunku �przedsiêbiorczo�æ�.

Istotne jest pytanie o motywy wyboru tego przedmiotu przez nauczycieli. W�ród czynników,
które decydowa³y o tym najczê�ciej, wymieniano kwalifikacje, g³ównie ukoñczone studia ekono-
miczne (34,9% badanych), a nastêpnie uzupe³nianie godzin brakuj¹cych do wype³nienia etatu,
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Lubelskie 10 2 0 0 11 2 4

£ódzkie 12 2 0 2 9 6 5

Ma³opolskie 16 8 0 2 9 4 2

Podlaskie 6 6 0 0 11 1 0

Podkarpackie 9 3 2 0 4 1 3

�l¹skie 7 5 3 3 4 1 4

Wielkopolskie 8 2 2 1 5 1 0

Zachodnio- 5 1 0 1 7 2 2
pomorskie

Razem 73 29 7 9 60 18 19

Udzia³ nauczycieli         34,0            13,5               3,3             4,2            27,9              8,4              8,8
wyra¿aj¹cych dan¹
opiniê w ogólnej
liczbie badanych
(w %)

Wyszczególnienie

Studia
magis-
terskie

z 2 przed-
miotów

Brak
zdania

Studia
magis-
terskie

z podstaw
przedsiê-
biorczo�ci

Studia
licen-

cjackie
z 2 przed-

miotów

Studia
licen-

cjackie
z podstaw
przedsiê-
biorczo�ci

Studia
pody plo-

mowe
z podstaw
przedsiê-
biorczo�ci

Studia
ekono-
miczne

Tab. 3. Formy przygotowania nauczyciela podstaw przedsiêbiorczo�ci w opinii badanych

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie ankiet

wynikaj¹ce z wprowadzonej reformy systemu edukacji, która zmniejszy³a ogóln¹ liczbê godzin
do przepracowania dla nauczycieli w szkole (26,5%). Tylko 19,5% nauczycieli wskaza³o w³asne
zainteresowania, a 19,2% nie udzieli³o odpowiedzi (tab. 4).

Tab. 4. Czynniki wp³ywaj¹ce na podjêcie nauczania podstaw przedsiêbiorczo�ci

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie ankiet

Lubelskie 5 12 8 14

£ódzkie 7 15 8 16

Ma³opolskie 5 16 8 16

Podlaskie 4 9 7 14

Podkarpackie 4 3 3 9

�l¹skie 8 6 10 13

Wielkopolskie 5 10 5 11

Zachodniopomorskie 4 4 8 10

Razem 42 75 57 103

Udzia³ nauczycieli 19,5 34,9 26,5 19,1
wyra¿aj¹cych dan¹
opiniê w ogólnej
liczbie badanych
(w %)

Brak odpowiedziWyszczególnienie Zainteresowanie
Wykszta³cenie
ekonomiczne

Uzupe³nienie
etatu
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Niski udzia³ zainteresowania w�ród powodów decyzji o podjêciu nauczania przedmiotu jest
niekorzystny z punktu widzenia realizacji procesu dydaktycznego. Oznacza on pewn¹ przypad-
kowo�æ w podejmowaniu nauczania podstaw przedsiêbiorczo�ci, wynikaj¹c¹ z wykszta³cenia,
chêci uzyskania dodatkowych godzin lub wewnêtrznego przymusu spowodowanego sytuacj¹
¿yciow¹. Mo¿e to ujemnie wp³ywaæ na jako�æ kszta³cenia.

Potwierdzeniem s¹ wyniki analizy sta¿u pracy w zawodzie nauczyciela. W ankietowanej gru-
pie blisko 30% stanowili nauczyciele z ponaddwudziestoletnim sta¿em pracy. Drug¹ pod wzglê-
dem liczebno�ci byli nauczyciele pocz¹tkuj¹cy w zawodzie � 21,2% (tab. 5). Najliczniejsz¹ grupê
nauczycieli podstaw przedsiêbiorczo�ci z najd³u¿szym sta¿em odnotowano w województwach
ma³opolskim (20 osób) i ³ódzkim (15 osób). Najwiêksz¹ grupê w�ród badanych nauczycieli o najni¿-
szym sta¿u pracy odnotowano w województwach: podkarpackim (10 osób) i lubelskim (8 osób).

Tab. 5. Sta¿ pracy nauczycieli podstaw przedsiêbiorczo�ci

Lubelskie 8 7 7 4 4

£ódzkie 4 5 4 8 15

Ma³opolskie 8 5 5 2 20

Podlaskie 2 4 7 2 6

Podkarpackie 10 7 1 2 2

�l¹skie 4 2 6 6 8

Wielkopolskie 5 3 4 5 5

Zachodniopomorskie 4 4 5 1 4

Razem 45 37 39 30 64

Udzia³ nauczycieli 20,9 17,2 18,1 14,0 29,8
poszczególnych grup
wiekowych w ogólnej
liczbie badanych
(w %)

16�20 latWyszczególnienie 0�5 lat 6�10 lat 11�15 lat Powy¿ej 20 lat

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie ankiet

Od nauczyciela, który z konieczno�ci prowadzi zajêcia, trudno oczekiwaæ motywowania
uczniów i rozbudzania ich zainteresowania poznawanymi tre�ciami. Wydaje siê zatem konieczne
podjêcie badañ specyfiki zawodowej nauczyciela podstaw przedsiêbiorczo�ci i umiejêtno�ci,
które powinien opanowaæ w toku studiów.

Kolejnym badanym zagadnieniem by³a ocena wprowadzenia przedmiotu podstawy przedsiê-
biorczo�ci do szkó³ ponadgimnazjalnych. Wiêkszo�æ ankietowanych (89%) uwa¿a, ¿e by³o ono
s³uszne, tylko 9,7% badanych nie mia³o zdania. Podobne opinie na tak postawione pytanie
� w �wietle wcze�niejszych badañ prowadzonych w krakowskich szko³ach (Osuch, Osuch 2005)
wyrazili badani uczniowie i rodzice. Za wprowadzeniem odrêbnego przedmiotu podstawy przed-
siêbiorczo�ci w gimnazjum by³o 60,0% nauczycieli (130 osób), a 25,1% (54 osoby) nie ma³o
sprecyzowanego zdania. Przeciwko wprowadzeniu przedmiotu podstawy przedsiêbiorczo�ci
w gimnazjum by³o 14,4 % ankietowanych (tab. 6). Dane potwierdzaj¹, ¿e edukacjê w zakresie
przedsiêbiorczo�ci nale¿y rozszerzyæ na ni¿sze poziomy edukacji. Tre�ci wzbudzaj¹ce najwiêk-
sze zainteresowanie w�ród uczniów to w opinii nauczycieli: komunikacja interpersonalna, prawo
pracy, rynek pracy, zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, przygotowanie biznesplanu i funkcjonowanie



294

banków. Najwiêcej trudno�ci � zdaniem nauczycieli � uczniowie maj¹ z funkcjonowaniem gospo-
darki rynkowej, wype³nianiem formularzy oraz podatkami i rachunkowo�ci¹ przedsiêbiorstwa.

Tab. 6. Opinia nauczycieli o wprowadzeniu podstaw przedsiêbiorczo�ci do szkó³

193 89,0 1 0,3 21 9,7

Wyszczególnienie
Tak Nie Nie mam zdania

ogó³em % ogó³em % ogó³em %

Czy wprowadzenie podstaw przedsiêbior-
czo�ci do szko³y by³o s³uszne?

Czy w gimnazjum powinien byæ wprowadzo-
ny przedmiot podstawy przedsiêbiorczo�ci?

Czy podstawy przedsiêbiorczo�ci powinny
byæ do wyboru na maturze?

130 60,0 31 14,4 54 25,1

133 62,0 30 14,0 52 24,0

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie ankiet

O pozycji i randze przedmiotu szkolnego, oprócz kwalifikacji zawodowych nauczyciela, decydu-
je m.in. liczba godzin przeznaczonych na jego realizacjê oraz mo¿liwo�æ zdawania go na maturze.
Wiêkszo�æ badanych nauczycieli uwa¿a, ¿e liczba godzin przeznaczonych na nauczanie podstaw
przedsiêbiorczo�ci w stosunku do za³o¿eñ programowych jest za ma³a; mo¿liwo�æ realizowania
tre�ci przewidzianych programem nauczania dawa³yby 3 lub 4 godziny tygodniowo. W opinii 62%
ankietowanych, uczniowie powinni móc wybieraæ podstawy przedsiêbiorczo�ci na egzaminie
maturalnym (tab. 6). Przeciwko umieszczeniu podstaw przedsiêbiorczo�ci na li�cie przedmiotów
maturalnych by³o 14,0% badanych, a 24,0% nie mia³o sprecyzowanego zdania. Wprowadzeniem
podstaw przedsiêbiorczo�ci do grupy przedmiotów do wyboru na egzaminie maturalnym najbar-
dziej zainteresowani s¹ nauczyciele liceów profilowanych i techników. Uwa¿aj¹ oni, ¿e zdawanie
tego przedmiotu da³oby ich wychowankom szansê dostania siê na studia ekonomiczne (gdyby
oczywi�cie wynik maturalny z podstaw przedsiêbiorczo�ci stanowi³ kryterium kwalifikacyjne).
Wynika to z faktu, ¿e uczniowie liceów profilowanych i techników mog¹ przeznaczyæ mniej czasu
na przedmioty ogólne (np. matematykê) ni¿ uczniowie liceów ogólnokszta³c¹cych, co skutkuje
nieco s³abszymi wynikami na egzaminie maturalnym z przedmiotów, które s¹ obecnie brane pod
uwagê przez uczelnie ekonomiczne (w zale¿no�ci od uczelni s¹ to z regu³y: matematyka, jêzyk obcy,
historia, WOS b¹d� geografia). Wprowadzenie matury z podstaw przedsiêbiorczo�ci zwiêkszy³oby
wiêc szanse uczniów tego typu szkó³ na zdanie matury oraz dostanie siê na studia na podstawie
wyniku egzaminu maturalnego z przedmiotu, którego zakres kszta³cenia jest zbli¿ony do kilku
przedmiotów zawodowych realizowanych w technikach i liceach profilowanych.

Wyniki badañ potwierdzaj¹ potrzebê przeprowadzenia dyskusji nad efektywno�ci¹ realizacji
za³o¿eñ wprowadzenia podstaw przedsiêbiorczo�ci do szkó³. Nale¿y podj¹æ badania, których
wyniki powinny daæ podstawê do opracowania modelowej sylwetki nauczyciela podstaw przed-
siêbiorczo�ci. Trzeba równie¿ opracowaæ formy doskonalenia i samokszta³cenia nauczycieli tego
przedmiotu odpowiadaj¹ce wymogom stawianym wspó³czesnej szkole, chocia¿by w formie
e-learnigu. Bez rozpoczêcia takich dzia³añ na szerok¹ skalê trudno bêdzie mówiæ o �wiadomej
i celowej edukacji m³odzie¿y z podstaw przedsiêbiorczo�ci.

Literatura

1. Bartoñ M., 2005, Przedsiêbiorczo�æ jako przedmiot matury 2008 [w:] Przedsiêbiorczo�æ a wspó³cze-
sne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zio³o, T. Rachwa³ (red.), seria: Przedsiêbiorczo�æ � Edukacja nr 1,

MARIOLA TRACZ, TOMASZ RACHWA£



295Przedmiot podstawy przedsiêbiorczo�ci � za³o¿enia realizacji a przygotowanie nauczycieli

Zak³ad Przedsiêbiorczo�ci i Gospodarki Przestrzennej IGAP w Krakowie, Wydawnictwo �MiWa�,
Kraków

2. Borowiec M., 2003, Kszta³towanie siê krakowskiego o�rodka akademickiego w latach 1960�2001
[w:] Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, M. �migielska, J. S³odczyk (red.),
Wydawnictwo PTG, Uniwersytet Opolski, Opole

3. Gaba³a J., 2005, Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych uczniów [w:] Przedsiêbiorczo�æ a wspó³czesne
wyzwania cywilizacyjne, Z Zio³o, T. Rachwa³ (red.), seria: Przedsiêbiorczo�æ � Edukacja nr 1, Zak³ad
Przedsiêbiorczo�ci i Gospodarki Przestrzennej IGAP w Krakowie, Wydawnictwo �MiWa�, Kraków

4. Górz B., Rachwa³ T., 2006, Uwagi do projektu zmiany podstawy programowej podstaw przedsiêbior-
czo�ci [w:] Rola przedsiêbiorczo�ci w podnoszeniu konkurencyjno�ci spo³eczeñstwa i gospodarki,
Z. Zio³o, T. Rachwa³ (red.), seria: Przedsiêbiorczo�æ � Edukacja nr 2, Wydawnictwo Nowa Era,
Zak³ad Przedsiêbiorczo�ci i Gospodarki Przestrzennej IGAP w Krakowie, Warszawa-Kraków

5. Janc K., 2003, Rola nauki i techniki we wspó³czesnym �wiecie [w:] Geograficzne aspekty globalizacji
i integracji europejskiej, M. �migielska, J. S³odczyk (red.), Wydawnictwo PTG, Uniwersytet Opol-
ski, Opole

6. Juchnowicz M., 2006, Uwagi dotycz¹ce realizacji przedmiotu podstawy przedsiêbiorczo�ci [w:] Rola
przedsiêbiorczo�ci w podnoszeniu konkurencyjno�ci spo³eczeñstwa i gospodarki, Z. Zio³o, T. Ra-
chwa³ (red.), seria: Przedsiêbiorczo�æ � Edukacja nr 2, Wydawnictwo Nowa Era, Zak³ad Przedsiêbior-
czo�ci i Gospodarki Przestrzennej IGAP w Krakowie, Warszawa-Kraków

7. Ko³odziejski J., 1998, Strategiczna koncepcja przekszta³ceñ polskiej przestrzeni a wyzwania cywiliza-
cyjne XXI w. [w:] Wspó³czesne problemy rozwoju regionalnego, T. Marsza³ i M. Opa³³o (red.), Biule-
tyn KPZK PAN, Warszawa, z. 180

8. Makie³a Z., 2004, Nowy przedmiot nauczania dla geografów � podstawy przedsiêbiorczo�ci [w:] Kszta³-
cenie i doskonalenie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jedno-
cz¹cej siê Europy, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie, Kraków

9. Osuch E., Osuch W., 2005, Przedmiot podstawy przedsiêbiorczo�ci w opinii uczniów i rodziców na
przyk³adzie wybranych krakowskich szkó³ [w:] Przedsiêbiorczo�æ a wspó³czesne wyzwania cywiliza-
cyjne, Z. Zio³o, T. Rachwa³ (red.), seria: Przedsiêbiorczo�æ � Edukacja nr 1, Zak³ad Przedsiêbiorczo�ci
i Gospodarki Przestrzennej IGAP w Krakowie, Wydawnictwo �MiWa�, Kraków

10. Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego (dla liceum ogólnokszta³c¹cego, liceum profilowanego
i technikum), Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26.02.2002 r., Warszawa

11. Przedsiêbiorczo�æ a wspó³czesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zio³o, T. Rachwa³ (red.), seria: Przedsiê-
biorczo�æ � Edukacja nr 1, Zak³ad Przedsiêbiorczo�ci i Gospodarki Przestrzennej IG Akademii Peda-
gogicznej w Krakowie, Wydawnictwo �MiWa�, Kraków

12. Rachwa³ T., 2004a, Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych u uczniów � wyzwaniem dla nauczycieli
geografii [w:] Kszta³cenie i doskonalenie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
w drodze do jednocz¹cej siê Europy, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie, Kraków

13. Rachwa³ T., 2004b, Cele i tre�ci kszta³cenia przedsiêbiorczo�ci w szko³ach ponadgimnazjalnych [w:]
Przedsiêbiorczo�æ stymulatorem rozwoju gospodarczego, J. Brdulak, M. Kulikowski (red.), Instytut
Wiedzy SGH, Warszawa

14. Rachwa³ T., 2005,  Kszta³towanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiêbiorczo�ci [w:] Przedsiê-
biorczo�æ a wspó³czesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zio³o, T. Rachwa³ (red.), seria: Przedsiêbiorczo�æ
� Edukacja nr 1, Zak³ad Przedsiêbiorczo�ci i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie, Wydaw-
nictwo �MiWa�, Kraków

15. Rachwa³ T., 2006, Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych w edukacji szkolnej [w:] Szko³a w nauce
i praktyce edukacyjnej, t. II, B. Suchacka (red.), Oficyna Wydawnicza �Impuls�, AP w Krakowie, Kraków

16. Rola przedsiêbiorczo�ci w podnoszeniu konkurencyjno�ci spo³eczeñstwa i gospodarki, Z. Zio³o,
T. Rachwa³ (red.), seria: Przedsiêbiorczo�æ � Edukacja nr 2, Nowa Era i Zak³ad Przedsiêbiorczo�ci
i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie, Warszawa-Kraków

17. Strumska-Cylwik L., 2005, Rozwa¿ania nad zagadnieniem przedsiêbiorczo�ci w kontek�cie otwarto-
�ci cz³owieka na �wiat [w:] Przedsiêbiorczo�æ a wspó³czesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zio³o, T. Ra-
chwa³ (red.), seria: Przedsiêbiorczo�æ � Edukacja nr 1, Zak³ad Przedsiêbiorczo�ci i Gospodarki
Przestrzennej IG AP w Krakowie, Wydawnictwo �MiWa�, Kraków



296

18. Tracz M., 2005, O niektórych kryteriach doboru tre�ci nauczania do podstawy programowej i progra-
mu nauczania podstaw przedsiêbiorczo�ci [w:] Przedsiêbiorczo�æ a wspó³czesne wyzwania cywiliza-
cyjne, Z. Zio³o, T. Rachwa³ (red.), seria: Przedsiêbiorczo�æ � Edukacja nr 1, Zak³ad Przedsiêbiorczo�ci
i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie, Wydawnictwo �MiWa�, Kraków

19. Tracz M., 2006, Rola i znaczenie �podstaw przedsiêbiorczo�ci� w kszta³ceniu ogólnym [w:]
Rola przedsiêbiorczo�ci w podnoszeniu konkurencyjno�ci spo³eczeñstwa i gospodarki, Z. Zio³o,
T. Rachwa³ (red.), seria: Przedsiêbiorczo�æ � Edukacja nr 2, Nowa Era i Zak³ad Przedsiêbiorczo�ci
i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie, Warszawa-Kraków

20. Zio³o Z., 2005a, �wiatowe uwarunkowania rozwoju przedsiêbiorczo�ci [w:] Przedsiêbiorczo�æ a wspó³-
czesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zio³o, T. Rachwa³ (red.), seria: Przedsiêbiorczo�æ � Edukacja nr 1,
Zak³ad Przedsiêbiorczo�ci i Gospodarki Przestrzennej IG Akademii Pedagogicznej w Krakowie,
Wydawnictwo �MiWa�, Kraków

21. Zio³o Z., 2005b, Kszta³cenie nauczycieli do nauczania przedsiêbiorczo�ci na specjalno�ci �geografia
z przedsiêbiorczo�ci¹ i gospodark¹ przestrzenn¹� w Akademii Pedagogicznej w Krakowie [w:] Przed-
siêbiorczo�æ a wspó³czesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zio³o, T. Rachwa³ (red.), seria: Przedsiêbior-
czo�æ � Edukacja nr 1, Zak³ad Przedsiêbiorczo�ci i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie,
Wydawnictwo �MiWa�, Kraków

Basis of Entrepreneurship Lessons � Assumption About Realization
vs. Preparation of Teachers

The implementation of an education about an entrepreneurship to Polish educational system
was based on some fundamental assumptions, but only few of them were recognized in the legal
acts and partly realized. More of them have a form of postulate and were not implemented;
although many experts pointed at their significance. After discourse with practitioners from
schools, i.e. methodologists and teachers, most of unrealized assumptions have to be conside-
red as fundamental and essential to proper progress of the education about the entrepreneur-
ship. In the first part of the article the most important conditions of effective education about the
entrepreneurship � both realized and waiting for implementation � were presented. Great empha-
sis were putted on controversial problem of including this subject in Matura exam. The functio-
ning of the new subject is a opportunity to reflect on its implementation to the educational
system, and on a competency of teachers. Therefore in the second part of the paper, the study
of results of the survey conducted among entrepreneurship teachers was presented. Survey
aimed at:
� identify the level of essential and didactical competences among the entrepreneurship te-

achers.
� identify teacher�s opinion on the forms of education
� identify teacher�s opinion on the introducing the basis of entrepreneurship to secondary

schools.
The results confirm the need of debate about the efficiency of the implementation the as-

sumptions about the introducing the basis of entrepreneurship to schools. Research should be
conducted on the model profile of the entrepreneurship teacher. Also new forms of education
and self-education for the teachers are needed to meet requirements for modern school � for
example e-learning.
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Zagadnienia globalizacji i korporacji ponadnarodowych
w edukacji przedsiêbiorczo�ci

Wspó³czesnym tendencjom rozwoju spo³eczno-gospodarczego towarzyszy nasilaj¹cy siê
proces koncentracji kapita³u w coraz wiêkszych i sprawniej dzia³aj¹cych korporacjach ponadna-
rodowych (Zio³o, Piróg 2002). Wp³ywaj¹ one w zasadniczy sposób na przebieg procesów globa-
lizacji. �Motorem inicjuj¹cym te niezwykle z³o¿one procesy jest nasilaj¹ca siê konkurencja� (Zio³o,
Rachwa³ 2006, s. 5). W gospodarce rynkowej konkurencja dotyczy wszystkich jej elementów
dzia³aj¹cych zarówno na rynku miêdzynarodowym, krajowym, regionalnym, jak i lokalnym.
Wp³ywa ona na zmiany zachowañ nie tylko przedsiêbiorstw ponadnarodowych, ale równie¿ ma-
³ych przedsiêbiorstw na lokalnych rynkach oraz pojedynczych osób, w tym ucznia. Za Z. Zio³o
(2005, s. 15) nale¿y przyj¹æ, �i¿ tylko konkurencyjny cz³owiek jest w stanie wyprodukowaæ i za-
oferowaæ konkurencyjny produkt, natomiast konkurencyjny cz³owiek kszta³tuje siê w konkuren-
cyjnym procesie edukacyjnym�. Znaczenie korporacji ponadnarodowych w gospodarce globalnej
jest coraz wiêksze, gdy¿ �(�) poprzez ró¿norodne systemy sieciowych powi¹zañ przestrzenno-
produkcyjnych organizuj¹ �wiatow¹ przestrzeñ gospodarcz¹� (Zio³o 2006, s. 9). Nale¿y zauwa-
¿yæ, ¿e �nasilaj¹cy siê proces koncentracji kapita³u, który uwidacznia siê miêdzy innymi
w kszta³towaniu siê coraz potê¿niejszych ponadnarodowych korporacji przemys³owych, finan-
sowych, us³ugowych i innych, obejmuje swym zasiêgiem coraz to rozleglejsze obszary oddzia³y-
wania i wp³ywa w g³ównym stopniu na globalizacjê gospodarki, a równocze�nie na ró¿nicowanie
�wiatowej przestrzeni gospodarczej, spo³ecznej i kulturowej� (Kude³ko, Zio³o 2005, s. 337).

W nawi¹zaniu do przedstawionych za³o¿eñ wydaje siê, ¿e problematyka globalizacji i korpo-
racji ponadnarodowych powinna zaj¹æ znacz¹ce miejsce na ró¿nych etapach systemu edukacyj-
nego i znale�æ odzwierciedlenie w podrêcznikach do nauczania podstaw przedsiêbiorczo�ci.
Niniejsze rozwa¿ania zmierzaj¹ do okre�lenia, w jaki sposób autorzy wybranych podrêczników
podstaw przedsiêbiorczo�ci dla liceum, liceum profilowanego i technikum podejmuj¹ tê tematykê.

W tym celu dokonano analizy 11 podrêczników podstaw przedsiêbiorczo�ci dopuszczonych
do u¿ytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a przeznaczonych do kszta³cenia
ogólnego w liceach, liceach profilowanych i technikach1 . Szczególn¹ uwagê zwrócono na za-
gadnienia odnosz¹ce siê do: globalizacji, globalizacji gospodarki �wiatowej, rynku globalnego,
produktu globalnego, a tak¿e korporacji ponadnarodowych. Wielu autorów umie�ci³o w pod-
rêcznikach powy¿sze pojêcia, zdaj¹c sobie sprawê z tego, ¿e w globalizuj¹cym siê �wiecie zna-
czenie korporacji ponadnarodowych w gospodarce �wiatowej jest bardzo du¿e, a w nastêpnym
dziesiêcioleciu, czyli w okresie, kiedy obecny licealista mo¿e staæ siê jedn¹ z osób uczestnicz¹-
cych w dzia³aniu korporacji ponadnarodowych, prawdopodobnie bêdzie jeszcze wiêksze.

1 Wykaz analizowanych podrêczników zamieszczono na koñcu pracy.
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Analizuj¹c zagadnienia globalizacji, poszczególni autorzy przedstawiaj¹ ró¿ne definicje tego
pojêcia oraz cechy tego procesu. M. Pietraszewski (2002), zachêcaj¹c m³odych ludzi do nauki
i podnoszenia kwalifikacji, stara siê im u�wiadomiæ, ¿e w XXI w. procesy globalizacji i ujednolica-
nia rynków pracy mog¹ spowodowaæ, ¿e jedynie osoby dobrze wykszta³cone bêd¹ w stanie
obs³ugiwaæ coraz bardziej zautomatyzowane i skomplikowane maszyny i urz¹dzenia. Pracowni-
cy bêd¹ nie tyle pracowaæ, co �wiadczyæ us³ugi potrzebne gospodarce. Ponadto autor wskazuje
czynniki, pod których wp³ywem proces globalizacji bêdzie siê nadal kszta³towa³. S¹ to: postêp
naukowo-techniczny, miêdzynarodowa konkurencja i polityka ekonomiczna pañstw. Jak przyj-
muje M. Pietraszewski (2002, s. 7 i 8), bêd¹ one wp³ywa³y i kszta³towa³y tak¿e pokolenie wzrasta-
j¹ce w dobie kolejnej fazy rewolucji naukowo-technicznej, czyli w rozpoczêtym ju¿ XXI w. Autor
definiuje pojêcie globalizacji jako �znacz¹ce i z³o¿one procesy, które zachodz¹ w skali ogólno-
�wiatowej w ró¿nych sferach: ekonomicznej, technicznej, socjologicznej i kulturowej�. Wyja-
�nia, ¿e podstawowymi cechami globalizacji w sferze ekonomicznej s¹:
� integrowanie w skali miêdzynarodowej dzia³alno�ci gospodarczej podmiotów na ró¿nych

poziomach: pañstwowym, rynkowym, dziedzin dzia³alno�ci oraz przedsiêbiorstw powi¹za-
nych ze sob¹ handlowo, inwestycyjno-produkcyjnie i korporacyjnie;

� miêdzynarodowa wspó³zale¿no�æ miêdzy podmiotami gospodarki na ró¿nych poziomach;
� zwi¹zek z postêpem naukowym, technicznym i organizacyjnym, powoduj¹cy unowocze�nia-

nie gospodarek pañstw �poprzez rozwój ga³êzi produkcji bêd¹cych no�nikami postêpu tech-
nicznego, zastosowanie nowoczesnych procesów produkcji w ca³ej gospodarce, rozwój
edukacji narodowej i wzrost liczby wysoko wykwalifikowanych pracowników�;

� �skracanie czasu i przestrzeni�, które przejawia siê m.in. mo¿liwo�ciami korzystania z oferty
produktów i uczestnictwa wszystkich ludzi w wydarzeniach na ca³ym �wiecie.

Podobna definicja globalizacji przyjmowana jest w podrêczniku B. Stañdy i B. Wierzbowskiej
(2002, s. 140), w którym procesom globalizacji po�wiêcono oddzielny rozdzia³. Autorki przyjmuj¹
nastêpuj¹c¹ definicjê globalizacji: �(�) bardzo szeroki i z³o¿ony proces, maj¹cy wp³yw na wszystkie
sfery naszego ¿ycia: ekonomiczn¹, spo³eczn¹, polityczn¹ i kulturow¹ w skali ogólno�wiatowej�.
Ponadto wymieniaj¹, podobne jak M. Pietraszewski, czynniki, które w najwiêkszym stopniu
wp³ywaj¹ na proces globalizacji. Wskazuj¹ w�ród krajów uczestnicz¹cych w globalizacji na
grupê triady, która jest potêg¹ gospodarcz¹ �wiata.

Na pojêcie globalizacji zwróci³ tak¿e uwagê zespó³ autorski: W. J. Jakubowski, T. Maj, P. Za³ê-
ski (2003, s. 225), którzy definiuj¹ pojêcie globalizacji jako proces �integracji spo³ecznej i gospo-
darczej �wiata�, a tak¿e przedstawiaj¹ wiele przejawów globalizacji, w tym m.in. szybki wzrost
wymiany handlowej, dziêki której nastêpuje szybki dostêp do produktów zaawansowanej tech-
nologii. Z. Makie³a i T. Rachwa³ (2005, s. 176 i 177) pojêcie globalizacji przedstawiaj¹ jako proces
�integracji spo³ecznej i gospodarczej �wiata�. Wyja�niaj¹, ¿e przejawami procesu globalizacji s¹
m.in.: swobodny przep³yw informacji, liberalizacja w handlu miêdzynarodowym, swobodny prze-
p³yw kapita³u oraz swobodne przemieszczanie siê osób.

Procesy globalizacji zosta³y omówione równie¿ przez M. Biernack¹, J. Korbê i Z. Smutka
(2006). Przyjêli oni, ¿e globalizacja jest uto¿samiana z dzia³alno�ci¹ miêdzynarodowych instytucji
finansowych, a proces ten przyczynia siê do szybszego rozwoju ekonomicznego wielu pañstw
i warunków ¿ycia ich mieszkañców.

W podrêczniku pod redakcj¹ M. Belki (2005) przyjêto, ¿e globalizacja jest zwi¹zana z traktowa-
niem rynku �wiatowego jak rynku dzia³ania przedsiêbiorstwa, przez co nastêpuje zanikanie gra-
nic pañstwowych w odniesieniu do przep³ywów produktów, us³ug, kapita³ów, ludzi, informacji
i idei. Autorzy tego podrêcznika podkre�laj¹, ¿e na globalizacjê sk³ada siê �zbiór zjawisk, procesów
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i tendencji zachodz¹cych obecnie w skali ogólno�wiatowej w rozmaitych sferach: ekonomicznej,
politycznej, prawnej, kulturowej, spo³ecznej i technicznej�, lecz najwiêkszy postêp tego procesu
dokona³ siê w sferze ekonomicznej, przyczyniaj¹c siê do tworzenia gospodarki globalnej (Belka
2005, s. 188). Ponadto wyró¿niono wiele przejawów globalizacji, takich jak: technologia, gospo-
darka, polityka, kultura, �rodowisko naturalne, dlatego stanowi ona wielkie wyzwanie w dziedzi-
nie konkurencji dla gospodarek i spo³eczeñstw. W pozosta³ych podrêcznikach przyjêtych do
analizy nie podjêto próby definiowania globalizacji.

W zró¿nicowany sposób przedstawiane s¹ równie¿ zagadnienia dotycz¹ce globalizacji go-
spodarki �wiatowej. M. Pietraszewski (2002) zwraca uwag¹, ¿e postêp globalizacji znacz¹co
wp³ywa na gospodarki pañstw, które tworz¹ gospodarkê globaln¹. Wyja�nia, ¿e gospodarka
�wiatowa opiera siê na mo¿liwo�ci swobodnego przep³ywu produktów oraz czynników produk-
cji pomiêdzy wszystkimi pañstwami, a globalizacja dzia³alno�ci gospodarczej to nic innego, jak
�dokonuj¹cy siê na �wiecie d³ugofalowy proces ³¹czenia coraz wiêkszej liczby gospodarek pañ-
stwowych ponad granicami i rozszerzania wzajemnych powi¹zañ w celu tworzenia ogólno�wia-
towego systemu ekonomicznego� (s. 8�10).

A. Mikinia i M. Sienna (2002, s. 65) w rozdziale dotycz¹cym wymiany miêdzynarodowej wyja-
�niaj¹ pojêcie globalizacji gospodarki nastêpuj¹co: �jest to proces powstawania i rozwoju ryn-
ków �wiatowych oparty na swobodnym przep³ywie dóbr, us³ug, kapita³u i pracy�. Ponadto
autorki przedstawiaj¹ g³ówne czynniki, które wp³ywaj¹ na nasilanie siê procesu globalizacji
gospodarki. Przyjmuj¹ przy tym, ¿e globalizacja jest zjawiskiem, którego nie da siê unikn¹æ,
procesem, którego nie da siê zatrzymaæ, gdy¿ �wszyscy stajemy siê czê�ci¹ spo³eczeñstwa glo-
balnego� (s. 70). L. Piasecka (2002, s. 108) wyja�nia, ¿e �globalizacja gospodarki oznacza tworze-
nie takiego systemu regulacji prawnych i administracyjnych, aby mo¿liwy by³ swobodny przep³yw
dóbr, us³ug oraz kapita³u i pracy bez wzglêdu na granice pañstw�.

Na pojêcie globalizacji gospodarki �wiatowej zwróci³ tak¿e uwagê zespó³ autorski: W. J. Ja-
kubowski, T. Maj, P. Za³êski (2003). Podaj¹c kilka wybranych przyk³adów, autorzy pokazuj¹
przejawy globalizacji gospodarki �wiatowej w kraju i ¿yciu codziennym ucznia. Przedstawiaj¹c
omawian¹ definicjê M. Biernacka, J. Korba i Z. Smutek (2006, s. 205) du¿e znaczenie przypisuj¹
wymianie gospodarczej, przyjmuj¹c, ¿e: �globalizacja gospodarki �wiatowej polega na wzro�cie
miêdzynarodowej wymiany gospodarczej i umiêdzynarodowieniu produkcji, ale te¿ prowadzi do
wzrostu wspó³zale¿no�ci miêdzy pañstwami�. Na rolê globalizacji gospodarki �wiatowej zwrócili
tak¿e uwagê Z. Makie³a i T. Rachwa³ (2005), wyja�niaj¹c, ¿e proces globalizacji gospodarki
�wiatowej jest czê�ci¹ procesu globalizacji �wiata.

W dwóch kolejnych podrêcznikach: autorstwa B. Stañdy i B. Wierzbowskiej (2002) oraz pod
redakcj¹ M. Belki (2005) nie zaprezentowano definicji globalizacji gospodarki �wiatowej, lecz
nawi¹zano do tego procesu w podrozdzia³ach dotycz¹cych globalizacji.

W podrêcznikach autorstwa B. Barañskiej., J. Gierczyckiej, D. Szostka (2002), S. Gregorczyka,
M. Romanowskiej, A. Sopiñskiej, P. Wachowiaka (2002) oraz M. Nasi³owskiego(2002) nie poru-
szono zagadnieñ zwi¹zanych z globalizacj¹ gospodarki �wiatowej.

Kolejne pojêcie, które poddane zosta³o analizie, to rynek globalny. Jego definicja pojawia siê
u niewielu autorów.

B. Barañska, J. Gierczycka i D. Szostek (2002, s. 9) zwracaj¹ uwagê, ¿e �musimy nauczyæ siê
funkcjonowaæ na rynku globalnym�. W klasyfikacjach rynku wed³ug ró¿nych kryteriów zazna-
czaj¹ istnienie rynku �wiatowego, �na którym transakcje zawieraj¹ przedstawiciele ró¿nych kra-
jów� (s. 65). Jak siê wydaje, nale¿a³oby jednak wyra�nie zaznaczyæ, ¿e transakcje te zawieraj¹
przedstawiciele ró¿nego typu korporacji ponadnarodowych i przedsiêbiorstw krajowych, a rz¹-
dy poszczególnych krajów stwarzaj¹ jedynie uwarunkowania reguluj¹ce rozwój firm i ich powi¹zañ
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rynkowych. B. Stañda i B. Wierzbowska (2002), podobnie jak zespó³ autorski: B. Barañska,
J. Gierczycka, D. Szostek (2002), w rozdziale dotycz¹cym klasyfikacji rynków ze wzglêdu na
przestrzeñ, wyró¿niaj¹ jako jeden z jego typów rynek �wiatowy, nie odnosz¹c siê do procesów,
które obecnie zachodz¹ w gospodarce �wiatowej. W. J. Jakubowski, T. Maj, P. Za³êski (2003),
M. Nasi³owski (2002) oraz A. Mikinia i M. Sienna (2002), podobnie jak autorzy dwóch wcze�niej
analizowanych podrêczników, pojêcie rynku globalnego zaznaczyli jedynie przy klasyfikacji ryn-
ku wed³ug terytorium (przestrzeni).

W podrêczniku pod redakcj¹ M. Belki (2005) autorzy u�wiadamiaj¹ uczniowi, ¿e dzi� dla wielu
towarów i us³ug nie istnieje ju¿ pojêcie rynku lokalnego czy krajowego, konkurencja toczy siê
bowiem na rynku globalnym. Poniewa¿ podmioty gospodarcze funkcjonuj¹ nawet na odleg³ych
rynkach, produkty przez nie oferowane s¹ dostêpne powszechnie na �wiecie, czyli, jak wskazuj¹
autorzy, staj¹ siê produktami globalnymi. Potwierdza tê tezê L. Piasecka (2002, s. 109), zaznacza-
j¹c, ¿e �obecnie wolny przep³yw informacji nie stanowi ju¿ ¿adnej bariery; mo¿na powiedzieæ, ¿e
�wiat siê skurczy³, z zatem rozszerzy³y siê dla wielu firm perspektywy rozwoju�. W podrêczni-
kach pozosta³ych zespo³ów autorskich, czyli S. Gregorczyka, M. Romanowskiej, A. Sopiñskiej,
P. Wachowiaka (2002), Z. Makie³y i T. Rachwa³a (2005) oraz M. Biernackiej, J. Korby i Z. Smutka
(2006) problematyka rynku globalnego nie zosta³a podjêta.

Funkcjonowanie gospodarki rynkowej i nasilaj¹ce siê procesy globalizacji powoduj¹ potrze-
bê zdefiniowania pojêcia �produkt globalny�. Pojêcie produktu globalnego pojawi³o siê jedynie
w dwóch podrêcznikach; autorzy pozosta³ych je pominêli. L. Piasecka (2002), podobnie jak
autorzy podrêcznika pod redakcj¹ M. Belki (2005), przedstawia przyk³ady produktów global-
nych, takich jak coca-cola czy cheesburger firmy McDonald�s, wyja�niaj¹c, ¿e te produkty dziêki
globalizacji gospodarki �wiatowej sta³y siê dostêpne na rynku globalnym. L. Piasecka (2002)
stwierdza m.in., ¿e dzia³ania korporacji ponadnarodowych zmierzaj¹ do tego, by ludzie na ca³ym
�wiecie u¿ywali tych samych lub podobnych produktów.

Problematyka korporacji ponadnarodowych jest podejmowana w wiêkszo�ci analizowanych
podrêczników, najczê�ciej w po³¹czeniu z procesami globalizacji gospodarki �wiatowej. Najsze-
rzej zosta³a omówiona przez M. Nasi³owskiego (2002, s. 32), który wyja�nia, ¿e korporacje to
�wielkie spó³ki, zarz¹dzane przez zespo³y naukowców, in¿ynierów, organizatorów sprzeda¿y, re-
klamy i marketingu, pracowników, koordynatorów i dyrektorów ró¿nych pionów, którzy tworz¹
technostrukturê korporacji, czyli mózg kieruj¹cy spó³k¹, reprezentuj¹cy jej bie¿¹ce i d³ugofalowe
interesy�. Autor twierdzi, ¿e si³a korporacji wyra¿a siê tym, ¿e wywieraj¹ one decyduj¹cy wp³yw
na ca³y system gospodarczy krajów, w których siê znajduj¹, oraz okre�laj¹ rozmiary produkcji
i wysoko�æ cen, a tak¿e w du¿ym stopniu poprzez system reklamy, kszta³tuj¹ upodobania konsu-
mentów. M. Nasi³owski szczegó³owo analizuje proces powstawania i budowy korporacji, a tak¿e
zagadnienie ich opodatkowania. Podkre�la, ¿e korporacje transnarodowe s¹ najpotê¿niejszymi
przedsiêbiorstwami we wspó³czesnym �wiecie, dysponuj¹cymi ogromnym zasobem i bardzo
mobilnym kapita³em. W analizowanym podrêczniku wyja�nienie pojêcia korporacji ponadnaro-
dowej rozpoczyna osobny rozdzia³, dotycz¹cy korporacji wielonarodowych. W rozdziale tym
autor przybli¿a znaczenie korporacji transnarodowych w gospodarce �wiata, ich dzia³anie na
poszczególnych kontynentach oraz funkcjonowanie w gospodarce polskiej. Ponadto podkre-
�la, ¿e �w epoce rosn¹cej globalizacji i ³atwo�ci przenoszenia kapita³u z kraju do kraju korporacje
ponadnarodowe nabieraj¹ coraz wiêkszego znaczenia� (s. 33).

W sposób zbli¿ony problematyka korporacji transnarodowych zosta³a podjêta w podrêczni-
ku autorstwa Z. Makie³y i T. Rachwa³a (2005). Ten zespó³ autorski, jedyny spo�ród wszystkich
zespo³ów autorskich analizowanych podrêczników, dokonuje klasyfikacji korporacji w schema-
cie charakteryzuj¹cym zwi¹zki spó³ek. Autorzy przyjmuj¹, ¿e korporacje to �wielkie organizacje
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ekonomiczne, czêsto o zasiêgu miêdzynarodowym� (s. 95). Ponadto, podobnie jak M. Nasi³ow-
ski, przyjmuj¹, ¿e �stanowi¹ one prawne po³¹czenie wielu spó³ek, zarz¹dzane s¹ przez wybitnych
fachowców wspomaganych przez zespo³y naukowców, in¿ynierów organizatorów sprzeda¿y
oraz, ¿e czêsto korporacje wywieraj¹ decyduj¹cy wp³yw na gospodarkê krajów, a nawet politykê
rz¹dów� (s. 95). W koñcowym rozdziale, dotycz¹cym procesów globalizacji, autorzy wskazuj¹ na
wielkie korporacje transnarodowe jako na najwa¿niejszych �sprawców� globalizacji, gdy¿ kon-
kuruj¹ one skutecznie z pañstwami i najwiêkszymi organizacjami miêdzynarodowymi, organizu-
j¹c gospodarkê �wiatow¹. Dlatego nale¿y stwarzaæ w pañstwach warunki zachêcaj¹ce do
inwestowania przez korporacje transnarodowe, poniewa¿ s¹ one jednym z najpowa¿niejszych
czynników przyspieszaj¹cych rozwój gospodarczy krajów.

B. Stañda i B. Wierzbowska (2002) korporacje transnarodowe okre�laj¹ jako jeden z podmio-
tów uczestnicz¹cych w procesie globalizacji. Ponadto wyja�niaj¹, ¿e dzia³alno�æ korporacji po-
nadnarodowych �polega na rozszerzeniu i pog³êbianiu dzia³añ przedsiêbiorstw, zmierzaj¹cych
do wytwarzania i sprzedawania produktów oraz standardowych us³ug na skalê ogólno�wiato-
w¹� (s. 142). Zespó³ autorski B. Barañska, J. Gierczycka i D. Szostek (2002, s. 128) zaznacza fakt
istnienia korporacji w gospodarce miêdzynarodowej poprzez przyjêcie definicji korporacji (�du¿a
spó³ka akcyjna�) oraz stwierdzenie: �je¿eli korporacja dzia³a w kilku krajach, nazywa siê j¹ wtedy
korporacj¹ miêdzynarodow¹�. Charakteryzuj¹c gospodarkê rynkow¹ autorzy podkre�laj¹, ¿e
dominuj¹c¹ rolê korporacje ponadnarodowe pe³ni¹ w kapitalistycznej gospodarce rynkowej,
realizowanej np. w Stanach Zjednoczonych.

M. Pietraszewski (2002) porusza problematykê korporacji transnarodowych, nawi¹zuj¹c do
procesów globalizacji gospodarki. Autor zaznacza, ¿e globalizacja przejawia siê m.in. rozwojem
miêdzynarodowych przedsiêbiorstw i instytucji oraz prowadzi w konsekwencji do upowszech-
niania wspólnego modelu gospodarczego. W rozdziale �Gospodarowanie na rynku zintegrowa-
nym� M. Pietraszewski (2002, s. 242) przypisuje korporacjom podstawowe znaczenie w wymianie
miêdzynarodowej, która dokonuje siê poprzez zak³ady nale¿¹ce do korporacji i ich kooperantów
w wielu pañstwach �wiata. Ogromne znaczenie korporacji w gospodarce �wiatowej w ostatnich
latach zauwa¿aj¹ M. Biernacka, J. Korba i Z. Smutek (2006). Autorzy szacuj¹, ¿e liczba ponadna-
rodowych korporacji na �wiecie wynosi oko³o 60 tys., z 500 tys. filii, a zatrudniaj¹ one ponad
6 mln pracowników. Podkre�laj¹ równie¿ fakt, ¿e we wspó³czesnej gospodarce ro�nie ilo�æ fuzji
i megafuzji, czyli ³¹czenia siê najwiêkszych korporacji oraz przejêæ mniejszych korporacji przez
wiêksze, co stwarza powa¿ne zagro¿enie dla konkurencyjno�ci gospodarki �wiatowej. M. Bier-
nacka, J. Korba i Z. Smutek podkre�laj¹ wzrost znaczenia korporacji w gospodarce �wiatowej,
przywo³uj¹c to, ¿e podczas corocznego �wiatowego Forum Gospodarczego spotykaj¹ siê poli-
tycy reprezentuj¹cy gospodarki najwiêkszych pañstw �wiata oraz szefowie najwiêkszych korpo-
racji ponadnarodowych, czyli osoby, które maj¹ najwiêkszy wp³yw na kszta³towanie siê �wiatowej
gospodarki.

W. J. Jakubowski, T. Maj i P. Za³êski (2003) w rozdziale dotycz¹cym gospodarki �wiatowej
podkre�laj¹, ¿e korporacje miêdzynarodowe, dysponuj¹ce tak du¿ym potencja³em ekonomicz-
nym, s¹ niezale¿ne finansowo, technologicznie i organizacyjnie. Dzia³aj¹c w wielu krajach, mog¹
prowadziæ w³asn¹ politykê gospodarcz¹. Korporacje ponadnarodowe, takie jak Mitsubishi czy
Microsoft, skutecznie konkuruj¹ na �wiecie z oficjalnymi organizacjami i instytucjami, nawet
takimi, jak Bank �wiatowy. Dlatego kraje, którym zale¿y na dynamicznym rozwoju gospodar-
czym, zabiegaj¹ o to, by korporacje inwestowa³y w³a�nie u nich. Ponadto autorzy dodaj¹, ¿e
�najbardziej znacz¹cym przejawem globalizacji jest swobodny przep³yw kapita³u i inwestycji, co
najbardziej jest widoczne w dzia³alno�ci ponadnarodowych korporacji gospodarczych� (s. 226).
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Zespó³ autorski: S. Gregorczyk, M. Romanowska, A. Sopiñska, P. Wachowiak (2002) nie
podejmuje zagadnieñ zwi¹zanych z procesami globalizacji, natomiast problematykê korporacji
ponadnarodowych porusza kilkakrotnie. Autorzy, przedstawiaj¹c formy organizacyjno-prawne
przedsiêbiorstw, zaznaczaj¹, ¿e korporacje ponadnarodowe nie mog¹ funkcjonowaæ jako przed-
siêbiorstwa indywidualne czy spó³ki cywilne, lecz jako spó³ki kapita³owe. Ponadto, w rozdziale
dotycz¹cym otoczenia ekonomicznego przedsiêbiorstw zostaj¹ przedstawione motywy, jakimi
kieruj¹ siê przedsiêbiorstwa ponadnarodowe w wyborze regionu do inwestycji. Wyró¿niaj¹ dwie
zasadnicze grupy motywów: ogólne i szczegó³owe, które decyduj¹ o wyborze konkretnego
pañstwa.

L. Piasecka (2002) nie wyja�nia, co rozumie pod pojêciem korporacji ponadnarodowej. W mo-
delu gospodarczym pañstw �wiata jako jeden z podstawowych jego elementów wyró¿nia roz-
rost ponadnarodowych korporacji. Zagadnienie korporacji ponadnarodowych nie zosta³o
poruszone w podrêczniku pod redakcj¹ M. Belki (2005), a w podrêczniku autorstwa A. Mikinii
i M. Siennej (2002) zosta³o jedynie zaznaczone, ¿e rozwój korporacji ponadnarodowych jest
jednym z czynników wp³ywaj¹cych na globalizacjê gospodarki �wiatowej.

W �wietle przedstawionej analizy nale¿y stwierdziæ, ¿e wiêkszo�æ autorów podrêczników
podstaw przedsiêbiorczo�ci podejmuje problematykê globalizacji i korporacji ponadnarodowych.
Zagadnienia dotycz¹ce korporacji najczê�ciej powi¹zane s¹ z tematyk¹ globalizacji gospodarki
�wiatowej, co jest oczywiste, gdy¿ korporacje transnarodowe s¹ g³ównymi �sprawcami� proce-
sów globalizacji. Problematyka korporacji ponadnarodowych oraz procesy globalizacji gospo-
darki �wiatowej s¹ przedstawiane z ró¿n¹ szczegó³owo�ci¹ w poszczególnych podrêcznikach,
a przez niektórych s¹ traktowane marginesowo. ̄ aden z autorów nie wyja�nia pojêcia produktu
globalnego, co � je�li pomija siê równie¿ problematykê budowy korporacji ponadnarodowych �
utrudnia uczniowi zrozumienie mechanizmów wystêpuj¹cych we wspó³czesnej gospodarce kra-
jowej i �wiatowej. Analizowane zagadnienia najczê�ciej znajduj¹ siê w ostatnich rozdzia³ach
podrêczników, co uczeñ mo¿e potraktowaæ jako podsumowanie tego, czego nauczy³ siê podczas
lekcji podstaw przedsiêbiorczo�ci, a tak¿e wskazówkê, jakie procesy, obecnie i w najbli¿szej
przysz³o�ci, bêd¹ odgrywa³y istotn¹ rolê w gospodarce �wiatowej. Znajomo�æ tych procesów
stawia go w pozycji konkurencyjnej w stosunku do innych osób, które nie zdaj¹ sobie sprawy ze
znaczenia globalizacji gospodarki �wiatowej. Daje to mo¿liwo�æ podejmowania �wiadomych
decyzji i odnalezienia siê w rozwijaj¹cym siê �wiecie.

W podstawie programowej podstaw przedsiêbiorczo�ci dla liceów, liceów profilowanych
i techników brak jest zagadnieñ dotycz¹cych funkcjonowania korporacji ponadnarodowych.
Wydaje siê, ¿e ta tematyka powinna siê znale�æ w podstawie programowej, ze wzglêdu na pierw-
szy punkt w celach edukacyjnych tego przedmiotu, czyli �Przygotowanie do aktywnego i �wia-
domego uczestnictwa w ¿yciu gospodarczym�, który dotychczas nie móg³ byæ w pe³ni realizowany.
Zatem generalnie wydaje siê, ¿e analizowana problematyka powinna byæ szerzej realizowana
zarówno w tre�ciach kszta³cenia w szkole ponadgimnazjalnej, jak i w podrêcznikach podstaw
przedsiêbiorczo�ci.
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Issues of Globalization and International Corporations
in the Teaching Entrepreneurship

The aim of the article is to define how the issue of entrepreneurship is tackled by authors of
textbooks for high, vocational and technical schools.

According to presented study, it is possible to observe that the majority of authors of the
textbooks on the basics of entrepreneurship raise the issues of globalization and international
corporations. Usually the issue of corporations is related to the issue of globalization in the
world�s economy � with more or less details in different textbooks. The above mentioned issues
can usually be found in the last chapters, which a student can treat as a guideline for what
processes will take place in the world�s economy in the future. The awareness of these proces-
ses is crucial to students� education and puts them in competitive position with relation to
others who do not realize the full meaning of globalization in the world�s economy. It also allows
for making rational decisions and finding one�s place in the developing world.
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Wybrane projekty edukacyjne w aktywizacji uczniów
na lekcjach podstaw przedsiêbiorczo�ci

Jedn¹ z wa¿niejszych form aktywizacji uczniów na lekcjach przedsiêbiorczo�ci jest praca nad
tworzeniem projektów edukacyjnych. W czasach ogólnej dostêpno�ci komputerów i internetu
jest wiele mo¿liwo�ci realizacji ciekawych przedsiêwziêæ edukacyjnych o tematyce ekonomicz-
nej, bankowej, a tak¿e spo³ecznej. Do realizacji tego typu projektów potrzebny jest najczê�ciej
odpowiedni sprzêt komputerowy, internet oraz � oczywi�cie � chêci i zaanga¿owanie w tworze-
nie czêsto do�æ pracoch³onnych programów. Wiele instytucji naukowych i fundacji chêtnie
pomaga nauczycielom w zdobywaniu specjalistycznych materia³ów. Niniejszy artyku³ przedsta-
wia kilka projektów edukacyjnych. Prezentuje tak¿e strony internetowe portali edukacyjnych, na
których mo¿na znale�æ dobre i ciekawe materia³y dydaktyczne.

Projekty, które mo¿na realizowaæ na lekcjach z podstaw przedsiêbiorczo�ci, najczê�ciej s¹ autorstwa:
� fundacji: Fundacji M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci, Fundacji Bankowej im. Leopolda Kro-

nenberga, Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Komandor, Fundacji PZU;
� banków: Narodowego Banku Polskiego (NBP portal), Citibanku Handlowego;
� gazet, m.in.: Gazety Wyborczej (�Moje finanse � z klasy do kasy�);
� instytucji samorz¹dowych, m.in.: Ma³opolskiego Instytutu Samorz¹du Terytorialnego (kon-

kurs �Junior Biznesu�);
� uczelni wy¿szych, m.in.: Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Ogólnopolski Konkurs Mened¿erski).

Narodowy Bank Polski, Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga oraz Fundacja M³odzie¿owej
Przedsiêbiorczo�ci rozpoczê³y w 2005 r. realizacjê ogólnopolskiego programu edukacji finanso-
wej m³odzie¿y �Moje finanse� (http://junior.org.pl). Jest on skierowany do uczniów szkó³ po-
nadgimnazjalnych, a jego celem jest pog³êbienie wiedzy z zakresu finansów i bankowo�ci oraz
pokazanie mo¿liwo�ci praktycznego jej wykorzystania.

Sprawne poruszanie siê w �wiecie gospodarki rynkowej wymaga znajomo�ci zasad funkcjo-
nowania sektora finansowego, szczególnie bankowego, sposobów planowania i inwestowania,
a tak¿e umiejêtno�ci zarz¹dzania finansami osobistymi. Z badañ wynika, ¿e uczniowie szkó³
ponadgimnazjalnych, wchodz¹c w doros³e ¿ycie, maj¹ zbyt ma³¹ wiedzê na ten temat i brak im
umiejêtno�ci wykorzystania jej na u¿ytek w³asny.

Program realizowany w trzech modu³ach w latach 2005�2007. Obejmuje nastêpuj¹ce dzia³y:
� �Polubiæ banki� � pieni¹dz, konto bankowe, lokaty, kredyty;
� �Moje inwestycje� � formy oszczêdzania i inwestowania, rynek kapita³owy, akcje, obligacje;
� �Inwestycja w przysz³o�ci� � system emerytalny, w tym fundusze emerytalne.
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M³odym ludziom, którzy po ukoñczeniu szko³y rozpoczn¹ doros³e ¿ycie, potrzebne s¹ umiejêt-
no�ci zarz¹dzania finansami osobistymi oraz lepsze rozumienie zasad rz¹dz¹cych ekonomi¹. Dlate-
go program ma ich nauczyæ praktycznych umiejêtno�ci przydatnych w gospodarce rynkowej.

Program �Ekonomia w szkole�, którego wspó³organizatorami s¹ Narodowy Bank Polski i Fun-
dacja M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci, jest skierowany do nauczycieli podstaw przedsiêbior-
czo�ci. Celem programu jest pog³êbienie wiedzy ekonomicznej nauczycieli oraz podniesienie
efektywno�ci przekazywania tej wiedzy na zajêciach z podstaw przedsiêbiorczo�ci.

Fundacja M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci przygotowa³a równie¿ projekty dotycz¹ce zarz¹-
dzania firm¹. �Zarz¹dzanie firm¹� to program edukacyjny dla uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych. Zajêcia opieraj¹ siê na komputerowej symulacji procesów gospodarczych. W trakcie gry
uczniowie przekonuj¹ siê o przydatno�ci, a wrêcz konieczno�ci posiadania wiedzy teoretycznej
niezbêdnej do podejmowania trafnych decyzji gospodarczych, prowadz¹cych dru¿ynê do zwy-
ciêstwa w symulowanej konkurencji.

�Dzieñ przedsiêbiorczo�ci� to program przeznaczony dla uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych, organizowany za po�rednictwem Internetu. Sprzyja on podejmowaniu przez m³odych ludzi
trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie maj¹ mo¿li-
wo�æ odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy, zweryfikowania swoich
wyobra¿eñ o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykszta³ceniu, umiejêtno�ciach
i predyspozycjach niezbêdnych do wykonywania danego zawodu.

Program �Byæ przedsiêbiorczym� jest skierowany do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.
Wspiera dzia³ania nauczycieli, wychowawców, pedagogów i doradców zawodowych. Podkre�la
rolê etycznego dzia³ania w kontaktach z innymi lud�mi i uczy odpowiedzialno�ci za postêpowa-
nie w³asne i zespo³u. Program �Byæ przedsiêbiorczym� jest realizowany przez Fundacjê M³odzie-
¿owej Przedsiêbiorczo�ci wspólnie z Fundacj¹ PZU.

Fundacja M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim przygoto-
wa³a równie¿ program dla uczniów gimnazjum �Ekonomia na co dzieñ, czyli decyduj o sobie�. Jest to
propozycja przygotowania uczniów do aktywnego wchodzenia w ¿ycie gospodarcze, decydowania
o sobie, wytyczania w³asnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron,
zainteresowañ, uzdolnieñ, a przez to dostosowania siê do zmieniaj¹cej siê struktury rynku pracy.

Nauczyciele mog¹ korzystaæ z wielu innych programów i projektów przygotowanych przez
Fundacjê M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci. Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronie in-
ternetowej: http://junior.org.pl.

Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ projekty przygotowane przez Fundacjê Centrum Edukacji Oby-
watelskiej. W ramach programu �Z edukacj¹ na ty� zosta³y przygotowane dwa projekty: �Zak³a-
damy i prowadzimy firmê� i �Z gie³d¹ na ty�. G³ównym celem projektu �Z gie³d¹ na ty� jest
przybli¿enie, którymi rz¹dzi siê rynek kapita³owy. Poprzez stworzenie odpowiedniej platformy
uczniowie gimnazjów i szkó³ �rednich maj¹ mo¿liwo�æ poznania mechanizmów dzia³ania gie³dy.
W trakcie gry inwestuj¹ �rodki pieniê¿ne w papiery warto�ciowe, podejmuj¹ decyzje, których
skutki nie zawsze mo¿na przewidzieæ, ale przede wszystkim zdobywaj¹ wiedzê, która w przysz³o-
�ci pozwoli im wej�æ na prawdziw¹ gie³dê papierów warto�ciowych. Realizuj¹c drugi z projektów:
�Zak³adamy i prowadzimy firmê�, uczniowie mog¹ przekonaæ siê, na czym polega praca przedsiê-
biorcy oraz jak funkcjonuje ma³a firma. Dodatkowe informacje o tych programach mo¿na znale�æ
na stronie: www.ceo.org.pl.

Na uwagê zas³uguje Portal Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego. G³ówny-
mi adresatami dzia³añ edukacyjnych NBP s¹ ludzie m³odzi � uczniowie szkó³ ponadpodstawo-
wych oraz studenci, a tak¿e ci, którzy z racji wykonywanego zawodu sami przekazuj¹ wiedzê,
m.in. nauczyciele. Przy realizacji projektów edukacyjnych NBP wspó³pracuje z wieloma instytu-

EDYTA OSUCH, WIKTOR OSUCH



307

cjami i organizacjami. Celem Portalu (www.nbportal.pl) jest przekazywanie i pog³êbianie wiedzy
o ekonomii i gospodarce.

Na stronie internetowej NBP mo¿na znale�æ wiele ciekawych konkursów realizowanych me-
tod¹ projektów. Jeden z nowszych to �Podstawowe pojêcia ekonomiczne�. W 2005 r. du¿ym
zainteresowaniem w�ród uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych cieszy³ siê konkurs na pracê: �Jakie
s¹ przyczyny bezrobocia i co mo¿e je skutecznie zmniejszyæ?�. Kolejny, nowy projekt NBP
i Fundacji M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci zwi¹zany jest z uruchomieniem Klubu Przedsiê-
biorczych Nauczycieli IMPULS.

Nale¿y zwróciæ uwagê na stronê Fundacji Komandor: www.fundacja.komandor.pl. Mo¿na na
niej znale�æ ciekawe projekty zajêæ dotycz¹ce: pieni¹dza w gospodarce rynkowej, instytucji
finansowych (banków, wymiany handlowej przedsiêbiorstw), sposobów inwestowania i innych,
o tematyce realizowanej na lekcjach podstaw przedsiêbiorczo�ci.

Przyk³adem instytucji samorz¹dowej aktywizuj¹cej m³odzie¿ jest Ma³opolski Instytut Samorz¹-
du Terytorialnego i Administracji (www.mistia.org.pl), który przeprowadzi³ cztery edycje Konkur-
su �Junior Biznesu�. Celem konkursu by³a aktywna promocja przedsiêbiorczo�ci w�ród uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych województwa ma³opolskiego, a jego ide¹ � kreowanie aktywno�ci oraz
rozwijanie umiejêtno�ci poznawczych i organizacyjnych uczniów. Pracuj¹c w kilkuosobowych gru-
pach, tworzyli oni biznesplan w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej.

Ogólnopolski Konkurs Mened¿erski realizowany metod¹ projektu przeprowadzany jest
obecnie przez Akademiê Ekonomiczn¹ w Krakowie i dotyczy udzia³u w internetowej grze symu-
lacyjnej TEES-6. Uczestnicy rozgrywki pe³ni¹ rolê mened¿erów zarz¹dzaj¹cych przedsiêbior-
stwami przemys³owymi dzia³aj¹cymi w warunkach silnej konkurencji � oligopolu bez jednostki
dominuj¹cej (http://cee.ae.krakow.pl/konkurs/).

W niniejszym artykule przedstawiono tylko wybrane projekty edukacyjne, które mo¿na wykorzy-
staæ w nauczaniu podstaw przedsiêbiorczo�ci. Wiêkszo�æ z nich jest dobrze znana nauczycielom
i wykorzystywana jako alternatywny sposób aktywizacji m³odzie¿y. Aby jednak nasi wychowanko-
wie wykazywali zainteresowanie przedmiotem i tym, co siê dzieje w otaczaj¹cym �wiecie, musimy im
pomóc i zachêciæ ich do aktywnej nauki, np. z wykorzystaniem projektów edukacyjnym.

Selected Educational Projects on Students Activity
on Basics of Entrepreneurship Lessons

The article presents selected educational projects used by teachers on basics of entrepre-
neurship lessons. In the times of various multi-medial techniques, computerization and the
Internet, using youth activating projects is necessary. The subject of basics of entrepreneur-
ship gives large opportunities of realizations of this kind of undertakings. Nowadays there are
many projects, for example created by Youth Foundation of Entrepreneurship, Foundation of
The Centre of Civil Education or National Bank of Poland. The most known projects are: �Eco-
nomics in School�, �My Finances�, �Firm Management�, Day of Entrepreneurship and so on.

Teachers from secondary schools participate in workshops, gain suitable skills for implemen-
ting the youth activating projects.

This article describes briefly the projects mentioned above, encourage teachers to introdu-
cing them into their work. Moreover, the article contains Web site�s addresses where you can
find materials and information for teachers on these projects.

Wybrane projekty edukacyjne w aktywizacji uczniów na lekcjach podstaw przedsiêbiorczo�ci
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Techniki multimedialne w nauczaniu podstaw przedsiêbiorczo�ci

Prze³om XX i XXI w. to pocz¹tek nowego okresu cywilizacyjnego, okresu spo³eczeñstwa infor-
macyjnego. Zmiany zwi¹zane z rozwojem technologii informacyjnej i komunikacyjnej szybko na-
bieraj¹ charakteru cywilizacyjnego. Obserwujemy przej�cie od spo³eczeñstwa postindustrialnego
(przemys³owego) do globalnego spo³eczeñstwa informacyjnego. Któ¿, je�li nie nauczyciele �bu-
duj¹cy spo³eczeñstwo�, ma zatem byæ przygotowany i przygotowywaæ m³odego cz³owieka do
korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej i rozwi¹zañ opartych na tej technologii.

Spo³eczeñstwo oczekuje od szko³y dobrego przygotowania przysz³ych pe³noprawnych oby-
wateli równie¿ w zakresie wszechstronnego korzystania z technologii informacyjnej w ¿yciu
zawodowym i osobistym.

W czasach rozwoju techniki komputerowej bardzo wa¿ne jest wykorzystanie nowoczesnej
technologii w uczeniu siê i nauczaniu. Nauczyciel sam powinien rozumieæ wagê tego procesu,
bowiem tylko pasjonat mo¿e przelaæ swoje zainteresowania na wspó³pracuj¹c¹ z nim m³odzie¿.
Jakie zatem zalety ma komputerowe wspomaganie dydaktyki?

Do najistotniejszych nale¿y zaliczyæ:
� uatrakcyjnianie zajêæ;
� pobudzanie uczniów do aktywnej pracy (wykorzystanie zafascynowania wspó³czesnej m³o-

dzie¿y informatyk¹);
� zwiêkszanie zainteresowania uczniów przedmiotem, wzrost motywacji do nauki;
� zdobywanie do�wiadczenia poprzez udzia³ w symulacyjnych grach dydaktycznych;
� wspomaganie procesu dydaktycznego poprzez przedstawianie trudnych procesów ekono-

micznych w sposób przystêpny i ciekawy.

Nauczyciele wykorzystuj¹ technologiê informacyjno-komunikacyjn¹ w nauczaniu g³ównie
jako �ród³o informacji do samokszta³cenia: internet, portale edukacyjne, symulacyjne gry dydak-
tyczne (np. MESE � symulacje komputerowe procesów gospodarczych), i tworz¹ materia³y dy-
daktyczne w postaci prezentacji multimedialnych, coraz czê�ciej interaktywnych. Prezentacje
multimedialne s¹ niezwykle atrakcyjne zarówno z punktu widzenia nauczyciela, jak i ucznia.
Przygotowanie ciekawej, przemy�lanej merytorycznie, dobrej dydaktycznie prezentacji wymaga
od nauczyciela ogromnego zaanga¿owania i du¿ego wk³adu pracy, która w przysz³o�ci przyniesie
wymierne korzy�ci obu stronom. Praca na lekcji z prezentacj¹ multimedialn¹ pozwala uczniom na:
� lepsze przyswajanie wiedzy poprzez oddzia³ywanie na wiele zmys³ów (po trzech dniach od

momentu przekazania informacji zapamiêtujemy 10% informacji odebranych przez s³uch, 20%
� przez wzrok, a 65%, je�li by³y równocze�nie s³yszane i widziane);

� samodzieln¹ kontrolê stopnia opanowania wiadomo�ci i umiejêtno�ci;
� zdobywanie potrzebnego do�wiadczenia poprzez symulacjê procesów gospodarczych (np. tre-

ning w zarz¹dzaniu dzia³alno�ci¹ firmy na wirtualnym rynku).
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Projekt edukacyjny �Mój uczeñ � przedsiêbiorca z klas¹�
Od pa�dziernika 2004 r. do stycznia 2005 r. w woj. podlaskim ³om¿yñski O�rodek Doskonalenia

Nauczycieli realizowa³ projekt edukacyjny pt. �Mój uczeñ � przedsiêbiorca z klas¹�. Autorem
projektu i kierownikiem przedsiêwziêcia by³ mgr in¿. Tadeusz Zaremba, konsultant ds. kszta³ce-
nia zawodowego. G³ównym celem przedsiêwziêcia by³o promowanie aktywizuj¹cych metod na-
uczania podstaw przedsiêbiorczo�ci oraz opracowanie programów multimedialnych
i komputerowych gier dydaktycznych. W szczególno�ci projekt obejmowa³:
1. szkolenie dla nauczycieli podstaw przedsiêbiorczo�ci:

� motywuj¹ce funkcje pomiaru dydaktycznego w procesie kszta³towania postaw przedsiê-
biorczo�ci,

� projektowanie technik i narzêdzi aktywizuj¹cych ucznia oraz mierzenie osi¹gniêæ i zmian
w postawach,

� przyk³ady wykorzystania programów multimedialnych oraz zasobów tematycznych inter-
netu w procesie dydaktycznym przedmiotu podstawy przedsiêbiorczo�ci;

2. opracowanie przez uczestników scenariuszy zajêæ, testów sprawdzaj¹cych oraz programów
multimedialnych i komputerowych gier dydaktycznych wspomagaj¹cych kszta³towanie po-
stawy przedsiêbiorczo�ci u uczniów;

3. upowszechnienie efektów projektu w lokalnym �rodowisku o�wiatowym.

Powy¿sze przedsiêwziêcie zaowocowa³o opracowaniem materia³ów dydaktycznych w postaci:
� zestawu interaktywnych prezentacji multimedialnych przystosowanych do samodzielne-

go kontrolowania przez ucznia stopnia opanowania wiedzy i umiejêtno�ci,
� symulacyjnych gier dydaktycznych maj¹cych na celu kszta³towanie postaw przedsiêbior-

czych oraz treningu w zarz¹dzaniu dzia³alno�ci¹ firmy na rynku,
� scenariuszy zajêæ edukacyjnych oraz testów sprawdzaj¹cych, wydanych w postaci bro-

szur informacyjnych.

Nastêpnie efekty projektu zosta³y upowszechnione w lokalnym �rodowisku o�wiatowym, m.in.
poprzez wydanie materia³ów powarsztatowych (dziêki wsparciu finansowemu Narodowego Banku
Polskiego) oraz przeprowadzenie lekcji opartych na powsta³ych materia³ach dydaktycznych.

Zajêcia multimedialne pt.: �Planujê kampaniê promocyjn¹ mojej firmy�
W styczniu 2005 r. w Bia³ymstoku w III Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. K.K. Baczyñskiego

oraz w Zespole Szkó³ Metalowo-Drzewnych im. gen. W. Andersa zosta³y przeprowadzone lekcje
multimedialne z podstaw przedsiêbiorczo�ci pt.: �Planujê kampaniê promocyjn¹ mojej firmy�
(scenariusz lekcji � za³. 1). Wykorzystano interaktywn¹ prezentacjê dydaktyczn¹ (utworzon¹
w ramach powy¿szego projektu) do opracowania planu promocji wirtualnej firmy Tra-Bic (prze-
sy³ki i zlecenia kurierskie).

Lekcje odbywa³y siê w pracowni komputerowej, pod kierunkiem nauczycieli: mgr in¿. Ma³go-
rzaty Kulikowskiej oraz mgr in¿. Bo¿eny Krasnodêbskiej. Uczniowie tworzyli plan promocji wir-
tualnej firmy, wykorzystuj¹c �rodki multimedialne. Celem zajêæ by³o:
� poznanie roli marketingu w biznesie poprzez:

� wyja�nienie pojêæ: marketing, promocja i reklama,
� wskazanie ró¿nicy pomiêdzy promocj¹ a reklam¹,
� wskazanie celów promocji,
� poznanie mediów reklamy oraz etapów tworzenia planu marketingowego firmy;

Techniki multimedialne w nauczaniu podstaw przedsiêbiorczo�ci
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� kszta³towanie umiejêtno�ci pos³ugiwania siê komputerem w wyszukiwaniu potrzebnych infor-
macji oraz ich porz¹dkowaniu i wykorzystywaniu do rozwi¹zywania problemów dotycz¹cych :
� ustalenia grupy docelowej,
� doboru do wybranej grupy klientów odpowiedniej oferty us³ug firmy oraz formy reklamy,
� oszacowania kosztów reklamy przy za³o¿onym limicie finansowym,
� gospodarowania pieniêdzmi,
� opracowania prostej reklamy firmy;

� kszta³towanie umiejêtno�ci prezentowania wyników swojej pracy.
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Zajêcia edukacyjne rozpoczê³y siê od przedstawienia przez nauczyciela pojêæ zwi¹zanych
z marketingiem firmy, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i przyk³adowych materia³ów
promocyjnych. Prezentujemy slajdy z prezentacji wprowadzaj¹cej �Marketing�.

W kolejnej czê�ci lekcji uczniowie tworzyli plan promocji firmy z wykorzystaniem interaktyw-
nej prezentacji dydaktycznej �Planujê kampaniê �� (przyk³adowe slajdy poni¿ej). Pracowali
samodzielnie, pos³uguj¹c siê wskazówkami zawartymi w karcie pracy (za³. 2).

Uczniowie pracowali z prezentacj¹ pe³ni¹c¹ funkcjê doradcy i przewodnika po sekretach reklamy;
podejmowali decyzje planistyczne kampanii promocyjnej, zaznaczaj¹c je w programie komputerowym.

Techniki multimedialne w nauczaniu podstaw przedsiêbiorczo�ci
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Kolejne zadanie polega³o na zaprojektowaniu przez zespo³y uczniów prostej reklamy, sloganu,
og³oszenia oraz logo firmy. Wybrani uczniowie prezentowali wyniki pracy na forum klasy.

Uczniom spodoba³a siê nowa forma zajêæ, pracowali z du¿ym zaanga¿owaniem; w efekcie
powsta³y ciekawe projekty reklam.

Podsumowanie
Powszechne stosowanie technik multimedialnych w nauczaniu podstaw przedsiêbiorczo�ci

i nie tylko jest wyzwaniem stawianym wspó³czesnemu nauczycielowi. Nauczyciel w dzisiejszych
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czasach jest zobligowany do rozwijania swoich umiejêtno�ci w zakresie wykorzystania i stoso-
wania technologii ICT. Odpowiedzialno�æ za budowanie spo³eczeñstwa informacyjnego spada
w g³ównej mierze na osoby odpowiedzialne za kszta³towanie postaw m³odych ludzi. Wspomaga-
nie procesu dydaktycznego prezentacj¹ multimedialn¹ wzbogaca proces nauczania i przynosi
odbiorcy wymierne korzy�ci, a realizatorowi zajêæ � ogromn¹ satysfakcjê.

Materia³y dydaktyczne (w tym prezentacje multimedialne) wykorzystane podczas zajêæ edu-
kacyjnych mo¿na znale�æ na stronie internetowej www.ckubialystok.pl.

Za³¹cznik 1

Plan metodyczny

Przedmiot: podstawy przedsiêbiorczo�ci
Program nauczania: DKOS-4015-177/2
Podrêcznik: Ekonomia stosowana
Nauczyciele: mgr in¿. Ma³gorzata Kulikowska, mgr in¿. Bo¿ena Krasnodêbska
Klasa: druga
Temat: Planujê kampaniê promocyjn¹ mojej firmy
Czas zajêæ: 90 min

Cele ogólne:
� zrozumienie roli marketingu w biznesie,
� kszta³towanie umiejêtno�ci poszukiwania, porz¹dkowania i wykorzystywania informacji do

rozwi¹zywania problemów.

Cele szczegó³owe � po zakoñczeniu lekcji uczeñ:
� wyja�nia znaczenie pojêæ: marketing, promocja, reklama,
� wskazuje ró¿nicê miêdzy promocj¹ a reklam¹,
� wskazuje cele promocji,
� wymienia media reklamowe,
� wymienia etapy tworzenia prostego planu marketingowego firmy,
� ustala grupê docelow¹ (klienci firmy),
� dobiera do wybranej grupy klientów odpowiedni¹ ofertê us³ug firmy oraz media reklamowe,
� szacuje koszty reklamy przy za³o¿onym limicie finansowym,
� gospodaruje pieniêdzmi,
� opracowuje prost¹ reklamê firmy,
� prezentuje wyniki swojej pracy.

Metody pracy: aktywizuj¹ca z wykorzystaniem komputera (praca z interaktywn¹ prezentacj¹
komputerow¹), æwiczenia: analiza tekstu, rozwi¹zywanie problemów, projektowanie prostej kam-
panii promocyjnej firmy, pogadanka z elementami prezentacji

�rodki dydaktyczne: pracownia komputerowa z 15 stanowiskami komputerowymi, wprowadza-
j¹ca prezentacja multimedialna �Marketing�, przyk³adowe materia³y promocyjne (ulotki, og³o-
szenia, etykiety), interaktywna prezentacja komputerowa �Planujê kampaniê promocyjn¹ mojej
firmy�, karta pracy ucznia

Techniki multimedialne w nauczaniu podstaw przedsiêbiorczo�ci
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Przebieg lekcji:

MA£GORZATA KULIKOWSKA, BO¯ENA KRASNODÊBSKA

� Podsumowuje tre�ci lekcji, zadaj¹c
pytania: Jak rozumiesz s³owo mar-
keting? Jaka jest ró¿nica miêdzy
promocj¹ a reklam¹? Jakie s¹ cele
promocji? Jakie znasz media rekla-
my? Wymieñ i opisz etapy tworze-
nia planu marketingowego firmy.

Czynno�ci nauczyciela
Czê�æ
lekcji

Czas
(w min)

Czynno�ci uczniów

G³ówna

Wstêpna

� Czynno�ci organizacyjne: sprawdze-
nie obecno�ci, przydzielenie uczniom
stanowisk komputerowych.

� Podaje temat lekcji, okre�la cele i je
uzasadnia.

5

� Wskazuj¹ nieobecnych.
� Zajmuj¹ miejsca pracy.
� Dziel¹ siê na dwuosobowe zespo-

³y zadaniowe.
� Zapisuj¹ temat lekcji.

Koñcowa

� Wprowadza w zagadnienia lekcji
poprzez krótkie omówienie pojêæ
zwi¹zanych z marketingiem firmy;
zwraca uwagê na cele dzia³añ mar-
ketingowych i ró¿nicê miêdzy pro-
mocj¹ a reklam¹. Ilustruje wypo-
wied� prezentacj¹ multimedialn¹
�Marketing� i przyk³adowymi
materia³ami promocyjnymi.

� Rozdaje uczniom karty pracy i zwiê�-
le omawia zamieszczone w nich
zadania. Wyja�nia, w jaki sposób
korzystaæ z interaktywnej prezen-
tacji multimedialnej �Planujê kam-
paniê promocyjn¹ mojej firmy�.

� Obserwuje pracê uczniów, w razie
potrzeby udziela wyja�nieñ.

� Prosi uczniów o zaprezentowanie
efektów pracy.

� S³uchaj¹ obja�nieñ, ogl¹daj¹ prezen-
tacjê i materia³y reklamowe.

� Zapoznaj¹ siê z tre�ci¹ æwiczeñ za-
mieszczonych w karcie pracy; po-
znaj¹ podstawy nawigacji w pre-
zentacji komputerowej.

� Poznaj¹ etapy tworzenia prostego
planu marketingowego firmy; pra-
cuj¹ z interaktywn¹ prezentacj¹
multimedialn¹:
� wybór celów promocji (prezen-

tacja � krok I),
� ustalenie adresata promocji (pre-

zentacja � krok II),
� dobranie do wybranej grupy

klientów odpowiedniej oferty
us³ug (prezentacja � krok III),

� wybór mediów reklamy i osza-
cowanie jej kosztów (prezenta-
cja � krok IV).

� Pracuj¹c z prezentacj¹, wykonuj¹
zadania z karty pracy. Odpowia-
daj¹ na pytania pomocnicze.

� Opracowuj¹ prost¹ reklamê firmy,
korzystaj¹c z informacji dotycz¹-
cych tworzenia reklamy w prezen-
tacji �Marketing�. W wypadku trud-
no�ci prosz¹ nauczyciela o pomoc.

� Wybrani uczniowie prezentuj¹
tre�æ ulotki lub og³oszenia, slogan
reklamowy oraz szkic logo firmy.

75

� Odpowiadaj¹ na pytania, korzy-
staj¹c z interaktywnej prezentacji
komputerowej �Planujê kampaniê
promocyjn¹ mojej firmy� i prezen-
tacji multimedialnej �Marketing�.

10
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Za³¹cznik 2

Karta pracy dwuosobowej grupy uczniów

Autorzy opracowania :�������������������������.
Wykonaj nastêpuj¹ce polecenia:
� Korzystaj¹c z interaktywnej prezentacji komputerowej �Planujê kampaniê promocyjn¹ mojej

firmy�, opracuj plan promocji firmy Tra-Bic (przesy³ki i zlecenia kurierskie), który polega
na: wyborze celów promocji (prezentacja � krok I), ustaleniu adresata promocji (prezenta-
cja � krok II), dobraniu do wybranej grupy klientów odpowiedniej oferty us³ug (prezenta-
cja � krok III), wyborze mediów reklamy i oszacowanie jej kosztów (prezentacja � krok IV).

� Dobieraj¹c do wybranej grupy klientów odpowiednie media reklamy, zapoznaj siê z ich
wadami i zaletami opisanymi w prezentacji multimedialnej �Marketing�. Pamiêtaj, ¿e dopie-
ro rozpoczynasz dzia³alno�æ i na reklamê mo¿esz przeznaczyæ tylko 500 z³.

� Przy opracowaniu planu promocyjnego firmy zastanów siê nad nastêpuj¹cymi pytaniami:
Co zamierzasz osi¹gn¹æ w wyniku promocji? Co wiesz o potencjalnym kliencie, jego potrze-
bach i zwyczajach, mentalno�ci, zainteresowaniach itp.? Czym zachêcisz klienta do skorzy-
stania z oferty twojej firmy? Przez jakie media dotrzesz do wybranych klientów, aby
zainteresowaæ ich us³ugami swojej firmy? Ile to bêdzie kosztowa³o? Czy zaplanowana
kampania promocyjna bêdzie skuteczna? Jak oceniæ jej efektywno�æ?

� Po wykonaniu poszczególnych kroków prezentacji u³ó¿ tre�æ ulotki lub og³oszenia i slogan
reklamowy oraz zaprojektuj logo firmy.

Projekt logo firmy (szkic)

Tre�æ ulotki lub og³oszenia

Slogan reklamowy
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Multimedia Technologies in Teaching Basis of Entrepreneurship

The subject presented during the conference is �The Multimedia Techniques in the Teaching
Basis of Entrepreneurship�. The topic was presented with a case study of multimedia classes
titled �I Plan Promotional Campaign of My Business�, carried within the educational project  �My
Student, a Businessman With Rank�.

The aim of the summary was to present activating methods of teaching with the use of
Information Technology on Base of Enterprise classes. Practical use of multimedia programs
and of Internet thematic sites, gives young people a chance to gain the ability to use a computer
for searching necessary information. Furthermore it gives an opportunity to search, order and
take advantage of information to solve a problem.

The paper is an example of good practice in teaching and it confirms thesis, that it is possible
to teach and to learn with enjoyment.

MA£GORZATA KULIKOWSKA, BO¯ENA KRASNODÊBSKA
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Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu � uczeniu siê
podstaw przedsiêbiorczo�ci

Od czasu wprowadzenia komputerów do szkó³ w Polsce w po³owie lat 80. XX w., urz¹dzenia te
i ich oprogramowanie sta³y siê jednymi ze �rodków dydaktycznych stosowanych m.in. w na-
uczaniu � uczeniu siê podstaw przedsiêbiorczo�ci. Postêp techniczny zaowocowa³ jednak no-
wymi �rodkami dydaktycznymi1, w tym niemieszcz¹cymi siê w dotychczasowych klasyfikacjach
stworzonych na potrzeby takich dyscyplin naukowych, jak dydaktyka geografii (np. Piskorz
1997). Od 1998 r. realizowane s¹ programy modernizacyjne obejmuj¹ce kolejno ka¿d¹ gminê,
szko³ê podstawow¹, gimnazjum i liceum (szko³y ponadgimnazjalne). By³y one finansowane przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej (dawniej kolejno: MENiS, MEiN), a od czasu wej�cia Polski
do UE s¹ w trzech czwartych wspó³finansowane przez Europejski Fundusz Spo³eczny. W wyni-
ku realizacji wspomnianych programów publiczne szko³y ponadgimnazjalne zosta³y wyposa¿o-
ne w pracownie komputerowe z dostêpem do internetu (z³o¿one z 15 komputerów dla uczniów),
komputery w bibliotekach (po 4 sztuki) tworz¹ce internetowe centra edukacji multimedialnej,
wybrane programy komputerowe, a obecnie s¹ wyposa¿ane m.in. w komputery przeno�ne i pro-
jektory multimedialne, czyli tzw. mobilne zestawy multimedialne2. Znacz¹c¹ aktywno�æ w zakre-
sie tworzenia �rodków dydaktycznych z zakresu technologii informacyjnej (TI) przejawiaj¹
komercyjne wydawnictwa edukacyjne.

Komputerowe programy edukacyjne i ich obudowa internetowa
Czê�æ wydawnictw edukacyjnych, wykorzystuj¹c wyposa¿enie szkó³ w �rodki dydaktyczne

z zakresu technologii informacyjnej, próbuje, za pomoc¹ komputerowych programów edukacyj-
nych na p³ytach CD-ROM do³¹czanych do podrêczników lub z nimi powi¹zanych, przyci¹gn¹æ
wiêksz¹ liczbê klientów i zwiêkszyæ efekty procesu nauczania � uczenia siê podstaw przedsiê-
biorczo�ci. W 2002 r. ukaza³ siê program �Kariera�, do³¹czony do podrêcznika �Przedsiêbior-
czo�æ bez tajemnic� wydanego przez WSiP (Gregorczyk, Romanowska, Sopiñska, Wachowiak
2002). Sk³ada siê on z kilku modu³ów. W module �Curriculum vitae� zamieszczono zasady pisania
¿yciorysów, interaktywne æwiczenie w ich tworzeniu oraz 5 przyk³adowych ¿yciorysów do wy-
drukowania. W dziale �List motywacyjny� znajduj¹ siê rady, jak pisaæ listy motywacyjne, oraz
5 przyk³adowych listów do wydrukowania. W module �Rozmowa rekrutacyjna� przedstawiono
rady, jak przygotowaæ siê do rozmowy rekrutacyjnej i jak siê podczas niej zachowywaæ oraz inte-
raktywn¹ rozmowê z przysz³ym pracodawc¹. W dziale �Testy� znajduj¹ siê informacje o testach

1 �rodki dydaktyczne zalecane do u¿ytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie przed-
miotów ogólnokszta³c¹cych, MEN, Warszawa, http://www.srodki-dydaktyczne.men.gov.pl/, 18.11.2006 r.
2 Pracownie komputerowe dla szkó³. Projekt na lata 2004�2006, MEN, Warszawa, http://www.men.gov.pl/
edu_infor/projekty_efs/pracownie.php, 18.11.2006 r.
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psychometrycznych, którym mo¿e zostaæ poddany kandydat do pracy, dotycz¹ce ich rady oraz
przyk³adowy interaktywny test psychometryczny. W module �Rób karierê!� u¿ytkownik ma
mo¿liwo�æ przej�æ procedurê rekrutacyjn¹ (CV, rozmowa rekrutacyjna, test psychometryczny)
do 4 wybranych zawodów. Program zawiera równie¿ demonstracyjn¹ wersjê obudowy interneto-
wej podrêcznika z przyk³adowymi modu³ami przeznaczonymi dla ucznia i nauczyciela, dostêpn¹
tak¿e w aktualnej, pe³nej wersji na stronach serwisu internetowego WSiPnet (www.wsipnet.pl).
W podrêczniku umieszczono ikony odsy³aj¹ce do obudowy internetowej. W obudowie interne-
towej, w czê�ci dla uczniów, ka¿dy temat lekcji zawiera: informacje tekstowe ilustrowane interak-
tywnymi animacjami lub æwiczeniami, æwiczenia i zadania, a na zakoñczenie dzia³u test
interaktywny oraz odno�niki do wybranych stron internetowych. W czê�ci dla nauczyciela
ka¿dy temat lekcji zawiera: informacje tekstowe z celami kszta³cenia i zalecan¹ literatur¹; odno-
�niki do wybranych stron internetowych oraz materia³y dodatkowe w postaci projektów æwiczeñ
dodatkowych, mo¿liwych do pobrania projektów testów w formatach pdf i doc; a tak¿e foliogra-
my w formacie pdf. W obudowie czê�æ odno�ników do stron internetowych jest ju¿ nieaktualna.

Mankamentem programu dla u¿ytkowników nowoczesnych monitorów jest sta³a rozdziel-
czo�æ 800 x 600 pikseli, z któr¹ on pracuje. Program �Kariera� do³¹czany jest równie¿ do wydane-
go przez WSiP podrêcznika do podstaw przedsiêbiorczo�ci dla zasadniczej szko³y zawodowej.

W 2002 r. ukaza³ siê równie¿ program �Szansa dla interaktywnych�, do³¹czony do podrêcznika
�Szansa dla przedsiêbiorczych� wydanego przez Wydawnictwo eMPi2 (Pietraszewski 2002). Dziêki
wykonaniu interfejsu programu w jêzyku HTML, automatycznie dostosowuje siê on do aktual-
nej rozdzielczo�ci ekranu. Tre�ci merytoryczne tworz¹ce program �Szansa dla interaktywnych�
s¹ pogrupowane wed³ug rozdzia³ów w podrêczniku. Oprócz zagadnieñ merytorycznych w po-
staci tekstów, rycin, interakcji i filmów dydaktycznych, w ka¿dym dziale zamieszczono seriê
rysunków satyrycznych �Na weso³o o ...� oraz krótkie interaktywne testy z zadaniami wyboru
wielokrotnego. Zawarto�æ programu uzupe³niaj¹: wykaz kilkuset przydatnych adresów interne-
towych, �Kalkulator przedsiêbiorczego� i �S³owniczek przedsiêbiorczego� zawieraj¹cy ponad
600 hase³ oraz grê ekonomiczn¹ pt. �Szansa na zysk�. W serwisie internetowym wydawnictwa
dostêpne s¹ aktualizacje danych statystycznych do podrêcznika �Szansa dla przedsiêbiorczych�
oraz aktualizacja 2 tabel do zeszytu æwiczeñ �Szansa dla aktywnych�. Mog¹ one byæ drukowane
z poziomu strony internetowej. Czê�æ danych i adresów internetowych zamieszczonych w pro-
gramie jest ju¿ zdezaktualizowana, ale jest mo¿liwo�æ �ci¹gniêcia i zainstalowania pliku z aktuali-
zacj¹ tre�ci podrêcznika i p³yty CD-ROM, która funkcjonuje jako osobny program. Wydawnictwo
eMPi2 oferuje równie¿ podrêcznik pt. �Elementarz ¿ycia gospodarczego� (Pietraszewski 2001)
wraz z p³yt¹ CD-ROM pt. �Dociekliwy na rynku� do modu³u �Wychowanie do aktywnego udzia-
³u w ¿yciu gospodarczym� w przedmiocie wiedza o spo³eczeñstwie w gimnazjum. Ze wzglêdu na
czas powstania programu, w serwisie internetowym firmy jest dostêpna jego aktualizacja. Oprócz
nieaktualno�ci danych wynikaj¹cej z czasu powstania programów Wydawnictwa eMPi2, wad¹
czê�ci ich stron jest to, ¿e wymagaj¹ przewijania zawarto�ci ekranu w pionie. Wyniki badañ
pokazuj¹, ¿e oko³o po³owy u¿ytkowników komputerów czyni to rzadko lub nie czyni wcale, tym
samym czê�æ zawarto�ci programów jest dla nich niedostêpna.

W 2005 r. Fundacja M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci wyda³a uaktualnion¹ wersjê podrêczni-
ka podstaw przedsiêbiorczo�ci pt. �Ekonomia stosowana�, wzbogacon¹ o p³ytê CD-ROM
(Belka 2005). Pod tym samym tytu³em po raz pierwszy wydano równie¿ zeszyt æwiczeñ wraz
z p³yt¹ CD-ROM (Neneman 2005). W obu programach zawarto�æ jest uporz¹dkowana w modu-
³ach odpowiadaj¹cych rozdzia³om w podrêczniku i zeszycie æwiczeñ. W ka¿dym module jest kilka
czê�ci. Program do³¹czony do podrêcznika zawiera tre�ci merytoryczne w postaci tekstów, interak-
tywnych rycin, wyk³adów multimedialnych, filmów, interaktywnych æwiczeñ itp. Do programu

MIROS£AW SOCZÓWKA
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do³¹czono dwa osobne modu³y zatytu³owane �S³ownik� i �Byæ przedsiêbiorczym�. Ten ostatni
modu³ po�wiêcony jest rozwijaniu wiedzy i umiejêtno�ci z zakresu szeroko rozumianej komunika-
cji interpersonalnej. Na p³ycie CD-ROM do³¹czonej do zeszytu æwiczeñ zamieszczono wiele
interaktywnych æwiczeñ z zadaniami: wyboru wielokrotnego, typu prawda-fa³sz, na przeci¹ganie
itp. Pracuj¹c z programem, uczeñ nie ma mo¿liwo�ci udzielenia b³êdnej odpowiedzi, gdy¿ takie nie
s¹ akceptowane. Æwiczenia w poszczególnych rozdzia³ach czêsto koñcz¹ siê krzy¿ówk¹ zwi¹za-
n¹ tematycznie z rozdzia³em. Do programu æwiczeniowego do³¹czono osobny modu³ � s³ownik.

W czwartym wydaniu podrêcznika podstaw przedsiêbiorczo�ci Wydawnictwa Nowa Era
(Makie³a, Rachwa³ 2005) zamieszczono p³ytê CD-ROM przygotowan¹ wspólnie z Wydawnic-
twem Young Digital Poland (�rutowska 2006). Wydawnictwo Young Digital Poland ma kilkulet-
nie do�wiadczenie w konstruowaniu podrêczników multimedialnych, m.in. z serii EduROM
i EduLAN (Soczówka 2002). Program ma jasne t³o, zastosowano w nim ciep³e barwy, funkcjonal-
ne rozwi¹zania zapewniaj¹ce przemieszczanie siê miêdzy stronami, u³atwiaj¹ce prezentacjê tre�ci
oraz interakcjê z u¿ytkownikiem. Na przyk³ad: rozbudowane animacje mog¹ byæ odtwarzane
w ca³o�ci, zatrzymane w trakcie odtwarzania w dowolnym momencie lub odtworzone w czê�ci
w postaci stanowi¹cej pewn¹ ca³o�æ wart¹ powtórzenia lub szczegó³owego omówienia. Program
sk³ada siê z 7 modu³ów odpowiadaj¹cych rozdzia³om w podrêczniku. Przeciêtny modu³ sk³ada siê
z kilkunastu stron (a te czêsto dodatkowo z 2 lub 3 podstron), z których pocz¹tkowe zawieraj¹
g³ównie tre�ci merytoryczne. Maj¹ one postaæ krótkich tekstów, rycin, wykresów, filmów, anima-
cji, symulacji, wyk³adów multimedialnych itp. Ostatnie strony to æwiczenia: wiele interaktyw-
nych zadañ wyboru wielokrotnego i zadañ typu prawda-fa³sz, których rozwi¹zywanie polega na
zaznaczaniu, przeci¹ganiu lub ³¹czeniu ze sob¹ ró¿nych elementów. Uzupe³nieniem omówionych
modu³ów jest modu³ �Druki urzêdowe�. Zamieszczone z nim druki u¿ytkownik mo¿e wype³niaæ.
Program zawiera równie¿ modu³y dodatkowe, u³atwiaj¹ce korzystanie z niego: �S³owniczek�
i �Szukaj� (umo¿liwiaj¹cy wybór poszukiwanych tre�ci z alfabetycznej listy). Inny sposób wy-
szukiwania polega na wpisaniu kodu z podrêcznika na stronie startowej programu, w specjalnym
polu edycyjnym, a nastêpnie naci�niêciu klawisza �enter�. Pojawia siê wówczas strona tytu³owa
danej lekcji oraz kilka stron z tre�ciami merytorycznymi i æwiczeniami. Warto podkre�liæ, ¿e auto-
rzy omawianego programu równie¿ w innych publikacjach pakietu edukacyjnego czêsto zalecaj¹
wykorzystywanie technologii informacyjnej w nauczaniu � uczeniu siê podstaw przedsiêbior-
czo�ci. W poradniku metodycznym (Makie³a, Rachwa³ 2005) wskazuj¹ programy komputerowe,
które mog¹ byæ wykorzystywane na lekcjach podstaw przedsiêbiorczo�ci, i zamieszczaj¹ katalog
stron www przydatnych na tego typu zajêciach. W scenariuszach kilkunastu zajêæ edukacyj-
nych (Bachta 2003) wskazuj¹ mo¿liwo�ci wykorzystania komputera i internetu, m.in. serwisu
wydawnictwa Nowa Era, w którym s¹ dostêpne pliki zawieraj¹ce aktualne wersje wa¿nych aktów
prawnych.

Od jesieni 2005 r. nauczycielom podstaw przedsiêbiorczo�ci udostêpniono nowy rodzaj kom-
puterowych programów edukacyjnych, powi¹zanych z podrêcznikami, lecz sprzedawanych jako
odrêbny produkt. S¹ to plansze interaktywne (Gregorczyk, Majewski 2005) przygotowane przez
WSiP, które s¹ rozszerzon¹ elektroniczn¹ wersj¹ publikacji �Przedsiêbiorczo�æ bez tajemnic. Ze-
staw foliogramów dla nauczycieli szkó³ ponadgimnazjalnych�. Program zawiera 54 plansze obej-
muj¹ce tre�ci z nastêpuj¹cych grup tematów: psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania
przedsiêbiorczo�ci (6 plansz), makrouwarunkowania przedsiêbiorczo�ci (11 plansz), przedsiê-
biorczo�æ w sferze ¿ycia zawodowego (17 plansz), przedsiêbiorczo�æ w rodzinie (12 plansz),
zachowania przedsiêbiorcze na rzecz �rodowiska lokalnego (6 plansz), pracownik w przedsiê-
biorstwie (2 plansze). Ró¿ni¹ siê one od tradycyjnych foliogramów obecno�ci¹ elementów mul-
timedialnych i interakcyjnych. Stanowi¹ je uruchamiane przez u¿ytkownika krótkie komentarze
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d�wiêkowe, interaktywne opisy tekstowe prawie wszystkich rycin i schematów, które mo¿na
w³¹czyæ i wy³¹czyæ jednym klikniêciem myszy. Ostatnia ze wskazanych funkcji umo¿liwia projek-
towanie i prowadzenie lekcji z programem w sposób zmierzaj¹cy do odkrycia wy³¹czonego ele-
mentu, jego zwi¹zków z innymi elementami schematu itp. Jest bardzo przydatna do kontroli
wiedzy uczniów. Aby wybraæ jedn¹ z plansz, mo¿na skorzystaæ z 4 sposobów ich sortowania.
Program umo¿liwia równie¿ sprawdzenie wiedzy uczniów w inny sposób, dziêki osobnemu mo-
du³owi testowemu, w którym zebrano po dwa pytania testowe wielokrotnego wyboru dotycz¹ce
ka¿dej planszy. U¿ytkownik mo¿e okre�liæ zakres tematyki objêtej testem, a po jego wykonaniu
przejrzeæ wyniki z automatycznie wygenerowanym wskazaniem poprawnych odpowiedzi, a na-
wet wydrukowaæ oceniony test. Wady tego programu to d³ugi, trwaj¹cy oko³o 40 sekund czas
uruchamiania, niemo¿no�æ sortowania plansz wed³ug dzia³ów w podrêczniku, a tak¿e czêsto zbyt
ma³a liczba plansz przydatnych na pojedynczej lekcji.

Do prowadzenia lekcji z omawianym programem w pracowni przedmiotowej mo¿na wykorzy-
staæ dostêpne w coraz wiêkszej liczbie szkó³ tzw. mobilne zestawy multimedialne. Inne rozwi¹za-
nie to lekcja w szkolnej pracowni komputerowej. Ta druga mo¿liwo�æ jest dostêpna dziêki
dostosowaniu programu do pracy w lokalnej sieci komputerowej i udzieleniu przez wydawnic-
two licencji dla 10 stanowisk. Niestety, liczba udzielonych licencji nie zosta³a dostosowana do
przeciêtnej liczby komputerów w pracowniach informatycznych w szko³ach ponadgimnazjal-
nych (co najmniej 15 sztuk). Najpó�niej po dwutygodniowym okresie testowania program nale¿y
zarejestrowaæ za po�rednictwem internetu, aby móc z niego korzystaæ.

Programy o charakterze ogólnym oraz pliki tworzone przez nauczycieli i uczniów
Niektóre programy komputerowe nie zawieraj¹ co prawda tre�ci z zakresu podstaw przedsiê-

biorczo�ci, ale mog¹ byæ przydatne w ich pozyskiwaniu, archiwizowaniu i prezentacji. Brak ³¹czy
internetowych w wiêkszo�ci pracowni przedmiotowych, ich ograniczona przepustowo�æ w czê-
�ci tych pracowni, okresowe znikanie niektórych serwisów, np. na czas konserwacji serwera,
oraz zmiany zawarto�ci tych serwisów powoduj¹, ¿e nauczyciel mo¿e byæ zainteresowany ich
archiwizowaniem. Zdaniem autora niniejszego artyku³u najlepszym programem do tego celu jest
HTTrack Website Copier 3.40-2 (www.httrack.com). Istotn¹ zalet¹ czê�ci programów komputero-
wych jest mo¿liwo�æ integracji przez nie ró¿nych tre�ci. Jednym z nich jest program StarTree Studio
v. 3.0 firmy Inxight Software (http://pedagogika.net), który umo¿liwia tworzenie swoistych interak-
tywnych map my�li, z³o¿onych z elementów, które za pomoc¹ wpisanych w nie �cie¿ek dostêpu
pozwalaj¹ szybko uruchomiæ dowolne pliki znajduj¹ce siê na twardym dysku komputera, w sta-
cjach roboczych lub w internecie. Taka konstrukcja programu, w powi¹zaniu z mobilnym zestawem
multimedialnym, umo¿liwia nauczycielowi dostosowanie tre�ci wykorzystywanych na lekcji do
poziomu klasy i przebiegu lekcji, która nie zawsze jest zgodna z pierwotnym planem.

W nauczaniu � uczeniu siê podstaw przedsiêbiorczo�ci, zw³aszcza z u¿yciem mobilnego ze-
stawu multimedialnego, mog¹ byæ stosowane programy typu Office, np. pakiety biurowe Micro-
soft Office b¹d� bezp³atny OpenOffice 2.0, zawieraj¹ce m.in. programy do edycji tekstów, arkusze
kalkulacyjne oraz programy do tworzenia i wy�wietlania prezentacji multimedialnych. Umiejêt-
no�æ tworzenia ró¿norodnych tekstów jest dzi� niezbêdna niemal w ka¿dej pracy, a wykorzysta-
nie arkuszy kalkulacyjnych znacznie u³atwia obróbkê danych liczbowych, w tym finansowych.
Za stosowaniem prezentacji multimedialnych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela
przemawia niewielka liczba gotowych do u¿ycia w szkole materia³ów w postaci elektronicznej,
zawieraj¹cych tre�ci z zakresu podstaw przedsiêbiorczo�ci, np. informacji spo³eczno-gospodar-
czych, zw³aszcza dotycz¹cych regionu, w którym znajduje siê szko³a (Soczówka, Uliszak 2004).
Przeciw wykonywaniu przez uczniów lub nauczycieli i stosowaniu prezentacji multimedialnych
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na lekcjach przemawia g³ównie ich pracoch³onno�æ oraz mo¿liwo�æ powstawania i upowszech-
niania b³êdów merytorycznych b¹d� metodycznych, np. w u³o¿eniu tre�ci. Prezentacje multime-
dialne i witryny internetowe stwarzaj¹ jednak szansê na aktywizacjê przynajmniej czê�ci uczniów
wokó³ tworzenia i udostêpniania innym osobom efektów projektów edukacyjnych oraz na zwi¹-
zan¹ z ich tworzeniem korelacjê miêdzyprzedmiotow¹ realizowan¹ przez nauczycieli podstaw
przedsiêbiorczo�ci i informatyki, wzorowanej na podobnej aktywno�ci nauczycieli geografii oraz
technologii informacyjnej (Rokicki, Kopaczyñski 2004). Uczniowie mog¹ wówczas rozwijaæ umie-
jêtno�ci wyszukiwania, segregowania, oceniania informacji oraz pracy w grupach, w zbyt ma³ym
stopniu rozwijane na tradycyjnych lekcjach podstaw przedsiêbiorczo�ci.

Do�æ liczna grupa programów komputerowych u³atwia tworzenie �map� my�li w postaci gra-
ficznej. Aby znale�æ o nich informacje i odpowiednie pliki instalacyjne (najczê�ciej w wersji trial
� dzia³aj¹ce bezp³atnie przez 3�4 tygodnie) wystarczy w dowolnej przegl¹darce internetowej
wpisaæ has³o �Mind Mapping�. Niektóre z takich programów, np. FreeMind 0.80, s¹ bezp³atne.
Dziêki takim programom mo¿na urozmaiciæ wykorzystywanie wskazanej metody kszta³cenia.

Osobn¹ grupê, s³abo dotychczas reprezentowan¹ w szko³ach ze wzglêdu na wysokie ceny
zestawów, s¹ programy do obs³ugi tablic interaktywnych. Przyk³adem jest program StarBoard
Software 6.2 (2005), opracowany przez firmê Hitachi dla tablicy interaktywnej StarBoard F-75.
W Polsce s¹ one dystrybuowane przez WSiP. Tablica interaktywna i jej oprogramowanie nie
zawieraj¹ ¿adnych tre�ci z podstaw przedsiêbiorczo�ci, umo¿liwiaj¹ jedynie, za pomoc¹ kompu-
tera i projektora multimedialnego, prezentacjê zawarto�ci innych programów, filmów i �róde³
internetowych. Pozwalaj¹ ponadto na ich uzupe³nianie o notatki u¿ytkowników, archiwizowanie
i drukowanie. Tablice interaktywne mog¹ byæ wykorzystywane jako mobilne lub stacjonarne;
drugie rozwi¹zanie jest znacznie mniej skomplikowane ze wzglêdu na ³atwiejsz¹ obs³ugê.

Internet w nauczaniu � uczeniu siê podstaw przedsiêbiorczo�ci
Oprócz korzystania z opisanych wy¿ej obudów internetowych podrêczników i do³¹czanych

do nich p³yt CD-ROM do podstaw przedsiêbiorczo�ci, mo¿na siêgn¹æ do internetu. Znajduje siê
w nim wiele serwisów zawieraj¹cych warto�ciowe informacje. W nauczaniu � uczeniu siê pod-
staw przedsiêbiorczo�ci czêsto wykorzystuje siê dane statystyczne. W przypadku aktualizacji
i rozszerzania danych dotycz¹cych Polski warto korzystaæ z serwisu GUS (www.stat.gov.pl).
Oprócz ró¿norodnych danych ogólnokrajowych zawiera on du¿o danych dotycz¹cych regio-
nów. S¹ to przede wszystkim dane Banku Danych Regionalnych. Tego typu informacje s¹ zbyt
rzadko wykorzystywane na lekcjach podstaw przedsiêbiorczo�ci. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
ludno�æ Polski jest ma³o mobilna przestrzennie, a miejsce urodzenia ucznia jest czêsto miejscem
jego przysz³ej dzia³alno�ci zawodowej. Dlatego dok³adna charakterystyka tego regionu, zw³asz-
cza w zakresie szybko zmieniaj¹cych siê danych spo³eczno-gospodarczych, jest mo¿liwa (So-
czówka, Uliszak 2004), a bêdzie bardzo u¿yteczna. Godnym polecenia serwisem edukacyjnym
jest Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl, dzia³aj¹cy od 2003 r. Jest on dostêpny w interne-
cie lub w postaci 5 archiwów off-line na p³ytach CD-ROM. Te ostatnie powstawa³y od 2003 r.,
a obecnie 2 ostatnie (p³yta 4 � Edycja MONETA, p³yta 5 � Edycja BANKNOT) s¹ dostêpne dla
wszystkich chêtnych darmo w centrali i oddzia³ach terenowych NBP. Portal jest podzielony na
kilka dzia³ów, w trzech zak³adkach. W zak³adce Na pocz¹tek s¹ dostêpne m.in. dzia³y Bloki
tematyczne, Porady, Zbiory wiedzy; w zak³adce Centrum wiedzy mieszcz¹ siê dzia³y E-learning,
Prezentacje, Gry i Rozrywka, a w zak³adce Szkolny NBPortal.pl dostêpne s¹ m.in. dzia³y Cen-
trum nauczyciela i Centrum ucznia. Uzupe³niaj¹ je narzêdzia w postaci S³ownika Ekono-
micznego PWN, Wirtualnej Biblioteki i Kalkulatorów. Podstawow¹ czê�æ portalu tworzy
7 e-lerningowych kursów multimedialnych, zatytu³owanych: Ekonomia wokó³ nas, Euro coraz
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bli¿ej, Analiza finansowa firmy, Kredyty i Ty, Historia monetarna Polski, Bankowo�æ oraz
Grosz do grosza, czyli jak inwestowaæ. W wersji on-line s¹ one dostêpne dla zarejestrowanych
u¿ytkowników w postaci ponad 200 godzin lekcji zawieraj¹cych wyk³ady multimedialne, w któ-
rych wykorzystywane s¹ liczne animacje, ilustracje i krótkie filmy. S¹ one czêsto przeplatane
æwiczeniami sprawdzaj¹cymi i utrwalaj¹cymi wiedzê.

W 2005 r. badano stan edukacji z zakresu podstaw przedsiêbiorczo�ci w wybranych szko³ach
oraz opinie nauczycieli tego przedmiotu, doradców metodycznych, dyrektorów szkó³ oraz uczniów
(Szmulczyñska 2006). W wyniku porównania tych opinii z ofert¹ opisywanego portalu stwier-
dzono, ¿e nale¿y po³o¿yæ wiêkszy nacisk na tematy dotycz¹ce: poszukiwania pracy, planowania
i podejmowania dzia³alno�ci gospodarczej, rynku pracy i bezrobocia. Mo¿na natomiast zreduko-
waæ tre�ci po�wiêcone na ma³o popularne w�ród uczniów zagadnienia: etykê w biznesie, rolê
banków w gospodarce i planowanie bud¿etu gospodarstwa domowego.

Podsumowanie
Ze wzglêdu na du¿e obci¹¿enie szkolnych pracowni internetowych w szko³ach ponadgimna-

zjalnych, najlepsze warunki do nauczania podstaw przedsiêbiorczo�ci z wykorzystaniem tech-
nologii informacyjnych istniej¹ w szko³ach dysponuj¹cych kilkoma pracowniami, z których jedna
mo¿e byæ u¿ywana g³ównie do nauczania przedmiotów innych ni¿ informatyka (Uczkiewicz 2005).
Istniej¹ ju¿ projekty i przyk³ady realizowanych w takiej pracowni lekcji (Kulikowska 2005). Je¿eli
ten warunek nie jest spe³niony, a szko³a ma jeden (lub wiêcej) z coraz powszechniej dostêpnych
mobilnych zestawów multimedialnych, to najlepszym miejscem do realizacji omawianego sposo-
bu nauczania jest pracownia przedmiotowa. Aby siê do tego nadawa³a, powinna mieæ dobre
zaciemnienie, miejsce na zamontowanie ekranu lub ekran zamontowany na sta³e oraz doprowadze-
nie ³¹cza internetowego. Niezbêdne s¹ równie¿ warto�ciowe programy. Przegl¹d komputerowych
programów edukacyjnych do³¹czanych do podrêczników postaw przedsiêbiorczo�ci lub z nimi
zwi¹zanych prowadzi do wniosku, ¿e programy powsta³e pó�niej s¹ lepsze pod wzglêdem meryto-
rycznym. Zastosowane w nich rozwi¹zania interfejsu oraz sposoby przedstawiania tre�ci s¹ bar-
dziej przyjazne, dziêki interaktywno�ci zwiêkszaj¹ zaanga¿owanie u¿ytkownika w obs³ugê programu
(aktywizacja) i u³atwiaj¹ poznanie oraz omówienie rozbudowanych filmów i animacji.

W celu poprawy efektów nauczania � uczenia siê podstaw przedsiêbiorczo�ci z wykorzysta-
niem mobilnego zestawu multimedialnego, nale¿y spe³niæ kilka warunków. Przy projektowaniu
komputerowych programów edukacyjnych nale¿y pamiêtaæ o ograniczonej do 4�6 liczby stron
z tre�ciami merytorycznymi, które mo¿na, odpowiednio obudowane metodycznie, wykorzystaæ
w ci¹gu jednej lekcji. Programy te nale¿y projektowaæ wraz podrêcznikami, zeszytami æwiczeñ
i ich obudow¹ dydaktyczn¹, tak aby by³y wzajemnie w jak najwiêkszym stopniu powi¹zane
i skorelowane tre�ciowo. Programy edukacyjne powinny móc pracowaæ w 2 trybach lub byæ
tworzone w postaci odrêbnych wersji dla uczniów i nauczycieli. W tych ostatnich nale¿y za-
mieszczaæ nieco mniej tre�ci merytorycznych, u³o¿onych w sposób u³atwiaj¹cy ich wykorzysta-
nie na lekcji. W komputerowych programach edukacyjnych nale¿y stosowaæ bardziej kontrastowe
barwy, by zwiêkszyæ czytelno�æ. Poniewa¿ korzystanie z tre�ci z zakresu podstaw przedsiêbior-
czo�ci w postaci elektronicznej jest bardziej czasoch³onne ni¿ korzystanie z tre�ci zaprezentowa-
nych tradycyjnym drukiem, a bywa mniej czytelne dla odbiorców ni¿ podrêcznik, nale¿y d¹¿yæ
do zamieszczania w tych programach i plikach g³ównie tre�ci w postaciach niedostêpnych lub
rzadkich w tradycyjnych �rodkach dydaktycznych, czyli ró¿nego rodzaju elementów interak-
tywnych, animacji, symulacji, filmów itp., a nie w postaci ci¹g³ego tekstu do czytania, gdy¿
funkcjê tê lepiej spe³nia tradycyjna ksi¹¿ka. Pozosta³e elementy powinny byæ zamieszczane rza-
dziej, ale prezentowane w postaci pe³noekranowej lub do niej zbli¿onej. Ze wzglêdu na trudno�ci
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praktyczne w wykorzystywaniu mobilnych zestawów multimedialnych (Soczówka 2006), warto
je zast¹piæ przez rozwi¹zania stacjonarne. Powinny równie¿ nast¹piæ zmiany w zakresie realizo-
wanych tre�ci merytorycznych, np. polegaj¹ce na wprowadzeniu zajêæ z zakresu funkcjonowa-
nia e-biznesu (Uczkiewicz 2005), oraz w u¿ywanych metodach kszta³cenia, polegaj¹ce m.in. na
czêstszym stosowaniu metod aktywizuj¹cych (np. metody projektów).
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The Use the Information Technology
for Teaching Basis of Entrepreneurships

This paper presents results of review and didactical analysis of some multimedia discs publi-
shed with handbooks for �Basis of Entrepreneurships� for high schools, their internet casing
and chosen thematic internet services. On the base of his own research the author presents
some changes needed to better use the information technology in schools especially for te-
aching and learning �Basis of Entrepreneurships�.
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Przedsiêbiorczy uczeñ w UE � propozycje tematów lekcji

Mimo ¿e podstawy przedsiêbiorczo�ci to przedmiot stosunkowo �m³ody�, wymaga ci¹g³ej
aktualizacji i zmian w programie nauczania. Istotne zmiany powinny zostaæ zauwa¿one i wprowa-
dzone po 1.05.2004 r.; tak siê jednak nie sta³o. Dlaczego?

Niniejszy artyku³ to refleksja po lekcjach wype³nionych licznymi pytaniami uczniów:
� Czy powinni�my poruszaæ zagadnienie podatków, nie omawiaj¹c kwestii tzw. podwójnego

opodatkowania i sposobu rozliczania siê w innych krajach UE?
� Dlaczego nie informuje siê uczniów o sposobach poszukiwania pracy poza Polsk¹?
� Gdyby�my poruszali zagadnienia legalnej pracy w UE, czy dochodzi³oby do sytuacji znanych

z mediów � uwiêzienia w obozach pracy i innych dramatów ludzi, którzy skorzystali z �pomo-
cy� nielegalnych biur po�rednictwa pracy?

� Czy nie nale¿a³oby pokazaæ uczniom, a po�rednio i ich rodzicom, jak sprawdzaæ legalno�æ
og³oszeñ biur po�rednictwa pracy?

� Czy obywatel UE nie powinien znaæ podstawowych zasad prawa pracy w innych krajach?
� W jaki sposób funkcjonuje system emerytalny w innych krajach UE?
� Co nale¿y zrobiæ, aby móc leczyæ siê bezp³atnie poza Polsk¹? Czy obowi¹zuje taki sam pakiet

bezp³atnego leczenia?
� Po wej�ciu do UE przed uczniami polskich szkó³ otworzy³a siê perspektywa pozyskiwania

stypendiów i nauki w innych krajach. Czy wiedza o tym jest w nale¿yty sposób rozpowszech-
niona? Wydaje siê, ¿e nie dociera do ka¿dego ucznia.

� Wielu uczniów marzy o pracy na w³asny rachunek. Czy uczeñ koñcz¹cy szko³ê wie, w jaki
sposób wykorzystaæ fundusze UE na rozwój dzia³alno�ci? Czy wie, gdzie szukaæ informacji?

Takich pytañ us³yszeli�my kilkadziesi¹t. Aby udzieliæ na nie odpowiedzi, nierzadko musieli-
�my szukaæ informacji w internecie, np. na stronach Ministerstwa Gospodarki i stronach UE.
A przecie¿ przedmiot podstawy przedsiêbiorczo�ci powsta³ po to, aby przygotowaæ ucznia do
startu w �gospodarcze� doros³e ¿ycie. Niestety, nikt z pisz¹cych program nauczania nie wzi¹³
pod uwagê zmian, jakie nast¹pi³y po wst¹pieniu Polski do UE. Obecnie uczniowi nie wystarcza
przygotowanie do ¿ycia w gospodarczym �wiecie Polski; wymagania znacznie siê rozszerzy³y,
tak jak rozszerzy³y siê granice Unii Europejskiej.

Uwa¿amy, ¿e zamieszczone ni¿ej tematy powinny zostaæ wprowadzone do programu podstaw
przedsiêbiorczo�ci. Jest to jedynie ma³a cz¹stka tego, czego brak w programie nauczania pod-
staw przedsiêbiorczo�ci.
� System edukacyjny w Unii Europejskiej. Instrumenty polityki m³odzie¿owej i edukacyjnej
� Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej na przyk³adzie dwóch wybranych krajów
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� Prawo pracy w krajach wspólnoty � podobieñstwa i ró¿nice
� System podatkowy UE
� Fundusze unijne jako szansa rozwoju przedsiêbiorczo�ci.

Trudno unikn¹æ pytania: �Ale kiedy to uda siê zrealizowaæ przy tak ograniczonej liczbie
godzin?�. Niestety, i tu jest konieczna zmiana programowa. Nasza propozycja jest bardzo prosta:
zamiast powtarzaæ zagadnienia poruszane na lekcjach geografii, wiedzy o spo³eczeñstwie czy
historii, mo¿na wprowadziæ proponowane zmiany. Po dok³adnym przeanalizowaniu podstawy
programowej oraz w³asnych przemy�leñ doszli�my do nastêpuj¹cych konkluzji:
� Tre�ci dotycz¹ce postaw przedsiêbiorczo�ci, mocnych i s³abych stron w³asnej osobowo�ci,

samoakceptacji, asertywno�ci, pracy zespo³owej, podejmowania decyzji � czêsto s¹ powtarza-
ne na lekcjach wychowawczych. To zagadnienie mog³oby wiêc byæ tylko zasygnalizowane
w tre�ciach nauczania podstaw przedsiêbiorczo�ci, a rozszerzane na lekcjach wychowawczych.

� Tre�ci dotycz¹ce maj¹tku przedsiêbiorstw, kosztów i przychodów oraz zasad rozliczeñ finan-
sowych przedsiêbiorstw s¹ dla uczniów do�æ trudne, a ich tradycyjny sposób prezentowania
na lekcjach nie sprzyja z regu³y pokazaniu w nale¿yty sposób, jak wprowadzaæ to zagadnienie
w ¿ycie. Uwa¿amy zatem, ¿e � w wyniku braku mo¿liwo�ci po�wiêcenia na tê problematykê
wiêkszej liczby godzin, co umo¿liwi³oby praktyczne przygotowanie uczniów do prowadzenia
rozliczeñ finansowych przedsiêbiorstwa � powinno ono zostaæ ograniczone do minimum
jednej jednostki lekcyjnej.

� Zagadnienia wspó³pracy gospodarczej Polski z zagranic¹, integracji z Uni¹ Europejsk¹, pro-
cesów globalizacji gospodarki i jego konsekwencji dla Polski realizuje siê na geografii, wiedzy
o spo³eczeñstwie i historii. Na lekcjach podstaw przedsiêbiorczo�ci s¹ powtarzane. Uwa¿amy,
¿e mog³yby one ust¹piæ miejsca proponowanym wy¿ej tematom.

Poni¿ej przyk³adowe scenariusze lekcji dwóch z proponowanych przez nas tematów.

Temat: System edukacji w Unii Europejskiej. Instrumenty polityki m³odzie¿owej i edukacyjnej
Czas zajêæ: 90 min � 2 jednostki lekcyjne

Cele operacyjne � uczeñ:
� analizuje systemy edukacji w wybranych krajach UE
� wyszukuje informacje o uznawalno�ci �wiadectw i dyplomów w Unii Europejskiej
� wymienia instrumenty wspólnej polityki m³odzie¿owej i edukacyjnej w UE
� omawia podstawowe za³o¿enia programów: M³odzie¿, Socrates, Leonardo da Vinci
� wymienia komponenty programu Socrates
� wybiera temat i opracowuje projekt, który móg³by zostaæ zrealizowany w ramach programu

Socrates lub EFS

Metody: pogadanka wstêpna, burza mózgów, metoda projektów, portfolio

Formy pracy: praca w grupach

�rodki dydaktyczne: tablica lub plakat do zapisywania, s³owniki integracji UE, materia³y o pro-
gramach: M³odzie¿, Socrates i Leonardo da Vinci, a je�li jest mo¿liwe przeprowadzenie zajêæ
w pracowni komputerowej, to komputer z dostêpem do internetu; w przeciwnym wypadku infor-
macje przygotowane przez nauczyciela i zebrane przez uczniów
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Uwaga. Kilka tygodni wcze�niej nale¿y poprosiæ uczniów o zgromadzenie materia³ów: wycinków
z gazet, wydruków z internetu, w³asnych opracowañ dotycz¹cych systemu edukacji w poszcze-
gólnych krajach UE oraz dzia³añ w ramach programów: M³odzie¿, Socrates i Leonardo da Vinci;
kraje mo¿na przydzieliæ pojedynczym osobom lub grupom, w zale¿no�ci od liczebno�ci klasy.

Przebieg lekcji:
1. Wprowadzenie � krótka pogadanka. Nauczyciel informuje o polityce edukacyjnej UE i zwi¹-

zanej z ni¹ polityce m³odzie¿owej.
2. Uczniowie prezentuj¹ zgromadzone materia³y; wspólnie z nauczycielem omawiaj¹ kolejne

zagadnienia.
3. Uczniowie czytaj¹ informacje zamieszczone na stronach www.buwiwm.edu.pl oraz www.eu-

rodesk.pl.
4. Nauczyciel informuje uczniów o rozwi¹zaniu problemu wzajemnego uznawania dyplomów

i kwalifikacji zawodowych w pañstwach cz³onkowskich UE.
5. Uczniowie wyszukuj¹ na stronie internetowej lub w s³ownikach UE informacje o Europejskim

Systemie Punktów Kredytowych.
6. Nauczyciel dzieli uczniów na 10 grup; zadaniem wszystkich jest wyszukanie na stronach

internetowych oraz/lub w przygotowanych materia³ach informacji o zakresie dzia³ania i prze-
znaczeniu programów:

� Grupa 1 � Program M³odzie¿
� Grupa 2 � Program Socrates-Comenius
� Grupa 3 � Program Socrates-Erasmus
� Grupa 4 � Program Socrates-Grundtvig
� Grupa 5 � Program Socrates-Lingua
� Grupa 6 � Program Socrates-Minerva
� Grupa 7 � Program Socrates-Arion
� Grupa 8 � Program Socrates-Eurydice
� Grupa 9 � Program Socrates-Naric
� Grupa 10 � Program Leonardo da Vinci

7. Uczniowie prezentuj¹ swoje opracowania.
8. Na zakoñczenie pierwszej lekcji nauczyciel prosi uczniów o wypisanie przyk³adowych pro-

blemów, jakie mog³oby byæ rozwi¹zane w ramach programu Sokrates.
9. Na drugiej lekcji nauczyciel prosi uczniów o podanie przyk³adowych tematów, jakie mog³yby

byæ opracowane w ramach programu Socrates.
10. Uczniowie zapisuj¹ propozycje na tablicy; nastêpnie wspólnie wybieraj¹ 5�6 najlepszych

mo¿liwych do realizacji w warunkach w³asnej szko³y.
11. Uczniowie dobieraj¹ siê w grupy czteroosobowe i wybieraj¹ temat; wspólnie okre�laj¹ mo¿-

liwo�ci wprowadzenia go we w³asnej szkole; nastêpnie opracowuj¹ w punktach plan dzia³añ
szko³y.

12. Na 10 min przed koñcem lekcji uczniowie prezentuj¹ opracowane plany.
13. Nauczyciel prosi, aby uczniowie przygotowali (w domu) projekt wybranego tematu i po okre-

�lonym czasie (tydzieñ lub dwa) przedstawili go w formie pisemnej lub multimedialnej. Najlep-
szy projekt mo¿e zostaæ przedstawiony np. na forum szko³y lub na radzie pedagogicznej.

Przedsiêbiorczy uczeñ w UE � propozycje tematów lekcji
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Temat: Ochrona Zdrowia w Unii Europejskiej (na przyk³adzie dwóch wybranych krajów)
Czas zajêæ: 45 min

Cele operacyjne � uczeñ:
� wyja�nia, co nale¿y zrobiæ, aby móc korzystaæ z opieki medycznej podczas pobytu w innym

kraju UE
� opisuje system ubezpieczeniowy w wybranych krajach UE
� wyja�nia, czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.
� samodzielnie uzyskuje informacje o o�rodkach opieki zdrowotnej w krajach UE
� gromadzi dokumenty niezbêdne do uzyskania zwrotu kosztów za us³ugi medyczne poza krajem
� podaje alarmowy numer telefonu w UE
� wyja�nia zasady wykupu lekarstw w innych krajach

Metody: elementy dyskusji, techniki multimedialne

Formy pracy: praca w grupach

�rodki dydaktyczne: s³owniki integracji UE, materia³y dotycz¹ce opieki medycznej w krajach UE
dostêpne na stronie NFZ

Uwaga. Na poprzedniej lekcji nauczyciel powinien poprosiæ uczniów, aby odwiedzili siedzibê
NFZ i poprosili o broszury informuj¹ce o ubezpieczeniu poza Polsk¹ oraz formularze E104, E106,
E109, E111, E112, E120, E121, E123, E126 � lub wydrukowali je ze strony http://www.nfz.gov.pl/ue
Je¿eli jest mo¿liwo�æ odbycia zajêæ w sali komputerowej; informacje mo¿na odczytaæ na stronie
http://www.nfz.gov.pl/ue.

Przebieg lekcji:
1. Wprowadzenie � pogadanka. Nauczyciel nawi¹zuje dyskusjê o przygotowaniach do wyjazdu

na wakacje w jednym z krajów UE. Pyta, co nale¿y za³atwiæ przed wyjazdem, aby w razie
wypadku móc skorzystaæ z bezp³atnego leczenia.

2. Nauczyciel omawia (na przyk³adzie dwóch krajów: W³och i Irlandii � za³. 1) zasady �wiadczeñ
zdrowotnych w UE.

3. Nauczyciel dzieli uczniów na 11 grup, ka¿dej przydziela po jednym pytaniu (opisie sytuacji,
jaka mo¿e siê zdarzyæ). Uczniowie wyszukuj¹ niezbêdne informacje w przyniesionych materia-
³ach lub na stronie internetowej NFZ.
� Grupa 1 � Wybieram siê do Szwecji na 2 tygodnie. Kiedy i gdzie mogê siê staraæ o Europej-

sk¹ Kartê Ubezpieczenia Zdrowotnego? Czy w zwi¹zku z wej�ciem do UE nie muszê kupo-
waæ dodatkowego ubezpieczenia?

� Grupa 2 � Czy bêdzie mo¿na wykupiæ lekarstwa za granic¹? Wybieram siê na 4 miesi¹ce do
Grecji. Lekarstwa szybko trac¹ wa¿no�æ, lepiej zatem kupiæ je na miejscu. Czy bêdzie mo¿-
liwa refundacja?

� Grupa 3 � Czemu s³u¿y Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego? Przecie¿ w razie
wypadku i tak udziel¹ nam pomocy.

� Grupa 4 � Jestem studentk¹/studentem i wyje¿d¿am w czerwcu na 7-miesiêczn¹ praktykê
do Francji. Z jakich �wiadczeñ bêdê mog³a/móg³ skorzystaæ?
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� Grupa 5 � Czêsto podró¿ujê jako turysta. Czy przed ka¿dym wyjazdem muszê siê zg³aszaæ
do NFZ po Europejsk¹ Kartê Ubezpieczenia Zdrowotnego? Czy nie mo¿na otrzymaæ za-
�wiadczenia wa¿nego np. rok?

� Grupa 6 � Latem chcê wyjechaæ do pracy do Wielkiej Brytanii. Jaki druk powinien pobraæ
student, gdzie i z jakim wyprzedzeniem za³atwiæ wszelkie formalno�ci zwi¹zane z wyjazdem?
Na jak¹ opiekê mo¿e liczyæ?

� Grupa 7 � Wyje¿d¿am na czterodniow¹ wycieczkê do Estonii. Czy muszê staraæ siê o EKUZ?
Na co mo¿na liczyæ w razie np. z³amania nogi?

� Grupa 8 � Wyje¿d¿am do Lichtensteinu na dwutygodniowy urlop, cierpiê na alergiê. Czy
bêdê ponosiæ op³aty za konieczne wizyty u placówkach zdrowotnych? Je�li tak, to w jakiej
wysoko�ci?

� Grupa 9 � Wyje¿d¿am z ¿on¹ i rodzicami na dwa lata do Hiszpanii. Czy moi rodzice bêd¹
p³aciæ za leki? S¹ osobami wymagaj¹cymi czêstego leczenia farmakologicznego.

� Grupa 10 � Podczas pobytu w S³owenii skorzysta³am/skorzysta³em z us³ug prywatnej placówki
zdrowia. Mam faktury za us³ugi oraz za leki. Czy przys³uguje mi siê refundacja w Polsce?

� Grupa 11 � Mieszkam 2 km od granicy polsko-s³owackiej. Czy mogê podj¹æ leczenie stoma-
tologiczne u dentysty na S³owacji? Je¿eli tak, to w jakim zakresie?

4. Przedstawiciele grup odpowiadaj¹ na pytania. Uczniowie mog¹ podawaæ przyk³ady sytuacji.
w jakich znale�li siê sami lub ich bliscy.

5. Nauczyciel prosi uczniów o odszukanie w ró¿nych �ród³ach informacji aktów prawnych regu-
luj¹cych prawo do ubezpieczenia w krajach UE.

Za³¹cznik 1
Informacje o opiece zdrowotnej w innych krajach UE mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej

www.nfz.gov.pl/ue

Irlandia
� Jak uzyskaæ opiekê zdrowotn¹

Mo¿esz korzystaæ ze �wiadczeñ lekarzy, stomatologów i szpitali dzia³aj¹cych w ramach pu-
blicznej s³u¿by zdrowia (General Medical Services - GMS). Ich listê mo¿na uzyskaæ w miejsco-
wej Radzie ds. Zdrowia (Health Board).
Przedstaw lekarzowi swoj¹ Europejsk¹ Kartê Ubezpieczenia Zdrowotnego i zaznacz, ¿e chcesz
byæ leczony zgodnie z przepisami UE. Uwaga. Wielu specjalistów przyjmuje zarówno w ra-
mach publicznej s³u¿by zdrowia, jak i prywatnie.
Leczenie szpitalne wymaga skierowania. W nag³ych przypadkach mo¿na zg³aszaæ siê bezpo-
�rednio do szpitala. Nale¿y zawiadomiæ administracjê szpitala, ¿e chce siê byæ leczonym zgod-
nie z przepisami UE, i okazaæ Europejsk¹ Kartê Ubezpieczenia Zdrowotnego.

� Op³aty za �wiadczenia zdrowotne
Leczenie w pañstwowym oddziale szpitala publicznego jest bezp³atne, z wyj¹tkiem leczenia
skutków wypadków drogowych, którego koszty pokrywa pacjent.

� Transport sanitarny
Nr telefonu pogotowia ratunkowego � 112 lub 999. Ka¿da Rada ds. Zdrowia stosuje w³asne
rozwi¹zania w zakresie przewozu pacjentów w nag³ych przypadkach. W niektórych przypad-
kach trzeba ponie�æ op³atê. Koszty transportu powrotnego do Polski s¹ pokrywane w ca³o�ci
przez pacjenta.

Przedsiêbiorczy uczeñ w UE � propozycje tematów lekcji
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� Recepty
Uprawniony do wystawiania recepty objêtej refundacj¹ jest lekarz, który podpisa³ umowê
z publiczn¹ s³u¿b¹ zdrowia.

� Leczenie prywatne
Osoba lecz¹ca siê na prywatnym oddziale szpitala publicznego, w placówce s³u¿by zdrowia
dzia³aj¹cej poza publiczn¹ s³u¿b¹ zdrowia lub u lekarza, który nie podpisa³ umowy z GMS,
bêdzie musia³a pokryæ koszty leczenia. Nie przys³uguje jej zwrot tych wydatków.

� Dokumenty niezbêdne do uzyskania zwrotu kosztów
Orygina³y rachunków, dowodów zap³aty.

� Miejsce, gdzie w razie w¹tpliwo�ci mo¿na uzyskaæ informacje
Rada ds. Zdrowia (Health Boards).

W³ochy
� Jak uzyskaæ opiekê zdrowotn¹

Mo¿esz korzystaæ ze �wiadczeñ placówek pañstwowej s³u¿by zdrowia (Servizio Sanitario
Nazionale, S.S.N.). Listê tych placówek mo¿na uzyskaæ w lokalnym urzêdzie ds. opieki zdro-
wotnej ASL (Azienda Sanitaria Locale). W niektórych miejscowo�ciach znajduj¹ siê specjal-
ne o�rodki zdrowia dla turystów (Servizio di guardia turistica, Servizio di guardia medica
estiva). Przedstaw lekarzowi swoj¹ Europejsk¹ Kartê Ubezpieczenia Zdrowotnego. Leczenie
specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania, ale w nag³ych przypadkach mo¿na udaæ siê
bezpo�rednio do szpitala, okazuj¹c Europejsk¹ Kartê Ubezpieczenia Zdrowotnego.

� Op³aty za �wiadczenia zdrowotne
Obowi¹zuj¹ op³aty za wizytê u lekarza (do 36 euro za poradê lub badanie) i leczenie stomato-
logiczne. Leczenie szpitalne jest bezp³atne, chyba ¿e pacjent wybierze salê o podwy¿szonym
standardzie. Za niektóre leki na receptê trzeba zap³aciæ wy³¹cznie niewielk¹ op³atê rycza³tow¹,
a za pozosta³e p³aci siê pe³n¹ lub czê�ciow¹ cenê (na pe³n¹ odp³atno�æ wskazuje s³owo ticket
na rachunku). Zni¿ki lub ca³kowite zwolnienie z op³at przys³uguj¹ m.in. niepe³nosprawnym,
dzieciom do lat 6, niewidomym i g³uchoniemym, przewlekle chorym, kobietom w ci¹¿y.

� Transport sanitarny
Nr telefonu  pogotowia � 118. Transport powrotny do Polski jest ca³kowicie odp³atny.

� Recepty
Uprawniony do wystawiania recepty objêtej refundacj¹ jest lekarz praktykuj¹cy w pañstwo-
wej s³u¿bie zdrowia. Je�li zap³acisz pe³n¹ cenê leku, zachowaj metkê z opakowania.

� Dokumenty niezbêdne do uzyskania zwrotu kosztów
Orygina³y rachunków, dowodów zap³aty i metki z cen¹ z opakowañ lekarstw.

� Miejsce, gdzie w razie w¹tpliwo�ci mo¿na uzyskaæ informacje
Lokalne urzêdy ds. opieki zdrowotnej � Azienda Sanitaria Locale (ASL).

Mamy nadziejê, ¿e poruszony przez nas temat spotka siê z odd�wiêkiem ze strony nauczycieli.
Nie jeste�my zapewne jedynymi osobami zasypywanymi przez uczniów gradem pytañ. Z powo-
du ograniczonej liczby godzin przeznaczonych na lekcje podstaw przedsiêbiorczo�ci, zapropo-
nowane przez nas tematy mo¿na tymczasem realizowaæ w czasie zajêæ kó³ zainteresowañ lub
zajêæ dodatkowych. Jeste�my jednak przekonani, ¿e potrzebna jest zmiana programowa tego
przedmiotu, wynikaj¹c¹ z potrzeb i zainteresowañ uczniów, którym przedmiot ma s³u¿yæ.
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Enterprising Student in EU � Proposed Topics for Lessons

Although Basis of Entrepreneurship is quite young subject its teaching program requires
never ending changes. After May 1st, 2004 the most important changes should have been
brought in. But it has never happened. In this article we indicate issues resulted from many
students� questions that authors of the article tried to handle. We have been looking for right
answers on the Ministry of Economy www as well as on website of European Union. Do working
students need the basis of entrepreneurship in adult life in postindustrial economy? So far
people who were in charge of teaching program elaboration have never put attention on all
changes that have happened after Poland acceded to UE. Today every student needs not only
an economy education but something more. On the basis of students questions we elaborated
few cases which should be the part of a basic of entrepreneurship subject. We propose few
examples of lessons scripts that take into account all changes in the new teaching program.

Przedsiêbiorczy uczeñ w UE � propozycje tematów lekcji
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Proekologiczna edukacja w kszta³towaniu postaw przedsiêbiorczych

Aktywizacja gospodarki narodowej wymaga nieustannej edukacji m³odych ludzi, kreowania
ich postaw, stanowi¹ oni bowiem podstawê rozwoju przysz³ego biznesu. Edukacja w przedsiê-
biorczo�ci powinna podlegaæ nieustannym zmianom, aby sprostaæ wszystkim wyzwaniom.
Takim wyzwaniem s¹ obecnie: przygotowanie uczniów/studentów do aktywnego ¿ycia w wa-
runkach gospodarki rynkowej oraz udzielanie im pomocy w zakresie kszta³towania mentalno�ci,
postaw i umiejêtno�ci przydatnych w ci¹gle zmieniaj¹cych siê warunkach. Znajomo�æ podstaw
przedsiêbiorczo�ci oraz kreowanie przedsiêbiorczej jednostki, a tak¿e spo³eczeñstwa, w warun-
kach nasilaj¹cej siê globalizacji jest niezbêdne ka¿demu cz³owiekowi, który chce aktywnie w³¹-
czyæ siê w �wiatowe procesy rozwoju cywilizacyjnego.

Edukacja w zakresie kreowania postaw przedsiêbiorczych to równie¿ kszta³towanie �wiado-
mo�ci zagro¿eñ, jakie niesie ze sob¹ dynamiczny rozwój gospodarczy kraju i �wiata. Uwa¿a siê,
¿e jednymi z najwiêkszych zagro¿eñ ograniczaj¹cych mo¿liwo�ci rozwojowe s¹ zagro¿enia ekolo-
giczne. Cz³owiek przedsiêbiorczy to cz³owiek �wiadomy zagro¿eñ, wra¿liwy na problemy ekolo-
giczne, który widzi zbie¿no�æ miêdzy interesem ekonomicznym a nowoczesn¹, efektywn¹,
oszczêdn¹ gospodark¹ uwzglêdniaj¹c¹ problemy szeroko rozumianej ochrony �rodowiska.

�wiadomo�æ ekologiczn¹ nale¿y rozumieæ jako ��wiadomo�æ zale¿no�ci ludzi od pozosta³ej
czê�ci przyrody i �wiadomo�æ wp³ywu, jaki dzia³alno�æ cz³owieka wywiera na otaczaj¹ce �rodo-
wisko. �wiadomo�æ oznacza nie tylko odpowiedni poziom wiedzy, ale równie¿ takie jej racjonalne
i emocjonalne przyswojenie, które powoduje podejmowanie okre�lonych dzia³añ� [Koby³ko
(red.) 2000]. W Polsce obserwuje siê z roku na rok coraz wy¿szy stopieñ �wiadomo�ci ekologicz-
nej. Niestety, nie zawsze ta �wiadomo�æ przek³ada siê na zachowania proekologiczne. Mo¿na to
zmieniæ, stosuj¹c skuteczny system edukacji proekologicznej, nastawiony na kszta³towanie po-
staw przedsiêbiorczych w zakresie zachowañ przyjaznych dla �rodowiska.

W praktyce mo¿na zaobserwowaæ cztery stopnie �wiadomo�ci ekologicznej i przyporz¹dko-
waæ im odpowiednie typy konsumenta, których charakterystykê przedstawiono w tab. 1.

Proces kszta³towania postaw przedsiêbiorczych powinien byæ tak ukierunkowany, aby sprzy-
ja³ podwy¿szaniu �wiadomo�ci i dzia³alno�ci proekologicznej, szczególnie w grupach �czarnych�
i �szarych�, ¿eby stali siê bardziej wra¿liwi na potrzeby �rodowiska przyrodniczego. Dziêki temu
bêd¹ oni przyjmowali postawy typowe dla grup �szarozielonych� i �zielonych�. Kszta³cenie
�wiadomo�ci ekologicznej wymaga edukacji w dziedzinie �rodowiska przyrodniczego, a tak¿e
informacji na ten temat na wszystkich szczeblach i formach kszta³cenia. Edukacjê proekologicz-
n¹, jako wa¿ny aspekt kszta³towania postaw przedsiêbiorczych, mo¿na rozpatrywaæ w szerszej
b¹d� wê¿szej perspektywie.
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Tab. 1. Podej�cie do problemów ochrony �rodowiska � poziomy �wiadomo�ci ekologicznej

Proekologiczna edukacja w kszta³towaniu postaw przedsiêbiorczych

� Cz³owiek, jako istota odrêbna i nadrzêdna wobec przyrody, ma pra-
wo jej u¿ywaæ, zu¿ywaæ j¹ i dowolnie j¹ kszta³towaæ.

� Najwa¿niejsze potrzeby, które musz¹ byæ zaspokojone w celu osi¹-
gniêcia ogólnego dobrobytu spo³ecznego, to pokój, wzrost gospo-
darczy, bezpieczeñstwo ekonomiczne, wysoki poziom konsumpcji.

� Zale¿no�æ zdrowia od stanu �rodowiska przyrodniczego nie jest za-
le¿no�ci¹ istotn¹.

� Prowadzony tryb ¿ycia nie ma istotnego wp³ywu na zachorowal-
no�æ na choroby cywilizacyjne.

� Indywidualne dzia³ania jednostki nie wp³ywaj¹ na stan �rodowiska
przyrodniczego. Za jego degradacjê odpowiedzialne s¹ przede
wszystkim zak³ady przemys³owe.

� Nie ma takiej szkody wyrz¹dzonej przyrodzie przez �technikê�,
której �technika� nie mog³aby naprawiæ.

� Istniej¹cy system ochrony �rodowiska jest wystarczaj¹cy.

Niski

Poziom
�wiadomo�ci
ekologicznej

Typ
konsumenta

Charakterystyka (prezentowane pogl¹dy)

czarny
(podporz¹d-
kowany
�kultowi
materii�)

� Cz³owiek, jako istota najwy¿ej rozwiniêta intelektualnie w �wiecie
przyrody, ma prawo dowolnie jej u¿ywaæ w celu zaspokojenia swo-
ich potrzeb.

� Najwa¿niejsze potrzeby, które musz¹ byæ zaspokojone w celu osi¹-
gniêcia ogólnego dobrobytu spo³ecznego, to pokój, wzrost gospo-
darczy, bezpieczeñstwo ekonomiczne, wysoki poziom konsumpcji,
ochrona przed ska¿eniem promieniotwórczym i degradacj¹ �rodowi-
ska na obszarach ekologicznego zagro¿enia.

� Zale¿no�æ zdrowia od stanu �rodowiska przyrodniczego ujawnia siê
jedynie na terenach silnie zdegradowanych.

� Prowadzony tryb ¿ycia nieznacznie siê przyczynia do zmniejszenia
zachorowalno�ci na choroby cywilizacyjne.

� Indywidualne dzia³ania jednostki maj¹ niewielki wp³yw na stan �ro-
dowiska przyrodniczego. Za jego degradacjê odpowiedzialne s¹ przede
wszystkim zak³ady przemys³owe.

� Wiêkszo�æ szkód wyrz¹dzonych przyrodzie przez �technikê�
(oprócz ska¿enia promieniowaniem i klêsk ekologicznych) mo¿e
byæ przez �technikê� naprawiona.

� Istniej¹cy system ochrony �rodowiska nie jest wystarczaj¹cy. Do-
skonalenie go to zadanie administracji pañstwowej.

Przeciêtny szary
(przeciêtny
konsument)

� Cz³owiek, jako czê�æ przyrody, zaspokaja w pierwszej kolejno�ci
swoje potrzeby, pamiêtaj¹c o potrzebach otoczenia.

� Najwa¿niejsze potrzeby, które musz¹ byæ zaspokojone w celu osi¹-
gniêcia ogólnego dobrobytu spo³ecznego, to zapewnienie rozwoju
zrównowa¿onego (rozwój zrównowa¿ony ekologicznie, ekonomicz-
nie, politycznie i spo³ecznie).

� Zale¿no�æ zdrowia od stanu �rodowiska przyrodniczego jest du¿a.
� Prowadzony tryb ¿ycia jest skutecznym sposobem profilaktyki m.in.

chorób cywilizacyjnych.

Wysoki szarozielony
(chce byæ
postrzegany
jako zielony,
dba
o zdrowie)

1 2 3
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� Indywidualne dzia³ania jednostki maj¹ bardzo du¿y wp³yw na stan
�rodowiska przyrodniczego. Zanieczyszczenia komunalne i pokon-
sumpcyjne przyczyniaj¹ siê do degradacji przyrody niemal w takim
samym stopniu, jak zak³ady przemys³owe.

� Przyroda stanowi naturaln¹ barierê dla rozwoju naukowo-technicz-
nego z powodu nieodnawialno�ci zasobów.

� Istniej¹cy system ochrony �rodowiska nie sprzyja prowadzeniu eko-
logicznego stylu ¿ycia. Doskonalenie go to zadanie administracji pañ-
stwowej oraz instytucji i organizacji spo³ecznych.

1 2 3

� Cz³owiek, bêd¹c integraln¹ czê�ci¹ przyrody, w równym stopniu
dba o zaspokojenie swoich potrzeb i potrzeb otoczenia. Je�li to
konieczne, weryfikuje swoje potrzeby i eliminuje te, które naruszaj¹
równowagê ekologiczn¹.

� Najwa¿niejsze potrzeby, które musz¹ byæ zaspokojone w celu osi¹-
gniêcia ogólnego dobrobytu spo³ecznego, to zapewnienie rozwoju
zrównowa¿onego (rozwój zrównowa¿ony ekologicznie, ekonomicz-
nie, politycznie i spo³ecznie).

� Stan �rodowiska przyrodniczego jest jedn¹ z determinant zdrowia
cz³owieka.

� Ekologiczny tryb ¿ycia jest dla zdrowia cz³owieka najlepszy.
� Indywidualne dzia³ania jednostki maj¹ decyduj¹cy wp³yw na stan

�rodowiska przyrodniczego. Gdyby ka¿dy cz³owiek kierowa³ siê
przede wszystkim dobrem �rodowiska przyrodniczego (w tym rów-
nie¿ cz³owieka), nie by³oby problemów ekologicznych. To pojedyn-
czy ludzie tworz¹ spo³eczeñstwa, pañstwa i rz¹dy, które tymi pañ-
stwami rz¹dz¹, decyduj¹c tak¿e o ochronie �rodowiska.

� Rozwój naukowo-techniczny to jedna z g³ównych przyczyn degra-
dacji �rodowiska. Wdra¿anie nowych technologii powinno byæ objê-
te �cis³¹ kontrol¹ pod wzglêdem oddzia³ywania na �rodowisko. Je�li
cz³owiek jako gatunek przyrodniczy zagrozi przetrwaniu ¿ycia na
planecie, to przyroda obróci siê przeciwko niemu.

� Istniej¹cy system ochrony �rodowiska na ogó³ utrudnia prowadze-
nie ekologicznego stylu ¿ycia. System ochrony �rodowiska bêdzie
spe³nia³ swoje zadania, je¿eli jednym z g³ównych celów ka¿dego
podmiotu gospodarki bêdzie ochrona �rodowiska.

Bardzo
wysoki

zielony
(chce
zmieniæ
i zmienia
swój styl
¿ycia, aby
chroniæ
�rodowisko)

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie Proekologiczne zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, 2000,
G. Koby³ko (red.), Wydawnictwo AE we Wroc³awiu, Wroc³aw

W kszta³ceniu postaw przedsiêbiorczych ukierunkowanych na dzia³alno�æ proekologiczn¹
bior¹ udzia³ przede wszystkim [por. Koby³ko (red.) 2000]:
� szko³y � na ka¿dym poziomie kszta³cenia, odpowiednio do mo¿liwo�ci uczniów, przekazywa-

ne s¹ wyniki badañ dotycz¹cych zagro¿eñ �rodowiska przyrodniczego i mo¿liwo�ci jego
ochrony; zmiany w szkolnictwie sprzyjaj¹ coraz skuteczniejszej edukacji proekologicznej;

� media lokalne i ogólnopolskie (prasa, radio, telewizja);
� przedsiêbiorcy, ludzie biznesu (ich postawa, dzia³ania na rzecz ochrony �rodowiska mog¹ byæ

wzorcem dla innych);
� Ko�ció³ katolicki � ma w Polsce wielk¹ si³ê oddzia³ywania na �wiadomo�æ spo³eczeñstwa;

nauki Ko�cio³a nie k³óc¹ siê z poszanowaniem �rodowiska przyrodniczego i dzia³aniami pro-
ekologicznymi;
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Tab. 2. Perspektywy podej�cia w zakresie edukacji proekologicznej

W wê¿szym znaczeniu kszta³cenie na rzecz �ro-
dowiska zawiera zarówno szkolne i przedszkolne
wychowanie w dziedzinie ekologii, jak i w³¹cze-
nie tematów zwi¹zanych ze �rodowiskiem w za-
kres dalszego kszta³cenia na wszystkich szcze-
blach zawodowych. Podstaw¹ takiego za³o¿enia
jest interpretacja rozdzia³u 36 Agendy 21 (wspie-
ranie edukacji szkolnej, �wiadomo�ci publicznej
oraz podstawowego i uzupe³niaj¹cego kszta³cenia
zawodowego), a tak¿e praca wiod¹cego w tej dzie-
dzinie UNESCO oraz CSD (Comission of Sus-
tainable Development � Komisja ds. Zrównowa-
¿onego Rozwoju).

Podej�cie w¹skiePodej�cie szerokie

Kszta³cenie rozumiane w szerokim kontek�cie
powinno uwra¿liwiaæ cz³owieka na problemy
zwi¹zane z ekologi¹, wspieraæ ogóln¹ �wiadomo�æ
konieczno�ci ochrony �rodowiska oraz stwarzaæ
warunki poznawcze i emocjonalne w celu wy-
tworzenia w spo³eczeñstwie i kulturze proekolo-
gicznych sposobów zachowania.

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie: Miêdzynarodowe zarz¹dzanie �rodowiskiem, t. 1: Inter-
dyscyplinarne za³o¿enia proekologicznego zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, 2004, A. Kryñski (red.),
C.H. Beck, Warszawa

� ruch konsumencki � dba³o�æ o jako�æ produktów i o prawa konsumenta wi¹¿e siê bezpo�red-
nio z problemami ekologii i ochrony �rodowiska.

Sama wiedza o ochronie �rodowiska (poziom �wiadomo�ci ekologicznej) nie wystarczy, aby
podj¹æ dzia³ania proekologiczne ukierunkowane na przekszta³cenie przedsiêbiorstwa w jednost-
kê przyjazn¹ �rodowisku. �wiadomo�æ ekologiczna nabyta w trakcie edukacji proekologicznej
powinna przekszta³ciæ siê w postawy przedsiêbiorcze uwzglêdniaj¹ce konieczno�æ podejmowa-
nia dzia³añ na rzecz ochrony �rodowiska. Istotne jest zatem, aby na ka¿dym poziomie nauczania
kszta³towaæ postawy przedsiêbiorcze, a zarazem proekologiczne. Wysoki poziom �wiadomo�ci
ekologicznej daje mo¿liwo�æ podjêcia takich inicjatyw w przedsiêbiorstwie, które dadz¹ wymier-
ne korzy�ci ekonomiczne (ograniczenie kosztów) i przyczyni¹ siê do ochrony �rodowiska przy-
rodniczego. Poziom �wiadomo�ci ekologicznej ma zatem wp³yw na sposób zarz¹dzania
przedsiêbiorstwem, na styl pracy pracowników; mo¿e siê przek³adaæ zarówno na wyniki finanso-
we przedsiêbiorstwa, jak i na trudne do zmierzenia korzy�ci dla �rodowiska przyrodniczego.

Wcze�niej czy pó�niej spo³eczeñstwo musi realizowaæ ideê rozwoju zrównowa¿onego (ekoro-
zwoju), która uznaje nadrzêdno�æ wymogów ekologicznych poprzez oszczêdn¹ produkcjê i kon-
sumpcjê. Idea ekorozwoju zak³ada bowiem uwzglêdnianie konsekwencji obecnych dzia³añ
w przysz³o�ci, i preferowanie takich, które nie zagra¿aj¹ potrzebom i zdrowiu przysz³ych pokoleñ.
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Pro-ecological Education in Shaping Entrepreneurial Attitudes

Activation of national economy needs constant education of young people and creating
their attitudes, because they are the foundation for growth of future business. In the environ-
ment of escalating in globalization understanding of the basis of entrepreneurship and creating
of entrepreneurial individuals, as well as society, is essential for every man who wants actively
participate in the processes of development of world�s civilization. The goal of this article is to
point that the education in the area of creating entrepreneurial attitudes should include shaping
awareness of the threats related to the dynamic economical growth in the country and all the
world. Ecological dangers are considered to be the greatest threats to the chance to the develop-
ment. So the entrepreneurial man is conscious of the threats, sensitive to ecological problems
and sees relationships between economic matters and modern, efficient economy that takes into
account wide range of problems of environment protection.

JANINA ROSIAK, PIOTR SZCZYPA
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