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Wprowadzenie

Procesy rozwoju spo³eczno-gospodarczego i kulturowego s¹ efektem racjonalnego dzia³ania
poszczególnych podmiotów gospodarczych i instytucji, które funkcjonuj¹ w okre�lonym oto-
czeniu prawnym i finansowym, oraz wykszta³cania przedsiêbiorczych postaw spo³eczeñstwa.
Te postawy s¹ zwi¹zane z zasobami intelektualnymi spo³eczeñstwa, na które sk³adaj¹ siê kompe-
tencje umo¿liwiaj¹ce rozumienie wspó³czesnych tendencji rozwoju cywilizacyjnego, zw³aszcza
mechanizmu kszta³towania gospodarki opartej na wiedzy. Poznanie tych tendencji jest podsta-
wowym warunkiem wytyczania strategicznych kierunków rozwoju poszczególnych kontynen-
tów, krajów, a tak¿e uk³adów regionalnych i lokalnych. Podstawow¹ rolê w tym procesie odgrywa
cz³owiek, odpowiednio przygotowany w zakresie ugruntowania odpowiednich cech osobowo-
�ciowych, wykszta³cania i opanowania umiejêtno�ci zawodowych dostosowanych do nowych
wymogów, a tak¿e umiejêtno�ci sprawnej organizacji pracy. W podnoszeniu efektywno�ci dzia-
³ania cz³owieka wa¿n¹ rolê odgrywa równie¿ otoczenie instytucjonalne i prawne, które pe³ni
funkcjê czynnika pobudzaj¹cego kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych i rozwój dzia³alno�ci
gospodarczej lub stwarzaj¹cego okre�lone bariery w tym zakresie.

Szczególnie wa¿n¹ cech¹ cz³owieka, umo¿liwiaj¹c¹ przyspieszenie procesów rozwoju spo-
³eczno-gospodarczego zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej, jest odpowiednio wykszta³cona
postawa przedsiêbiorcza, podbudowana wiedz¹ i do�wiadczeniem zawodowym. Proces kszta³-
towania tej postawy powinien byæ wdra¿any  nie tylko na ró¿nych szczeblach procesu edukacyj-
nego, ale tak¿e poprzez �rodki masowego przekazu. Dzia³ania te maj¹ szczególnie du¿e znaczenie
u progu wkraczania w now¹ fazê rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego, w której podstawow¹
funkcjê bazy ekonomicznej przejmuje gospodarka oparta na wiedzy.

Wy³ania siê st¹d bardzo wa¿ne pytanie: w jak¹ wiedzê nale¿y wyposa¿yæ m³odych ludzi,
a tak¿e jak podnie�æ efektywno�æ kszta³cenia, aby poprzez umiejêtno�ci z zakresu przedsiêbior-
czo�ci przygotowaæ ich do rozwijania gospodarki wykorzystuj¹cej wspó³czesne osi¹gniêcia
nauki i techniki oraz nowe formy zarz¹dzania w zmieniaj¹cych siê uwarunkowaniach �wiata,
Europy, kraju, regionu czy uk³adu lokalnego?

Do tych za³o¿eñ nawi¹zuje kolejny tom serii: �Przedsiêbiorczo�æ � Edukacja�, po�wiêcony roli
przedsiêbiorczo�ci w gospodarcze opartej na wiedzy. Jego tre�æ nawi¹zuje do problematyki
poprzednich tomów, po�wiêconych: rozwijaniu przedsiêbiorczo�ci na tle wspó³czesnych wyzwañ
cywilizacyjnych, roli przedsiêbiorczo�ci w podnoszeniu konkurencyjno�ci spo³eczeñstwa i go-
spodarki oraz roli przedsiêbiorczo�ci w aktywizacji gospodarczej.

Prezentowane w tym tomie prace dotycz¹ wybranych zagadnieñ dotycz¹cych: wspierania
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, roli funduszy strukturalnych i rozwoju innowacyjno�ci
przedsiêbiorstw, roli przedsiêbiorczo�ci w rozwoju uk³adów przestrzennych, znaczenia etyki
w przedsiêbiorczo�ci oraz edukacji w zakresie przedsiêbiorczo�ci.

Wstêpnie zak³adamy, ¿e przedsiêbiorczo�æ nale¿y traktowaæ jako wa¿ny element kszta³to-
wania gospodarki opartej na wiedzy. W pierwszej czê�ci tomu zwrócono uwagê na rolê pod-
miotów wspieraj¹cych rozwój tego typu gospodarki. Syntetycznie omawia tê problematykê
artyku³ wprowadzaj¹cy, w którym po³o¿ono nacisk na zaprezentowanie modelu okre�laj¹cego
relacje miêdzy ró¿nymi cechami spo³ecznymi i ekonomicznymi, które wp³ywaj¹ na rozwój go-
spodarki opartej na wiedzy oraz przedsiêbiorczo�ci (Z. Zio³o). W�ród czynników wspieraj¹-
cych rozwój gospodarki opartej na wiedzy zosta³a podkre�lona rola potencja³u rozwojowego
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szkó³ wy¿szych, zaprezentowana na przyk³adzie województwa ma³opolskiego (A. Harañczyk),
oraz znaczenie uczelni w procesach transformacji czynnika ludzkiego (M. Borowiec). Podkre�lono
tak¿e rolê potencja³u kadrowego zwi¹zanego z dzia³alno�ci¹ badawczo-rozwojow¹, który bezpo-
�rednio zajmuje siê opracowywaniem i wdra¿aniem nowych rozwi¹zañ technologicznych i orga-
nizacyjnych (W. Kilar), oraz znaczenie centrów transferu technologii (U. Grzyb) i parków
technologicznych (A. Surdej, K. Wach).

Wa¿nym czynnikiem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest wspieranie finansowe rozwo-
ju innowacyjno�ci w poszczególnych przedsiêbiorstwach. Szczególna rola w tym zakresie przy-
pada ma³ym i �rednim przedsiêbiorstwom, które coraz bardziej zwiêkszaj¹ swoje znaczenie
w gospodarce narodowej (J. Pach). Innowacyjno�æ tej kategorii przedsiêbiorstw jest wspierana
przez ró¿ne programy realizowane w krajach Unii Europejskiej w nawi¹zaniu do za³o¿eñ Strategii
Lizboñskiej, w tym tak¿e w naszym kraju (P. Mielcarek), z wykorzystaniem �rodków finansowych
w ramach funduszy strukturalnych (R. Lisowski). Dobr¹ ilustracj¹ wyników realizacji tych pro-
gramów jest wspieranie rozwoju przedsiêbiorczo�ci lokalnej przez agencje rozwoju gospodar-
czego (J. Sosin). Nale¿y równie¿ podkre�liæ, ¿e innowacyjno�æ produktów jest wa¿nym elementem
umo¿liwiaj¹cym krajowym producentom wkraczanie na rynki zagraniczne (M. Wilczyñska).
Ilustracj¹ efektów dzia³añ na rzecz podniesienia innowacyjno�ci polskich przedsiêbiorstw s¹
analizy wzrostu innowacyjno�ci firm bran¿y cukierniczej (D. Janczewska) i w warsztatach
rzemie�lniczych (M. W³odarczyk, J. Janczewski).

Rozwój przedsiêbiorczo�ci i gospodarki opartej na wiedzy istotnie wp³ywa na rozwój ró¿nej
skali uk³adów przestrzennych, co zaprezentowano na przyk³adzie obszaru metropolitalnego Po-
znania (A. �widurska), miast Gdañska i Gdyni (B. Pytko) oraz wybranych obszarów we Francji
(S. Dorocki), na Ukrainie (I. ̄ urba) i w Austrii (W. Osuch).

W ograniczaniu negatywnych skutków rozwoju przedsiêbiorczo�ci, zwi¹zanych z d¹¿eniem
przez przedsiêbiorców i mened¿erów ró¿nego szczebla do podnoszenia zysków firmy za wszelk¹
cenê z pominiêciem zasad moralnych, wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ edukacja i promowanie postaw
etycznych w biznesie. Ogólne przes³anki w tym zakresie wyra¿a has³o: gospodarka-wspólnota-
-solidarno�æ (A. Surdej), którego realizacja powinna ograniczaæ negatywn¹ stratyfikacjê spo-
³eczn¹ w nowej fazie gospodarowania (T. T. Brzozowski). Nale¿y podkre�liæ, ¿e etyka zarz¹dzania
odgrywa bardzo istotn¹ rolê w przeobra¿eniach cywilizacyjnych wspó³czesnego �wiata, np. ogra-
niczaj¹c zjawiska wykluczenia spo³ecznego (A. Oleksiejczuk, E. Oleksiejczuk). Szczególn¹ rolê
w tym zakresie odgrywa �wiadomo�æ ludzi biznesu w zakresie wdra¿ania zasad odpowiedzialno�ci
spo³ecznej (K. Bem), w tym kadry zarz¹dzaj¹cej (K. Ma�lanka), co przyczynia siê do etycznego
zarz¹dzania pracownikami (A. Stanek). Du¿e znaczenie w rozwoju przedsiêbiorczo�ci ma ograni-
czanie zjawisk patologicznych, takich jak: nieuczciwe zachowania przedsiêbiorstwa (B. Rogo-
da), kreatywna ksiêgowo�æ (M. Tokarski) czy zbyt niski poziom etyczny instytucji kontroluj¹cych
(G. Voss). Te negatywne zjawiska mo¿na ograniczyæ poprzez kszta³cenie w zakresie etyki biznesu
(K. Nowak), a tak¿e w relacjach wspó³¿ycia spo³ecznego (Z. J. O¿d¿yñski)

Tom koñcz¹ rozwa¿ania dotycz¹ce edukacji w zakresie przedsiêbiorczo�ci, która  musi ulegaæ
systematycznemu doskonaleniu pod wzglêdem tre�ci i form kszta³cenia, czego wyrazem jest
zaprezentowany projekt podstawy programowej kszta³cenia ogólnego w zakresie rozszerzonym
dla liceum ogólnokszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum w ramach przedmiotu �pod-
stawy przedsiêbiorczo�ci� (T. Rachwa³, J. Kude³ko, M. Tracz, K. Wach, W. Kilar), a tak¿e ko-
nieczno�æ wypracowywania nowych metod i �rodków dydaktycznych stosowanych przez
nauczycieli przedsiêbiorczo�ci (M. Tracz, T. Rachwa³). Wa¿nym zagadnieniem jest tak¿e
problematyka przekazywania odpowiednich tre�ci i kszta³towanie umiejêtno�ci w nauczaniu

ZBIGNIEW ZIO£O, TOMASZ RACHWA£
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przedsiêbiorczo�ci (K. Sowislok), ocena postaw m³odzie¿y, m.in. wobec rynku pracy (J. Mro¿ek,
I. Szczepaniak-Wiecha) i problematyka prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej przez m³odzie¿
(M. Kosa³a, M. Rzepecka).

Wszystkim naszym Czytelnikom bêdziemy wdziêczni za uwagi, sugestie i propozycje, które
pos³u¿¹ dalszemu doskonaleniu merytorycznemu i metodycznemu serii: �Przedsiêbiorczo�æ
� Edukacja�.

Zbigniew Zio³o, Tomasz Rachwa³

Wprowadzenie
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Introduction

Processes of social and economic and cultural development are the effects of not only the
rational activities undertaken by the business entities and organizations that work in the special
legal and financial context but also the effects of forming entrepreneurial attitudes. The attitudes
are related to society�s intellectual resources that include abilities to understand the modern
trends in the development of civilization, especially the mechanism of forming the knowledge-
based economy. Understanding these trends is the essential condition to make the strategy for
continents, countries as well as local and regional systems. The main role in this process plays
human being with appropriate personal characteristics, education and professional skills corre-
sponded to the new requirements and ability to the efficient work organization. Also the legal
and institutional context plays important role in the improving effectiveness of labor because it
stimulates the forming the entrepreneurial attitudes and the business development, or contraire
it sets the barriers.

Particularly important characteristic, that accelerates the process of social and economic
development on both national and local scale, is entrepreneurial attitude based on the knowled-
ge and professional experience. The procedure of forming the attitude should be realized not
only by different levels of educational process but also by mass media. These activities are
especially important at the dawn of new stage of informational society�s development where the
knowledge-based economy has fundamental significance.

The very important question appears: What kind of knowledge we should deliver to young
people and how to improve the performance of educational system in order to prepare them to
develop the economy that uses the modern science and technological achievements as well as
the new forms of management when the conditions in the world, Europe, country and local or
regional systems change?

New volume of series �Entrepreneurships � Education� touches these matters. Its content is
related to the previous parts on: the development of entrepreneurship against the backdrop of
the challenges of civilization; the role of entrepreneurship in improving the competitiveness of
society and economy; and the role of entrepreneurship in the economy activation.

The articles in this volume concerns: the support for development of knowledge-based eco-
nomy; the role of structural funds and development of innovativeness in companies; the role of
entrepreneurship in the development of special systems; the importance of business ethics; and
the entrepreneurships in education.

Our presumption is the entrepreneurship should be treated as the essential element in sha-
ping the knowledge-based economy. In the first part the role of the entities supported the
development of this economy was emphasized. These problems are touched by introductory
text that focuses on the relations between social and economic features important for the deve-
lopment of knowledge-based economy (Z. Zio³o). One of the things that helps the development
of knowledge-based economy is the potential of higher schools presented in the case of Ma³o-
polskie District (A. Harañczyk), the other is the transformation of human factor in the higher
schools (M. Borowiec). The potential of human resources in research and development is focu-
sed as well as the matter of the applications of new technological and organizational solutions
(W. Kilar). The importance of technology transfer centers (U. Grzyb) and technological parks
(A. Surdet and K. Wach) are emphasized too.
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The financial support for the development of innovations in specific companies is the impor-
tant aspect of the knowledge-based economy. The special role belongs to small and medium
enterprises that are more and more important parts of national economy (J. Pach). Innovative-
ness of this kind of companies is supported by the aid programmes realized in European Union
in reference to Lisbon Strategy, including our country (P. Mielcarek), thanks to financial resour-
ces from structural funds (R. Lisowski). Good illustration of these programmes is the support for
local business delivered by the economy development agencies (J. Sosin). It is worth to empha-
size the product innovation as important element that let the entrepreneurs to conquer the
foreign markets (M. Wilczyñska). Analyses of the innovation in confectionery trade (D. Jan-
czewska) and craftsman�s shops (M. W³odarczyk, J. Janczewski) are the illustrations of the
performance of works for the improvement of innovativeness among Polish companies.

The development of the entrepreneurship and knowledge-based economy impacts on the
growth of systems on different scales, as presented by cases of: Poznañ Metropolitan Area
(A. �widurska); Gdañsk and Gdynia (B. Pytko); and chosen regions of France (S. Dorocki),
Ukraina (I. ̄ urba) and Austria (W. Osuch).

The education and the promotion of moral attitudes in business plays the important role in
the diminishing the negative effects of the development in business, when entrepreneurs and
managers strive to the growth with no mater of costs or ethic questions. General premises are
expressed in the slogan Economy � Community � Solidarity (A. Surdej). Its realization should
limit the social stratification in new stage of economy (T. T. Brzozowski). Ethics in management
plays the crucial role in the transformation of modern world by putting down the occurrence
of the exclusion from the society (A. Oleksiejczuk, E. Oleksiejczuk). The special part in this
matter has the conscience of businessmen including the managers (K. Ma�lanka) who follow
the principles of social responsibility (K. Bem) and apply ethical management (A. Stanek). For
the development of business the limitation of the pathological phenomena is very important, i.e.:
the dishonest behaviors of company (B. Rogoda); the creative accountancy (M. Tokarski); and
the poor ethics in the auditing organizations (G. Voss). The education about business ethics
(K. Nowak) and ethic in social interactions (Z. J. O¿d¿yñski) may limit these problems.

The volume is concluded by the discussion in consideration of education about entrepre-
neurships that should be improved in regard to the contents and forms of the teaching. It is
expressed in the base of curriculum for �basis for entrepreneurships� classes in general high
schools, profiled high schools and technical high schools (T. Rachwa³, J. Kude³ko, M. Tracz,
K. Wach and W. Kilar). There is also the need for new methods and didactic instruments for the
entrepreneurships teachers (M. Tracz, T. Rachwa³). The important matter is the delivering the
contents and the shaping the abilities of teaching the entrepreneurships (K. Sowislok), the
estimation of young people�s attitudes for the labor market (J. Mro¿ek, I. Szczepaniak-Wiecha)
and developing the business (M. Kosa³a, M. Rzepecka).

We will be grateful the readers for comments, suggestions and propositions that help us to
excel the contents and methods of the series �Entrepreneurships � Education�.

Zbigniew Zio³o, Tomasz Rachwa³

Introduction
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Część 1

Podmioty wspierające rozwój

gospodarki opartej na wiedzy
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Zbigniew Zio³o
Zak³ad Przedsiêbiorczo�ci i Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Ekonomiczne i spo³eczne uwarunkowania
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

U progu nowej fazy rozwoju spo³eczno-gospodarczego, przejawiaj¹cej siê kszta³towaniem
spo³eczeñstwa informacyjnego, podstawow¹ rolê odgrywa wiedza, a na dalsze pozycje przesu-
waj¹ siê dominuj¹ce do tej pory czynniki: ziemia, bogactwa naturalne i du¿e rezerwy nisko
kwalifikowanych zasobów pracy. Wywo³uje to zmiany dotychczasowego porz¹dku spo³eczne-
go, gospodarczego i kulturowego �wiata, poszczególnych kontynentów, grup pañstw, krajów,
a tak¿e regionów i uk³adów lokalnych.

W �wietle przedstawionych za³o¿eñ w rozwa¿aniach podejmiemy próbê modelowego ujêcia
ekonomicznych i spo³ecznych uwarunkowañ rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz jego
czê�ciowej weryfikacji empirycznej.

W wyniku rozwoju wiedzy podstawowej oraz jej weryfikacji i zastosowañ w pracach ba-
dawczo-rozwojowych powstaj¹ nowe, prze³omowe technologie oraz zwi¹zane z nimi produkty.
Powoduje to zwiêkszanie siê dystansu cywilizacyjnego miêdzy poszczególnymi obszarami,
a w konsekwencji � nasilanie siê nierównowagi przestrzennej. Przejawia siê ona generalnie za-
kresem zró¿nicowania poziomu rozwoju ekonomicznego, spo³ecznego i kulturowego1. W konse-
kwencji powoduje to ró¿nicowanie tempa rozwoju poszczególnych obszarów oraz warto�ci
generowanych zysków p³yn¹cych ze stosowania nowych rozwi¹zañ naukowo-technicznych
i organizacyjnych oraz wprowadzania nowych produktów na rynek.

Kumulacja i rozwój wiedzy to podstawowe warunki prze³omowych odkryæ naukowych i roz-
wi¹zañ technologicznych. Musz¹ one jednak zostaæ odkryte lub wynalezione przez odpowiednio
przygotowanego cz³owieka. Cz³owiek ten musi uprzednio znale�æ siê w dobrze zorganizowanym
i nowoczesnym systemie edukacyjnym, który prowadzi do wykszta³cenia w nim odpowiednich
umiejêtno�ci. Wa¿nymi czynnikami s¹ tak¿e: odpowiednia infrastruktura naukowo-badawcza,
dostêp do odpowiednich zasobów wiedzy i wprowadzenie przez pañstwo odpowiednich instru-
mentów bezpo�redniego i po�redniego oddzia³ywania.

Wa¿n¹ kwesti¹ w kszta³towaniu takiego cz³owieka jest tak¿e dba³o�æ o rozwój jego cech
osobowo�ciowych oraz stwarzanie mu odpowiednich warunków ¿ycia. Szczególnie istotne jest
rozwijanie jego aspiracji i wynikaj¹cych z nich racjonalnych planów ¿yciowych, które bêd¹

1 J. Kude³ko, Z. Zio³o, 2005, Przemiany potencja³u ekonomicznego przestrzeni �wiatowej w latach 1990�
�2003 [w:] Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i spo³eczeñstwie. Ksiêga jubileuszowa
dedykowana prof. dr hab. Zbigniewowi Miko³ajewiczowi w siedemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin, M. Bucka,
J. S³odczyk (red.), Uniwersytet Opolski, Opole, s, 337�350. Problematyka nierówno�ci jest przedmiotem
cyklu konferencji organizowanych przez Micha³a G. Wo�niaka na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Ich wyniki s¹ publikowane w kolejnych tomach publikacji pokonferencyjnych.
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prowadziæ do systematycznego rozwijania bardzo wa¿nych cech osobowo�ciowych, jakimi s¹:
ciekawo�æ i wewnêtrzna potrzeba zdobywania wiedzy, chêæ doskonalenia umiejêtno�ci pos³ugi-
wania siê wiedz¹ oraz chêæ dokonywania nowych odkryæ i wynalazków oraz kreowania nowych
konstrukcji in¿ynierskich.

Zak³adamy, ¿e iloraz inteligencji w �wiatowej populacji rozk³ada siê równomiernie, ale rozwój
wiedzy, w wyniku okre�lonych uwarunkowañ, odznacza siê ju¿ znacznymi nierówno�ciami.
W �wietle regu³y rozk³adu normalnego mo¿na przyj¹æ tezê, ¿e wszystkie spo³eczeñstwa �wiata
s¹ obdarzone talentami w podobnym stopniu, ale nie wszystkie stwarzaj¹ warunki do ich rozwo-
ju m.in. poprzez odpowiednie inwestowanie, prowadz¹ce do zwiêkszenia zasobów kapita³u inte-
lektualnego. Nie wystarcz¹ wiêc same jednostki o wysokim ilorazie inteligencji; niezbêdne jest
pewne otocznie, które je odpowiednio przygotuje i wykorzysta w procesach rozwoju spo³eczne-
go, gospodarczego i kulturowego. Spo³eczeñstwo o niskim poziomie aspiracji odznacza siê zwy-
kle niskim poziomem wykszta³cenia, brakuje mu chêci, ciekawo�ci do pracy i odkrywania, nie
stwarza warunków do kreowania nowych pomys³ów dotycz¹cych nowych rozwi¹zañ technolo-
gicznych i do wdra¿ania nowych form i doskonalenia organizacji i zarz¹dzania. Wyrazem tego
jest bardzo du¿e zró¿nicowanie przestrzeni �wiatowej pod wzglêdem coraz czê�ciej stosowa-
nych mierników, jak: liczba otrzymanych nagród Nobla, liczba przyznanych patentów, liczba
napisanych artyku³ów naukowych, liczba i zasiêg przestrzenny konferencji naukowych, wiel-
ko�æ nak³adów na edukacjê, naukê oraz badania i rozwój, udzia³ nak³adów na naukê i prace
badawczo-rozwojowe w PKB, nowe odkrycia naukowe, pozycja lidera w technologii, osi¹gniêcia
in¿ynierii.

W �wietle przedstawionych mierników ró¿nice miêdzy spo³eczeñstwami i krajami w przestrze-
ni �wiatowej s¹ ogromne. Nie wszystkie kraje w jednakowym stopniu opanowa³y lub chcia³y
opanowaæ regu³y nowoczesnej edukacji, sztukê tworzenia nauki, wdra¿ania jej wyników do prac
badawczo-rozwojowych, produkcji w skali pó³technicznej, technicznej i masowej, a w konse-
kwencji � nie niwelowa³y swojego dystansu naukowego, naukowo-badawczego i technologicz-
nego wobec poziomu �wiatowego.

Podstawow¹ rolê w zakresie kszta³towania gospodarki opartej na wiedzy odgrywaj¹ uwa-
runkowania pozwalaj¹ce na zintensyfikowanie procesu rozwoju zasobów intelektualnych spo³e-
czeñstwa. Ludzkie zasoby o odpowiednim poziomie aspiracji i wykszta³cenia, wyposa¿one
w odpowiednie umiejêtno�ci, s¹ bowiem najwa¿niejszym kapita³em w fazie budowania spo³e-
czeñstwa informacyjnego, którego podstawow¹ cech¹ jest gospodarka oparta na wiedzy. Ozna-
cza to, ¿e w procesie kszta³towania cz³owieka znajduj¹cego swoje miejsce w nowej fazie rozwoju
spo³eczno-gospodarczego szczególnie wa¿nym zadaniem jest pobudzanie jego ciekawo�ci, roz-
wijanie aspiracji i pomoc w kszta³towaniu racjonalnych planów ¿yciowych i zdobywaniu odpo-
wiednich zasobów wiedzy. Rewolucjê przemys³ow¹ spowodowa³o wynalezienie silnika parowego,
elektryfikacja wprowadzi³a drug¹ rewolucjê, a mikroelektronika wywo³uje kolejn¹ rewolucjê
i kszta³tuje spo³eczeñstwo informacyjne. Mog³o siê to dokonaæ tylko dziêki kreatywno�ci jedno-
stek i spo³eczeñstwa, które potrafi³o podj¹æ nowe wyzwania cywilizacyjne.

Aby rozwijaæ wiedzê i wykorzystywaæ j¹ w zakresie wchodzenia w now¹ fazê rozwoju, spo³e-
czeñstwo potrzebuje z jednej strony sprzyjaj¹cej organizacji, a z drugiej � pewnej mo¿liwo�ci
poszukiwania czego� nowego, czyli przyjêcia odpowiedniej �mieszanki�2 porz¹dku i chaosu.
Nadmierny porz¹dek nie generuje konieczno�ci podejmowania ryzyka w zakresie badañ i doko-
nywania nowych odkryæ oraz wdra¿ania ich do produkcji; zbyt wielki chaos tak¿e nie prowadzi
do tego celu. Spo³eczeñstwa sukcesu tworz¹ i potrafi¹ utrzymaæ dynamiczne napiêcie miêdzy

2 L. C. Thurow, 2006, Powiêkszanie bogactwa, Helion, Gliwice.

Ekonomiczne i spo³eczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy



14

tymi dwoma przeciwnie dzia³aj¹cymi si³ami: porz¹dkiem i chaosem, nie pozwalaj¹ tak¿e ¿adnej
z nich wymkn¹æ siê spod kontroli. Mo¿na wiêc zaryzykowaæ tezê, ¿e nowe idee nie zostaj¹
wykorzystane, je¿eli spo³eczeñstwa nie s¹ w stanie przyj¹æ chaosu, który powstaje w wyniku
zmian, ale równocze�nie musz¹ one zachowaæ odpowiedni stopieñ porz¹dku, je¿eli chc¹ wyko-
rzystaæ prze³omowe i twórcze idee.3 Kraje o najwy¿szym poziomie rozwoju spo³eczno-gospodar-
czego (wyra¿aj¹cym siê np. wysoko�ci¹ dochodów na mieszkañca) nie zawsze cechowa³y siê
dynamicznym rozwojem nowych technologii i zwi¹zanej z ni¹ wynalazczo�ci. Czêsto pocz¹tko-
wo by³y one na�ladowcami, z powodzeniem wykorzystuj¹cymi nowe osi¹gniêcia naukowo-
-techniczne wytworzone w innych krajach, a dopiero pó�niej rozwija³y sektor naukowy oraz
badawczo-rozwojowy i stawa³y siê �wynalazcami�. Dlatego, podejmuj¹c strategiê rozwoju Polski,
nale¿y wykorzystaæ prawid³owo�ci zwi¹zane z regu³ami �wietnego na�ladownictwa, ale równo-
cze�nie z rozwijaniem wynalazczo�ci.4

Wy³ania siê st¹d ma³o doceniane do tej pory szkolnictwo, które kszta³tuje cz³owieka na ró¿-
nych poziomach edukacji. Przejawia siê to np. licznymi ma³o przemy�lanymi reformami wprowa-
dzanymi przez ma³o przygotowanych do tych zadañ ludzi, a tak¿e niskimi nak³adami finansowymi.
Zamiast nawi¹zaæ do idei Komisji Edukacji Narodowej, która wytyczy³a wci¹¿ aktualne kierunki
nauczania, kszta³cenia i wychowania, przyjmowane s¹ ró¿ne wzorce wziête z krajów o innych
uwarunkowaniach spo³ecznych, kulturowych i ustrojowych (nawet takie, z których te kraje ju¿
siê wycofuj¹), które nie mog¹ daæ zadowalaj¹cych rezultatów w innych uwarunkowaniach.

Podstawowym warunkiem przyspieszaj¹cym rozwój spo³eczno-gospodarczy i kulturowy jest
kszta³towanie w spo³eczeñstwie, na ró¿nych etapach kszta³cenia, poprzez �rodki masowego
przekazu, wspomnianych ju¿ cech: ciekawo�ci, chêci odkrywania czego� nowego, chêci uczenia
siê oraz pragnienia tworzenia czego� nowego.
� Ciekawo�æ � pobudza zastanawianie siê, jak to dzia³a i co znajduje siê np. za nastêpnym

³añcuchem wzgórz, jak nowe teorie wyja�niaj¹ okre�lone zjawiska.
� Chêæ odkrywania � odwaga, by i�æ tam, gdzie nie stanê³a jeszcze ludzka stopa, jakie s¹ i jak siê

kszta³tuj¹ nowe uk³ady przyrodnicze, spo³eczne, ekonomiczne, kulturowe i techniczne, jakie
relacje mo¿na dostrzec miêdzy dotychczas zdefiniowanymi przedmiotami czy warto�ciami cech.

� Chêæ uczenia siê � pozyskiwanie nowej wiedzy i umiejêtno�ci od innych, doskonalenie metod
i wypracowywanie kryteriów wyboru do oceny tego, co najlepsze, co stopniowo mo¿na
wykorzystywaæ w obecnych oraz zmieniaj¹cych siê w przysz³o�ci uwarunkowaniach i ten-
dencjach rozwoju gospodarczego, spo³ecznego i kulturowego.

� Pragnienie tworzenia � wykorzystywanie nowej wiedzy oraz umiejêtno�ci technicznych i or-
ganizacyjnych do stworzenia czego� innego ni¿ dot¹d, czego� nowego; my�lenie o tym, jak
zmieniæ uwarunkowania, aby wprowadziæ co� bardziej efektywnego do procesów rozwoju
spo³eczeñstwa, gospodarki, kultury, technologii i techniki oraz organizacji, a tak¿e doskona-
lenie instrumentów nimi steruj¹cych.

ZBIGNIEW ZIO£O

3 Mo¿na przyjêæ, ¿e tworzenie nowego wymaga burzenia starego. Dla wielu spo³eczeñstw okazuje siê to
niewykonalne, g³ównie ze wzglêdu na obawê przed zmianami, zw³aszcza w strukturach w³adzy. Kiedy
jednak nie mo¿na rozwijaæ siê w dotychczasowych uwarunkowaniach, zawsze pojawia siê widmo chaosu.
Poniewa¿ chaos trzeba t³umiæ, trzeba tak¿e t³umiæ nowe idee i zwi¹zan¹ z nimi now¹ wiedzê (np. lêk
przed biotechnologi¹, przed nowymi uniwersalnymi pojêciami wprowadzanymi z innych jêzyków, przed
now¹ organizacj¹ prowadz¹c¹ do podnoszenia konkurencyjno�ci firmy, uk³adu lokalnego czy regionalnego).
4 Na przyk³ad Stany Zjednoczone w XIX w. by³y �wietnym na�ladowc¹, ale ju¿ w drugiej po³owie XX w.
nale¿a³y do wielkich wynalazców; Japonia by³a dobrym na�ladowc¹ zw³aszcza w drugiej po³owie XX w.,
a obecnie jest wielkim wynalazc¹; Niemcy by³y wielkim wynalazc¹ w pierwszej po³owie XX w., ale ju¿
w drugiej po³owie tego wieku ich znaczenie pod tym wzglêdem by³o mniejsze.
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Wymienione cechy s¹ wpisane w naturê ludzk¹, ale daj¹ pozytywne efekty dopiero wtedy,
gdy zostan¹ po³¹czone z innymi elementami wynikaj¹cymi z odpowiednich uwarunkowañ
spo³ecznych, ekonomicznych i kulturowych, wywo³anych przez odpowiednie i racjonalne zarz¹-
dzanie, przy zastosowaniu odpowiednich instrumentów bezpo�redniego i po�redniego oddzia-
³ywania. Cechy te w odpowiednim procesie edukacji i wychowania mo¿na znacznie spotêgowaæ,
ale mo¿na je równie¿ zniszczyæ. Aby spo¿ytkowaæ ciekawo�æ, potrzebne s¹ osoby, które same
odkrywaj¹ i opanowa³y istniej¹cy zasób wiedzy i których wiedza nie �parali¿uje�. Na potêgowa-
nie ciekawo�ci w istotnym stopniu wp³ywaj¹: dobre szkolnictwo, �rodki masowego przekazu
oraz pozytywne warunki, w jakich siê one rozwijaj¹. Tylko spo³eczeñstwa, które ceni¹ i szanuj¹
ciekawo�æ oraz stwarzaj¹ korzystne warunki rozwoju edukacji i nauki, wydaj¹ ludzi ciekawych
i ¿¹dnych wiedzy oraz przedsiêbiorczych.

Wszystkie odkrycia naukowe wymagaj¹ jednak znacznego wsparcia spo³ecznego. W Stanach
Zjednoczonych nie powsta³by internet, gdyby nie trzy dekady rz¹dowego wsparcia finansowego.
Budowanie (zakorzenianie czego� w spo³eczeñstwie) ze swej natury jest czynno�ci¹ zbiorow¹,
ale potrzebni s¹ do tego indywidualni wynalazcy, którzy prze³ami¹ stare formy i zaproponuj¹
nowe koncepcje badawcze, rozwi¹zania techniczne i zastosowania aplikacyjne. Nauka jest bez-
kresem, w którym zawsze znajdzie siê miejsce na ciekawo�æ, odkrywanie i budowanie5. Ale
wspó³cze�nie wielkie, prze³omowe odkrycia prawie zawsze wymagaj¹ du¿ych �rodków finanso-
wych i pracy zespo³owej6. Przejawem tego s¹ wydatki na badania firm �wiatowych, które � aby
utrzymaæ swój produkt na konkurencyjnym rynku � przeznaczaj¹ na badania naukowe znaczne
�rodki. W 2004 r. piêæ firm (Daimler Chrysler, Pfizer, Ford Motors, Toyota i Siemens) przeznaczy³y
na badania od 5,1 do 6,7 mld dolarów, a kolejnych sze�æ firm (General Motors, Microsoft, Matsu-
shita Electric, IBM, Volkswagen, GalaxoSmithKline) � od 4 mld do 5 mld dolarów. Gdyby Polskê
potraktowaæ jako firmê, zajê³aby na tej li�cie dopiero 64 miejsce (a Telekomunikacja Polska S.A.
� 387 miejsce).7

W procesie wchodzenia w informacyjn¹ fazê rozwoju i kszta³towania gospodarki opartej na
wiedzy szczególnie wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ badania naukowe: podstawowe, stosowane i prace
badawczo-rozwojowe. W badaniach podstawowych poszukuje siê nowych teoretycznych roz-
wi¹zañ, które prowadz¹ do pog³êbiania istniej¹cej wiedzy, umo¿liwiaj¹ dokonywanie odkryæ
i czêsto powoduj¹ kreowanie nowych dziedzin nauki (jak biotechnologia, bionika). Badania sto-
sowane zajmuj¹ siê wykorzystywaniem podstaw naukowych wiedzy teoretycznej; na tej podsta-
wie dokonuje siê wynalazków, opracowuje nowe konstrukcje in¿ynierskie czy nowe formy
organizacji i zarz¹dzania.

W procesie kreowania gospodarki opartej na wiedzy istotne znaczenie ma tak¿e spo³eczeñstwo,
reprezentowane przez wybranych przez siebie decydentów, którzy rozumiej¹ tendencje rozwoju
cywilizacyjnego, a tak¿e poziom rozwoju gospodarczego i kulturowego kraju (ryc. 1). Spo³eczeñstwo,
w zale¿no�ci od jako�ci, stwarza bowiem okre�lone uwarunkowania rozwoju ekonomicznego,
spo³ecznego i kulturowego. Stopieñ zainteresowania ludzi tworzeniem gospodarki opartej na
wiedzy okre�lony jest przez odpowiednie uwarunkowania, zasoby intelektualne spo³eczeñstwa
(poziom wiedzy) oraz warto�æ �rodków przeznaczanych na ten cel. Poprzez racjonalny system
edukacyjny w zasadniczym stopniu kszta³tuje siê postawy przedsiêbiorcze, umo¿liwiaj¹ce

Ekonomiczne i spo³eczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

5 Z. Zio³o, Modernizacja tre�ci kszta³cenia nauczycieli, �¯ycie Szko³y Wy¿szej� 11/1989, s. 39�45.
6 Na przyk³ad, od pocz¹tku lat 60. XX w. przez 20 lat zainwestowano miliardy dolarów w mikrobiologiê.
Minê³o wiele lat, zanim odkryto helisê, pó�niej DNA, a jeszcze pó�niej rekombinacjê DNA. G³ówna
czê�æ tego wysi³ku, poznanie ludzkiego genomu, zosta³a ukoñczona dopiero 14.04.2003 r.
7 Monitoring Industrial Research, grudzieñ 2005.
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tworzenie i wdra¿anie innowacji w poszczególnych przedsiêbiorstwach i instytucjach. Te za�
dzia³ania generuj¹ proces kszta³towania siê gospodarki opartej na wiedzy i decyduj¹ o kierun-
kach rozwoju spo³eczno-gospodarczego i kulturowego danego kraju czy regionu.

ZBIGNIEW ZIO£O

Ryc. 1. Model uwarunkowañ rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

�ród³o: opracowanie autora.

Rozwój: spo³eczny,
gospodarczy, kulturowy

Gospodarka oparta
na wiedzy

Przedsiêbiorstwa
� przedsiêbiorczo�æ

Kszta³towanie postaw
przedsiêbiorczo�ci i wdra¿anie

innowacyjno�ci

Warto�æ �rodków
kierowanych na badania

i rozwój

Poziom wiedzy
(zasoby intelektualne)

Spo³eczno-
-kulturowe

Ekonomiczne

Uwarunkowania

Spo³eczeñstwo (jako�æ decydentów)

Zarys modelu uwarunkowañ kszta³towania procesu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
przedstawia tab. 1.
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Tab. 1. Model uwarunkowañ rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Elementy X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X
7

X
8

X
9

. X
n

K
ul

tu
ro

w
e

E
ko

no
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zn

e

warto�æ potencja³u
ekonomicznego

warto�æ �rodków
przeznaczanych

na naukê i rozwój

Y
1

Y
2

.

Y
m

Yx

Xx

kultura materialna

kultura duchowa

aspiracje

plany i cele
(¿yciowe)

poziom edukacji

�wiadomo�æ spo³eczna

kapita³ intelektualny

�wiadomo�æ kulturowa

X
1

X
2

.

X
3

X
5

X
6

X
4

X
9

X
7

�wiadomo�æ polityczna X
8

Y
1

Y
2

. Y
n

Yy

Xy

X
n
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W modelu wyró¿niono elementy kulturowe spo³eczeñstwa: kulturê materialn¹, kulturê du-
chow¹, aspiracje spo³eczne, plany i cele ¿yciowe jednostek, poziom edukacji, �wiadomo�æ spo-
³eczn¹, kulturow¹ i polityczn¹, a tak¿e kapita³ intelektualny (X

1
, ..., X

n
) oraz elementy ekonomiczne

(Y
1
, ..., Y

m
). W procesie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy wystêpuj¹ okre�lone relacje, które

opisuj¹ odpowiednie macierze.
Relacje miêdzy elementami kulturowymi opisuje macierz:

ZBIGNIEW ZIO£O

Przedstawia ona relacje:
� w strukturze poszczególnych (i-tych) elementów spo³eczno-kulturowych, np.:

x
22

 � relacje w strukturze kultury duchowej;
x

99
 � relacje w strukturze kapita³u intelektualnego;

� miêdzy poszczególnymi kategoriami elementów, np.:
x

21
 � wp³yw kultury duchowej (X

2
) na kulturê materialn¹ (X

1
);

x
12

 � wp³yw kultury materialnej (X
1
) na kulturê duchow¹ (X

2
);

x
95 

� wp³yw kapita³u intelektualnego (X
9
) na poziom edukacji (X

5
);

x
35 

� wp³yw aspiracji (X
3
) na poziom wykszta³cenia (X

5
).

Oznacza to, ¿e relacje x
56

 i x
65

 nie s¹ sobie równe: pierwsza z nich okre�la wp³yw poziomu
edukacji (X

5
) na �wiadomo�æ spo³eczn¹ (X

6
), a druga � relacje odwrotne, wp³yw �wiadomo�ci

spo³ecznej (X
6
) na poziom edukacji (X

5
).

Kszta³towanie procesu wkraczania w informacyjn¹ fazê rozwoju oraz rozwijanie gospodarki
opartej na wiedzy w znacznym stopniu zale¿y od jako�ci elit politycznych, które kreuj¹ okre�lone
postawy spo³eczne i stwarzaj¹ warunki przyspieszaj¹ce ten proces.

Dlatego, oprócz uwarunkowañ spo³ecznych i kulturowych, wa¿ne s¹ uwarunkowania ekono-
miczne, które przejawiaj¹ siê np. warto�ci¹ potencja³u ekonomicznego (Y

1
) oraz warto�ci¹ �rodków

przeznaczanych na naukê i rozwój (Y
2
) i in. (Y

m
). Relacje miêdzy nimi opisuje macierz:

(i = 1, 2, ..., n)

Przedstawia ona relacje:
� w strukturze poszczególnych (i-tych) elementów ekonomicznych, np.:

yy
11

 � relacje w strukturze warto�ci potencja³u ekonomicznego;
yy

22 
 � relacje w strukturze �rodków przeznaczonych na naukê i rozwój;

� miêdzy ró¿nymi kategoriami elementów, np.:
yy

21
 � w jakim stopniu warto�æ �rodków przeznaczonych na badania i rozwój (Y

2
) wp³ywa

na warto�æ potencja³u ekonomicznego (y
1
);

yy
12

 � w jakim stopniu warto�æ potencja³u ekonomicznego (Y
1
) wp³ywa warto�æ �rodków

przeznaczonych na badania i rozwój (Y
2
).

(i = 1, 2, ..., m)
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Relacje zaznaczaj¹ siê tak¿e miêdzy wyró¿nionymi kategoriami elementów (X
i
, Y

i
), elementy

ekonomiczne wp³ywaj¹ bowiem na elementy spo³eczne i kulturowe (i odwrotnie).
Relacje te opisuj¹ macierze, które okre�laj¹:
� wp³yw elementów ekonomicznych (Y

i
) na elementy kulturowe (X

i
):

Ekonomiczne i spo³eczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

(x = 1, 2, ..., n) (y = 1, 2, ..., m)

np.:
yx

15
 � okre�la wp³yw warto�ci potencja³u ekonomicznego (Y

1
) na poziom edukacji (X

5
),

yx
26

 � okre�la wp³yw warto�ci �rodków przeznaczonych na naukê i rozwój (Y
2
) na �wiado-

mo�æ spo³eczn¹ (X
6
),

� wp³yw elementów kulturowych (X
i
)  na elementy ekonomiczne (Y

i
)

(x = 1, 2, ..., n) (y = 1, 2, ... , m)

np.:
xy

51
 � okre�la wp³yw poziomu wykszta³cenia (X

5
) na warto�æ potencja³u ekonomicznego (Y

1
),

xy
62

 � okre�la wp³yw �wiadomo�ci spo³ecznej (X
6
) na warto�æ �rodków przeznaczonych

na naukê i rozwój (Y
2
).

W celu rozwijania wiedzy, na której mo¿e siê oprzeæ gospodarka, potrzebne s¹ najpierw chêci
spo³eczeñstwa dokonania niezbêdnych inwestycji w badania i rozwój. W egzemplifikacji tego
zagadnienia mo¿na wykorzystaæ mierniki okre�laj¹ce warto�ci nak³adów na dzia³alno�æ badaw-
czo-rozwojow¹ oraz ich odniesienia do warto�ci PKB i PKB na mieszkañca.

W 2003 r. nak³ady na dzia³alno�æ badawczo-rozwojow¹ w krajach poddanych analizie by³y
bardzo zró¿nicowane i waha³y siê od 0,4 mld dolarów do 284,6 mld dolarów, tzn. jak 1 : 691 (tab. 2).
Przewa¿ajacy udzia³ w �wiatowych nak³adach mia³y Stany Zjednoczone, które przeznaczy³y na
ten cel 284,6 mld dolarów, tzn. 36,5% nak³adów analizowanych krajów8. Kolejne pozycje zajmo-
wa³y Japonia (14,6%) i Chiny (10,6%). £¹cznie te trzy kraje na dzia³alno�æ badawczo-rozwojow¹
przeznaczy³y 61,9% nak³adów. Kolejne pozycje zajmuj¹ wiod¹ce kraje Unii Europejskiej: Niemcy

8 W 2004 r. firmy prywatne ponosi³y w Japonii oko³o 75% wydatków na badania naukowe, w Stanach
Zjednoczonych � 63%, a w Unii Europejskiej � 54%. W Polsce udzia³ firm prywatnych nie mo¿e obecnie
osi¹gn¹æ tak wysokiego poziomu, poniewa¿ kapita³ w postaci bezpo�rednich inwestycji zagranicznych
przychodzi do Polski z gotowymi technologiami, wypracowanymi w kraju macierzystym. Polskim o�rod-
kom badawczym zleca siê zazwyczaj wykonanie prostych badañ, które w naszym kraju s¹ tañsze.
Brakuje krajowych firm, które stwarza³yby zapotrzebowanie na badania naukowe. Konieczne jest wiêc
wsparcie rz¹du. Niestety, trudno�ci z wdra¿aniem nowych osi¹gniêæ wystêpuj¹ ju¿ pocz¹wszy od pro-
cedury opatentowania wynalazków.



20

(7,3%), Francja (4,8%), Wielka Brytania (4,3%), W³ochy (2,3%), a tak¿e Republika Korei (3,1)
i Rosja (2,2), które ³¹cznie przeznaczy³y na ten cel 26,4% nak³adów �wiatowych. W Polsce nak³ady
na dzia³alno�æ badawczo-rozwojow¹ wynosz¹ 2,3 mld dolarów i stanowi¹ tylko 0,3% nak³adów
ogó³em analizowanych pañstw.
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1 Szwecja 10 364,0 1,3 4,3 1165,0
2 Finlandia 5186,2 0,7 3,5 994,9
3 Japonia 114 009,1 14,6 3,2 893,4
4 Stany Zjednoczone 284 584,3 36,5 2,6 997,7
5 Niemcy 57 065,0 7,3 2,6 691,5
6 Republika Korei 24 379,1 3,1 2,6 508,7
7 Szwajcaria 5627,0 0,7 2,6 780,6
8 Dania 4086,8 0,5 2,5 760,2
9 Belgia 7085,1 0,9 2,3 683,0

10 Francja 37 514,1 4,8 2,2 609,6
11 Austria 5457,7 0,7 2,2 672,3
12 Wielka Brytania 33 579,1 4,3 1,9 563,8
13 Kanada 18 709,2 2,4 1,9 591,5
14 Holandia 8707,4 1,1 1,8 539,3
15 Norwegia 2950,3 0,4 1,8 646,3
16 Australia 9165,1 1,2 1,6 463,9
17 S³owenia 564,5 0,1 1,5 282,3
18 Chiny 84 618,3 10,8 1,3 65,7
19 Rosja 16 926,4 2,2 1,3 116,8
20 Czechy 2222,4 0,3 1,3 217,8
21 W³ochy 17 698,6 2,3 1,2 305,3
22 Nowa Zelandia 1090,0 0,1 1,2 269,8
23 Hiszpania 11 031,6 1,4 1,1 270,3
24 Irlandia 1433,0 0,2 1,1 365,0
25 Wêgry 1454,3 0,2 1,0 143,6
26 Portugalia 1827,1 0,2 0,9 176,2
27 Turcja 3014,5 0,4 0,7 43,3
28 Grecja 1226,8 0,2 0,7 112,0
29 S³owacja 412,1 0,1 0,6 76,6
30 Polska 2366,2 0,3 0,5 62,0
31 Meksyk 3623,7 0,5 0,4 36,2
32 Argentyna 1825,7 0,2 0,4 49,6
33 Rumunia 648,9 0,1 0,4 30,0
Razem 780 453,6 100,0 x x

Tab. 2. Nak³ady i zatrudnienie w dzia³alno�ci badawczej i rozwojowej w 2003 r.

Nak³ady
na 1 mieszkañca

(w USD)

�ród³o: Rocznik statystyczny 2005, GUS, Warszawa 2005, s. 788; Rocznik statystyczny 2006, GUS,
Warszawa 2006, s. 781.

Lp. Kraje Nak³ady ogó³em
(w mln USD)

Udzia³
w nak³adach

ogó³em

Relacja
do PKB (w %)
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Wymienione kraje przeznaczy³y na ten cel ³¹cznie 88,3% nak³adów i odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê
w kreowaniu nowych osi¹gniêæ naukowo-badawczych, które bêd¹ wdra¿ane do dzia³alno�ci
produkcyjnej i us³ugowej. Nastêpnie, dziêki wykorzystywaniu nowych osi¹gniêæ technicznych,
bêd¹ wytwarzaæ coraz nowocze�niejsze i coraz bardziej konkurencyjne produkty, które bêd¹
wp³ywaæ na mo¿liwo�ci pog³êbiania przez przedsiêbiorstwa przemys³owe istniej¹cych rynków
oraz poszukiwania nowych, eliminuj¹c z nich produkty przedsiêbiorstw z krajów mniej za-
awansowanych technologicznie. W �wiatowym podziale pracy bêd¹ wiêc traciæ swoje miejsca
kraje o mniejszych mo¿liwo�ciach kreowania nowych produktów.

Przedstawione wielko�ci nak³adów na dzia³alno�æ badawczo-rozwojow¹ nawi¹zuj¹ do poten-
cja³u ekonomicznego poszczególnych krajów. Dlatego wa¿nymi miernikami s¹ wska�niki odno-
sz¹ce wielko�ci nak³adów na badania i rozwój do PKB i potencja³u demograficznego.

W 2003 r. w skali �wiatowej udzia³ nak³adów na prace badawczo-rozwojowe w stosunku do
PKB by³ bardzo zró¿nicowany i waha³ siê od 4,3% do 0,4%9. Najwiêkszym udzia³em odznaczaj¹
siê: Szwecja, która na prace badawcze i rozwojowe przeznacza 4,3% PKB, nastêpne s¹ Finlandia
� 3,5% i Japonia � 3,2%. Mniejsze kraje ze wzglêdu na swój potencja³ ekonomiczny nie mog¹
uczestniczyæ we wszystkich rodzajach prac badawczych i rozwojowych, dlatego wybieraj¹ te
sektory, w których dziêki celowo przygotowanej kadrze mog¹ odnie�æ sukces. Dobrym przyk³a-
dem jest Finlandia, w której powsta³a firma Nokia � korporacja o znaczeniu �wiatowym, dyspo-
nuj¹ca innowacyjnym przemys³em elektromaszynowym i tekstylnym. W 2004 r. Nokia (o warto�ci
rynkowej 66,95 mld dolarów) w�ród �wiatowych firm zajmowa³a 50 pozycjê, a jej g³ówny produkt
� telefony komórkowe � zajmuje oko³o 33% �wiatowego rynku. W 2005 r. gospodarkê fiñsk¹
oceniono jako najbardziej konkurencyjn¹ gospodarkê �wiata; kolejne miejsca zajê³y: Stany Zjed-
noczone, Szwecja, Dania, Tajwan, Singapur, Islandia, Szwajcaria, Norwegia. Polska w tym rankin-
gu zajê³a 54 miejsce10.

Kolejna grupa o�miu krajów na prace badawcze i rozwojowe przeznacza od 2% do 3% PKB
(Stany Zjednoczone, Niemcy, Republika Korei, Szwajcaria, Dania, Belgia, Francja, Austria). Licz-
na grupa 14 krajów przeznacza na ten cel od 1% do 2% PKB. Znajduj¹ siê w niej kraje intensywnie
rozwijaj¹ce gospodarkê (m.in. Chiny, Irlandia), kraje rozwiniête (m.in. Wielka Brytania, Kanada,
Austria, W³ochy) oraz kraje wdra¿aj¹ce gospodarkê rynkow¹ (Czechy, Wêgry).

Pozosta³e osiem krajów odznacza siê najni¿szym udzia³em �rodków przeznaczonych na bada-
nia i rozwój � poni¿ej 1% PKB. S¹ to pañstwa o znacznie ni¿szym poziomie rozwoju gospodarcze-
go, których dystans wobec krajów rozwiniêtych siê zwiêksza. W tej grupie znajduje siê Polska,
w której w ostatnich latach obserwuje siê zjawisko systematycznego zmniejszania siê udzia³u
�rodków przeznaczonych na prace badawcze i rozwojowe (z 0,72% w 1998 r. do 0,5% w 2003 r.).
W tej sytuacji trudno siê spodziewaæ w³¹czenia naszego kraju w �wiatowe procesy rozwoju
gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawy jego pozycji w gospodarce �wiatowej.

Wa¿nym wska�nikiem intensywno�ci prac badawczych i rozwojowych jest wska�nik warto�ci
nak³adów na mieszkañca. Dystans w skali �wiatowej jest tu olbrzymi, czego wyrazem jest waha-
j¹ca siê jego warto�æ: od 30 dolarów do 1165 dolarów, czyli jak 1 : 38,8. Pierwsz¹ pozycjê pod tym
wzglêdem zajmuje Szwecja (o wska�niku 1165 dolarów na mieszkañca), drug¹ pozycjê zajmuj¹
Stany Zjednoczone (998 dolarów), nastêpne � Finlandia (994 dolary) i Japonia (893 dolary).
Kolejna grupa obejmuje siedem krajów: Szwajcariê, Daniê, Niemcy, Belgiê, Austriê, Norwegiê
i Francjê; odznacza siê ona warto�ciami wska�ników wahaj¹cymi siê od 500 do 800 dolarów.

9  Rocznik Statystyczny 2006, GUS, Warszawa 2006.
10 Fiñski sukces do na�ladowania, �Rzeczpospolita�, 3.08.2006 r.
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Najni¿szymi warto�ciami tych wska�ników charakteryzuje siê siedem krajów: S³owacja, Chiny,
Argentyna, Turcja, Meksyk, Rumunia i Polska. Bardzo niskie nak³ady na prace badawcze i roz-
wojowe w tych krajach sprawiaj¹, ¿e nie maj¹ one mo¿liwo�ci wygenerowania w³asnego produk-
tu o znacz¹cym udziale w �wiatowym rynku. Wyj¹tek w tej grupie stanowi¹ Chiny, które na ten
cel przeznaczaj¹ du¿e bezwzglêdne warto�ci nak³adów. Polska, mimo w³asnych zasobów intelek-
tualnych, czego wyrazem jest np. zajmowanie pierwszych miejsc w �wiatowych olimpiadach
informatycznych przez studentów polskich uczelni, a nawet uczniów szkó³ �rednich, przy braku
�rodków i racjonalnej polityki w tym zakresie nie ma mo¿liwo�ci szybkiego rozwoju sektorów
opartych na wiedzy. Ponadto osi¹gane wyniki badañ podstawowych migruj¹, najczê�ciej wraz
z najzdolniejszymi lud�mi, do innych krajów, które umo¿liwiaj¹ wdro¿enie ich do produkcji.

Brak rozpoznania z³o¿onego procesu rozwoju nauki i badañ oraz uwarunkowañ wp³ywaj¹-
cych na rozwój gospodarki opartej na wiedzy prowadzi czêsto do nieporozumieñ. Przejawem
tego jest wypowied� przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapita³owych, któ-
ry uwa¿a, ¿e �na polskim rynku nie ma projektów badawczych, które mo¿na by by³o finansowaæ
na zasadach rynkowych�11. Twierdzi, ¿e �inwestorzy kapita³owi nie chc¹ wspieraæ idea³ów, choæ-
by by³y szczytne dla nauki�. Przy czym postulaty stowarzyszenia sprowadzaj¹ siê do nastêpuj¹-
cego podej�cia: �B¹d� wybitny, stwórz wy�mienity projekt naukowy, ale równie¿ skonstruuj
biznesplan i sprawd�, czy rynek kupi twój wynalazek. Nastêpnie kup sobie patent, za³ó¿ z nami
spó³kê, a potem rozwijaj j¹ i swój produkt, a nie pracuj nad wyrobem konkurencyjnym�. Propo-
nujê w tym miejscu przyj¹æ inne podej�cie �Bez »ssania» ze strony przemys³u nie da siê zrealizo-
waæ nawet najgenialniejszych pomys³ów. A przemys³ wdra¿a te wynalazki, które da siê sprzedaæ
z zyskiem�12. W tej sytuacji zbêdne jest wspomniane stowarzyszenie, które chce byæ tylko
po�rednikiem miêdzy nauk¹ a przemys³em i zarabiaæ na ewentualnej mar¿y. Czy przy takim my�le-
niu mo¿liwe s¹ badania np. nad wykorzystaniem bakterii do wyprodukowania przewodów elek-
trycznych o �rednicy kilku nanometrów? Warto równie¿ przypomnieæ, ¿e rozwój elektroniki
opiera siê na rozwi¹zaniu tranzystora polowego przedstawionego jeszcze w 1925 r. Okazuje siê
wiêc, ¿e rozwój tych przyk³adowych dziedzin by³ zwi¹zany z pewnymi idea³ami, a na efekty
ekonomiczne przek³ada³ siê on znacznie pó�niej. Rozwijanie prac badawczo-rozwojowych opiera
siê na ideach zaproponowanych w wyniku badañ podstawowych. W finansowanie badañ pod-
stawowych wkalkulowane jest pewne ryzyko, poniewa¿ wiele wyników poch³aniaj¹cych spore
�rodki nie znajduje pó�niej zastosowania w praktyce. Na przyk³ad w opracowanie nowego leku
metodami in¿ynierii genetycznej trzeba zainwestowaæ setki milionów dolarów, dysponuj¹c jed-
nak wcze�niej potê¿n¹, wart¹ miliardy dolarów infrastruktur¹ badawcz¹ i produkcyjn¹, przy czym
wiele dróg badawczych okazuje siê niew³a�ciwymi13.

Wydaje siê, ¿e warto�æ zaproponowanego modelu polega na:
� okre�leniu uwarunkowañ funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy;
� usystematyzowaniu podstawowych elementów strukturalnych oraz okre�leniu relacji miêdzy nimi;
� wskazaniu luk, które nale¿y wype³niæ w trakcie rozwa¿añ teoretycznych i badañ empirycznych;
� wskazaniu na konieczno�æ dalszego poszukiwania nowych cech oraz okre�lania nowych

relacji miêdzy nimi.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dopóki nie podniesie siê jako�ci �wiadomo�ci spo³ecznej i politycznej
spo³eczeñstwa w zakresie konieczno�ci uruchomienia mechanizmów konkurencji intelektualnej

11 Polscy naukowcy nie maj¹ pojêcia o biznesie, �Gazeta Wyborcza�, 9.05.2006 r.
12 Niewidzialna rewolucja, rozmowa z prof. Jerzym Ru¿y³³o, �Polityka�, 28.01.2006 r.
13 E. Bendyk, Rêce zamiast g³owy, �Polityka�, 4.02.2006 r.
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w�ród kandydatów na przedstawicieli w³adzy ustawodawczej, publicznej i samorz¹dowej, dopó-
ty nale¿y siê liczyæ z niedocenianiem przez wybierane w procesie demokratycznym elity roli
nauki i dzia³alno�ci badawczej. D¹¿¹c do podniesienia pozycji konkurencyjnej gospodarki krajo-
wej oraz oparcia jej na wiedzy, nale¿y zdawaæ sobie sprawê, ¿e bardzo trudno jest pokonywaæ
bariery spo³eczne i zwi¹zane z nimi postawy antyinnowacyjne. Wskazuje to na rosn¹c¹ potrzebê
szybkiego przygotowania kadr nauczycielskich do kszta³cenia w zakresie przedsiêbiorczo�ci na
wszystkich szczeblach nauczania, a nastêpnie podjêcia szerokiej edukacji spo³eczeñstwa w za-
kresie przedsiêbiorczo�ci. W przeciwnym wypadku trudno liczyæ na pojawienie siê endogenicz-
nych czynników przyspieszaj¹cych procesy rozwojowe zwi¹zane z wdra¿aniem regu³ gospodarki
opartej na wiedzy.

Social and Economic Conditions
to Knowledge-based Economy

In the dawn of new phase of the social and economic growth when the knowledge is the most
important element of the formation of the information society, the traditional elements � soil,
natural wealth and cheap labor power � are losing their dominant positions. This is the reason of
the changes in the social and economic and cultural order of the world, continents, group of
countries and regions as well as local communities.

In the light of thesis of this work we attempt to produce the model of the social and economic
conditions to knowledge-based economy and to proof it empirically.

The model seems to be valuable because it:
� identifies the conditions to knowledge-based economy
� classifies main structural elements and their relations
� shows gapes that need to be fulfilled during theoretical analyses and empirical research
� points the necessarily to look for new features and find new relations

The later part points the growing need to prepare the teachers for teaching the entrepreneur-
ships on all educational levels and to educate the public about the entrepreneurships. In the
other way we can not recon on endogen elements that accelerate the process of imposing the
rules of knowledge-based economy.

Ekonomiczne i spo³eczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
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Monika Borowiec
Zak³ad Przedsiêbiorczo�ci i Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Rola szkolnictwa wy¿szego
w procesie kszta³towania gospodarki opartej na wiedzy

W procesie kszta³towania gospodarki opartej na wiedzy (GOW) istotn¹ rolê odgrywa rozwój
szkolnictwa wy¿szego i kierunków kszta³cenia odpowiadaj¹cych wspó³czesnym wyzwaniom
cywilizacyjnym. W warunkach nasilaj¹cych siê procesów globalizacyjnych i integracyjnych
potencja³ i jako�æ szkolnictwa wy¿szego stanowi¹ wa¿ne czynniki wzrostu spo³eczno-gospodar-
czego i kulturowego oraz podnoszenia konkurencyjno�ci uk³adów lokalnych, regionalnych,
krajowych i miêdzynarodowych. W konsekwencji kszta³towanie siê o�rodków naukowych, któ-
re s¹ podstawowym ogniwem gospodarki opartej na wiedzy, warunkuje poprawê zasobów kapi-
ta³u ludzkiego i wzrost innowacyjno�ci gospodarki. Jak przyjmuj¹ Z. Chojnicki i T. Czy¿ (2006,
s. 16), �zasadniczym procesem kreuj¹cym kapita³ ludzki i wyznaczaj¹cym jego efektywno�æ od-
dzia³ywania na zmiany struktury i rozwój gospodarki oraz kszta³towanie GOW jest proces kszta³-
cenia na poziomie akademickim�. Podobnie � wed³ug W. M. Gaczek i Z. Rykiela (2000a, b) � na
konkurencyjno�æ regionu wp³ywa dzia³alno�æ instytucji naukowych tworz¹cych zaplecze dla
procesów innowacyjnych oraz o�rodki akademickie zapewniaj¹ce odpowiedni klimat intelektu-
alny. W bezpo�rednim zwi¹zku z innowacyjno�ci¹ pozostaje jako�æ kapita³u ludzkiego. Wa¿nym
zadaniem jest zatem u³atwianie wspó³pracy pomiêdzy przedsiêbiorstwami a o�rodkami akade-
mickimi i naukowo-badawczymi, a w rozwoju czynnika ludzkiego � doskonalenie umiejêtno�ci
proinnowacyjnego rozwoju, wykorzystanie i tworzenie innowacji oraz wyposa¿enie w wiedzê,
która pozwoli na samodoskonalenie w procesie absorpcji i dyfuzji innowacji. Przyjmuje siê, ¿e
decyduj¹cymi czynnikami wzrostu gospodarczego s¹ m.in.1:
1. rozwój przedsiêbiorczo�ci,
2. rozwój systemów informacyjnych i informatycznych oraz zarz¹dzania wiedz¹,
3. podnoszenie jako�ci kapita³u ludzkiego,
4. rozwój inkubatorów przedsiêbiorczo�ci, parków nauki i techniki, biur konsultingowych, tech-

nologicznych.

W procesie kszta³towania gospodarki opartej na wiedzy konieczne jest zatem uznanie wiedzy
za podstawowy zasób ka¿dej instytucji, organizacji, przedsiêbiorstwa i jednostki, który staje siê
czynnikiem szybkiego rozwoju i wzrostu konkurencyjno�ci. J. Rokita (2003) uwa¿a, ¿e wzrastaj¹-
ca rola kapita³u intelektualnego wynika m.in. z nasilania siê procesów globalizacji, które zmuszaj¹
organizacje do ci¹g³ego wzrostu zdolno�ci innowacyjnych i adaptacyjnych, a wiedza jest zaso-
bem strategicznym maj¹cym decyduj¹cy wp³yw na wzrost warto�ci organizacji.

1 Za³o¿enia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej pañstwa do 2020 r., Ministerstwo
Nauki i Informatyzacji, grudzieñ 2004 r., Warszawa.
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S. Borkowska (2002) przyjmuje, ¿e GOW cechuje siê m.in.:
a) zwiêkszaniem zatrudnienia w sektorze wiedzy,
b) wzrostem znaczenia kapita³u intelektualnego w procesie szybkich zmian technologicznych,
c) zwiêkszaniem roli technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w procesach innowa-

cyjnych,
d) zwiêkszeniem znaczenia wiedzy aplikacyjnej tworzonej w organizacjach gospodarczych.

Gospodarka oparta na wiedzy odznacza siê szybkim rozwojem dziedzin gospodarki zwi¹za-
nych z przetwarzaniem informacji oraz rozwojem nauki, przemys³u zaawansowanej technologii,
a tak¿e technik i us³ug spo³eczeñstwa informacyjnego (Borowiec 2007). Konkurencja oparta
na wiedzy polega nie tylko na wykorzystaniu wiedzy, ale tak¿e na �wiadomym d¹¿eniu do jej
wzbogacania (Ko�miñski 2004). B. Miku³a (2006) przyjmuje, ¿e GOW charakteryzuje siê siecio-
wo�ci¹, a szczególnie wa¿ne s¹ sieci gospodarcze, komputerowe i spo³eczne, które � przenikaj¹c
siê i oddzia³uj¹c na siebie � tworz¹ specyficzne warunki konkurowania i wspó³pracy. Autor,
przedstawiaj¹c cechy organizacji GOW, wskazuje, ¿e ich strategia jest proaktywna, dominuj¹cy-
mi zasobami s¹ wiedza i kapita³ intelektualny, warto�æ rynkowa jest wyznaczana g³ównie przez
posiadanie zasobów niematerialnych, przewa¿aj¹ w tych organizacjach inwestycje w rozwój
i wykorzystanie wiedzy, zdarzenia nietypowe s¹ traktowane jako �ród³o inspiracji i szans, profe-
sjonalni pracownicy maj¹ du¿¹ autonomiê w dzia³aniu, a wspó³praca z dostawcami, kooperanta-
mi i klientami jest partnerska, oparta na zaufaniu oraz wysokim poziomie obs³ugi i zaanga¿owania.
Produkcja w tego typu organizacjach charakteryzuje siê krótkimi ci¹gami produkcyjnymi, czê-
stym udoskonalaniem produkcji i produktów oraz szerokim asortymentem, a dzia³ania marketin-
gowe koncentruj¹ siê na relacjach z klientami.

Proces kszta³towania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce przyjêto jako priorytet w Naro-
dowym Planie Rozwoju na lata 2004�2006 i na lata 2007�20132. W te etapy zosta³a wpisana
realizacja do 2010 r. �Strategii zwiêkszenia nak³adów na dzia³alno�æ B+R w celu osi¹gniêcia
za³o¿eñ Strategii Lizboñskiej�, przyjêtej w 2004 r.

Na uwagê zas³uguje równie¿ opublikowany przez Komisjê Europejsk¹ w 2003 r. dokument pt.:
�Inwestycje w badania: plan dzia³añ dla Europy�, okre�laj¹cy sposób doj�cia do poziomu nak³a-
dów na B+R w wysoko�ci 3% PKB. W celu osi¹gniêcia tych za³o¿eñ nale¿y stworzyæ narodowe
strategie wzrostu nak³adów na B+R oraz wprowadziæ metody i instrumenty wspieraj¹ce rozwój
potencja³u badawczo-rozwojowego, realizacjê polityki innowacyjnej i polityki budowania spo³e-
czeñstwa informacyjnego, z uwzglêdnieniem krajowych � spójnych z politykami UE � prioryte-
tów polityki naukowej, naukowo-technicznej i regionalnej.

Wspó³cze�nie struktura zatrudnionych w B+R w Polsce jest typowa dla krajów o niskim
poziomie innowacyjno�ci3. Podstawowe znaczenie maj¹ tutaj badacze zatrudnieni w szko³ach
wy¿szych, którzy w 2003 r. stanowili prawie 66% ogólnej liczby zatrudnionych w B+R, nastêpnie
w jednostkach badawczo-rozwojowych (21%), placówkach naukowych PAN (oko³o 8%),
a w przedsiêbiorstwach zaledwie 5%.

Do realizacji polityki innowacyjnej i polityki budowania spo³eczeñstwa informacyjnego nie-
zbêdne jest zatem efektywne wykorzystanie funduszy strukturalnych, które wespr¹ rozwój przed-
siêbiorczo�ci poprzez: wzmocnienie powi¹zañ miêdzy sektorem B+R a przedsiêbiorstwami,

2 Na podstawie: http://www.nauka.gov.pl/
3 Za³o¿enia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej pañstwa do 2020 r., Ministerstwo
Nauki i Informatyzacji, grudzieñ 2004 r., Warszawa.
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zwiêkszenie sprawno�ci wdra¿ania i komercjalizacji wyników badañ oraz szybszy transfer tech-
nologii. Te dzia³ania, wsparte restrukturyzacj¹ jednostek badawczo-rozwojowych oraz planowa-
nym wdro¿eniem nowych instrumentów prawno-finansowych i organizacyjnych, zwiêksz¹ udzia³
przedsiêbiorstw innowacyjnych w gospodarce, a w konsekwencji nast¹pi wzrost pozabud¿eto-
wych nak³adów na B+R. Przyjmuje siê, ¿e w wyniku podjêcia tych dzia³añ nale¿y oczekiwaæ
przyspieszenia rozwoju gospodarczego kraju i wzrostu konkurencyjno�ci polskiej gospodarki.

W Polsce w latach 2007�2013 przewidziane jest zwiêkszenie wydatków na szkolnictwo wy¿-
sze ze �rodków funduszy europejskich. Maj¹ one wynie�æ w tym okresie oko³o 3,5 mld euro,
a dodatkowo uczelnie mog¹ siê ubiegaæ o �rodki z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschod-
niej (300 mln euro) i programów regionalnych (700 mln euro). Przewiduje siê, ¿e dziêki temu
wsparciu oko³o jednej czwartej polskich uczelni wdro¿y ró¿nego typu programy rozwojowe.
W wyniku wykorzystania �rodków z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki przewidywane
jest równie¿ zwiêkszenie o oko³o 22% liczby absolwentów kierunków matematycznych, przyrod-
niczych i technicznych na uczelniach wy¿szych (kwota �rodków przeznaczonych na realizacjê
� 370 mln euro), poszerzenie oferty edukacyjnej, zwiêkszenie liczby studentów bior¹cych udzia³
w sta¿ach i praktykach (�rodki na realizacjê: 500 mln euro), a tak¿e zwiêkszenie liczby szkoleñ dla
pracowników z zakresu zarz¹dzania uczelniami, projektami badawczymi oraz organizacjê konfe-
rencji z udzia³em przedsiêbiorców (wysoko�æ �rodków: 28,8 mln euro). Równie¿ w Programie
Operacyjnym Infrastruktura i �rodowisko wydzielono dodatkowy priorytet infrastruktura szkol-
nictwa wy¿szego, z którego �rodki (588 mln euro) mog¹ zostaæ przeznaczone na rozbudowê
uczelni oraz na zakup nowoczesnych pomocy naukowych i urz¹dzeñ. W Programie Operacyjnym
Innowacyjna Gospodarka na rozwój nowoczesnych technologii i badania naukowe oraz rozbu-
dowê infrastruktury badawczej zarezerwowano 2,2 mld euro.

W celu u³atwienia transferu innowacji do ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw Komisja Europejska
przygotowa³a program �Innowacyjno�æ ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw�, w ramach którego
powo³ano Europejsk¹ Sieæ Przekazu Innowacji (Innovation Relay Centre � IRC). Jej celem jest
wspomaganie procesu transferu nowych technologii. W Polsce dzia³aj¹ cztery tego typu konsorcja:
1. IRC Wschodnia Polska (województwa: lubelskie, podlaskie, warmiñsko-mazurskie);
2. IRC �rodkowa Polska (województwa: ³ódzkie, mazowieckie, pomorskie, kujawsko-pomorskie);
3. IRC Po³udniowa Polska (województwa: ma³opolskie, podkarpackie, �l¹skie, �wiêtokrzyskie);
4. IRC Zachodnia Polska (województwa: dolno�l¹skie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie,

zachodniopomorskie).
W Raporcie Banku �wiatowego okre�lono perspektywy gospodarki opartej na wiedzy w Polsce

i przedstawiono nastêpuj¹ce propozycje4:
� w celu rozwoju innowacyjno�ci, która bêdzie prowadziæ do zwiêkszenia konkurencyjno�ci

polskiej gospodarki, nale¿y stworzyæ system bod�ców zwiêkszaj¹cych udzia³ sektora prywat-
nego w wydatkach na badania i rozwój oraz usprawniaj¹cych alokacjê wydatków sektora
publicznego;

� w celu poprawy jako�ci otoczenia biznesowego i klimatu inwestycyjnego, niezbêdnej do
zintensyfikowania dzia³alno�ci badawczo-rozwojowej w sektorze prywatnym, zalecane jest
rozpoczêcie dzia³añ zachêcaj¹cych instytucje badawcze i uniwersytety do tworzenia systemu
bod�ców dla pracowników naukowych i badawczych, poprzez udzia³ w dochodach komercyj-
nych, uzyskanych dziêki patentom stworzonym w wyniku ich badañ;

4 Na podstawie: http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=72&news_id=
155&layout=2&page=text.
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� w celu poprawy jako�ci systemu kszta³cenia i dostosowania go do wymagañ gospodarki
opartej na wiedzy konieczne jest zapewnienie spo³eczeñstwu szerokiego dostêpu do kszta³-
cenia ustawicznego oraz bli¿szych powi¹zañ pomiêdzy uczelniami i spo³eczno�ci¹ akademic-
k¹ a biznesem, u³atwiaj¹cych proces transferu technologii;

� w celu kszta³towania spo³eczeñstwa informacyjnego istotne jest u³atwienie dostêpu spo³e-
czeñstwa oraz biznesu do us³ug telekomunikacyjnych i internetu oraz wyrównanie dyspro-
porcji w dostêpie do tych us³ug miêdzy miastem a wsi¹.

W 2006 r. przyjêto wa¿ny dokument strategiczny wyznaczaj¹cy ramy polityki innowacyjnej
pañstwa �Kierunki zwiêkszania innowacyjno�ci gospodarki na lata 2007�2013�, zawieraj¹cy ocenê
stanu innowacyjno�ci polskiej gospodarki i rekomenduj¹cy kierunki w piêciu priorytetowych
obszarach: kadra dla nowoczesnej gospodarki, badania na rzecz gospodarki, w³asno�æ intelektu-
alna dla innowacji, kapita³ na innowacje, infrastruktura dla innowacji. Zaproponowane dzia³ania
bêd¹ wdra¿ane m.in. w ramach programów operacyjnych na lata 2007�2013, wspó³finansowa-
nych z funduszy strukturalnych, w szczególno�ci poprzez Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka.

Przyjmuje siê, ¿e elementem strategii kszta³towania GOW powinny byæ promocja i unowocze-
�nianie dziedzin stanowi¹cych jej no�niki. Przy obecnych bardzo niskich nak³adach finanso-
wych na badania i rozwój bardzo wa¿na jest efektywno�æ wykorzystania �rodków bud¿etowych.
Staje siê konieczne stosowanie priorytetów w finansowaniu projektów badawczych, polegaj¹ce
na trafnym wyborze kierunków badañ, które w najwiêkszym stopniu mog¹ zdynamizowaæ rozwój
polskiej gospodarki. Istnieje potrzeba wzmo¿onej koncentracji na tych badaniach, które uznaje
siê w �wietle trendów �wiatowych za najwa¿niejsze i które mog¹ siê staæ specjalno�ci¹ nauki
polskiej oraz szans¹ na wniesienie w³asnego wk³adu w rozwój nauki w Europie i na �wiecie,
a tak¿e te, które maj¹ szanse na wykorzystanie rynkowe.

W dokumencie przyjêto, ¿e wybrane priorytetowe obszary badañ powinny:
� przewidywaæ potrzeby spo³eczeñstwa;
� zwiêkszaæ innowacyjno�æ i konkurencyjno�æ gospodarki polskiej na arenie miêdzynarodowej;
� obejmowaæ dziedziny, które stwarzaj¹ szansê na komercjalizacjê wyników badañ daj¹cych

Polsce istotn¹ przewagê nad konkurencyjnymi o�rodkami badawczymi na �wiecie;
� obejmowaæ tematy, do realizacji których mo¿na zaanga¿owaæ najlepsze polskie zespo³y na-

ukowe, gwarantuj¹ce najwy¿szy poziom badañ;
� uwzglêdniaæ kierunki badañ, które mog¹ zostaæ skutecznie wykorzystane przez ma³e i �rednie

podmioty gospodarcze;
� w perspektywie integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ uwzglêdniaæ kierunki europejskiej polityki

naukowej i technologicznej maj¹ce kluczowe znaczenie dla budowy spo³eczeñstwa informa-
cyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (sektora wiedzy).

Priorytetowe kierunki badawcze determinuj¹ce wzrost innowacyjno�ci gospodarki w Polsce
poprzez przyspieszenie procesu tworzenia siê wielu nowych innowacyjnych przedsiêbiorstw
i nowoczesnych miejsc pracy obejmuj¹:
1. in¿ynieriê oprogramowania, wiedzy i wspomagania decyzji;
2. sieci inteligentne, telekomunikacyjne i teleinformatyczne nowej generacji;
3. optoelektronikê;
4. nowe materia³y i technologie;

Rola szkolnictwa wy¿szego w procesie kszta³towania gospodarki opartej na wiedzy



28

5. nanotechnologie, których rozwój mo¿e stworzyæ istotne impulsy dla rozwoju takich dzie-
dzin, jak: technologia chemiczna, medycyna, nauki techniczne;

6. projektowanie systemów specjalizowanych;
7. biotechnologiê i bioin¿ynieriê;
8. postêp biologiczny w rolnictwie i ochronê �rodowiska;
9. nowe wyroby i techniki medyczne;

10. nauki obliczeniowe oraz tworzenie naukowych zasobów informacyjnych;
11. fizykê cia³a sta³ego,
12. chemiê.

G³ównym celom polityki UE w zakresie badañ odpowiada kolejny, 7. Program Ramowy (7. PR),
sk³adaj¹cy siê z czterech programów szczegó³owych5:
1. Program �Wspó³praca�, którego celem jest wspieranie dzia³añ badawczych prowadzonych
w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej na wszystkich poziomach na obszarze Unii Europejskiej
i poza ni¹. Program obejmuje kilka dziedzin tematycznych, w których konieczne jest wspieranie
i umacnianie badañ. Podprogramy operacyjnie obejm¹ takie zagadnienia, jak: zdrowie, ¿ywno�æ,
rolnictwo i biotechnologia, technologie informacyjne i komunikacyjne, nanotechnologie, mate-
ria³y i nowe technologie produkcyjne, energia, �rodowisko i zmiany klimatyczne, transport,
nauki spo³eczno-ekonomiczne i humanistyczne, bezpieczeñstwo i przestrzeñ kosmiczna.
2. Program �Pomys³y� ma na celu zwiêkszenie dynamiki, kreatywno�ci i jako�ci badañ naukowych
w pionierskich dziedzinach wiedzy, poprzez wspieranie projektów badawczych inspirowanych
przez naukowców, przeprowadzanych we wszystkich dziedzinach przez pojedyncze zespo³y kon-
kuruj¹ce na poziomie europejskim. Zostanie utworzona autonomiczna Europejska Rada ds.
Badañ Naukowych.
3. Program �Ludzie� przewiduje wzmocnienie potencja³u ludzkiego w zakresie badañ i techno-
logii w Europie poprzez wzbudzenie zainteresowania zawodem naukowca, zachêcenie europej-
skich naukowców do pozostania w Europie i przyci¹gniêcie naukowców z ca³ego �wiata. W tym
celu uruchomiono zestaw dzia³añ �Marii Curie�, skierowany do naukowców na wszystkich szcze-
blach kariery, od pocz¹tkowego kszta³cenia naukowców do kszta³cenia ustawicznego i rozwoju
kariery.
4. Program �Mo¿liwo�ci� przewiduje zwiêkszenie mo¿liwo�ci w zakresie badañ i innowacji
w ca³ej Europie oraz zapewnienie ich najlepszego wykorzystania. Ten cel ma zostaæ osi¹gniêty
poprzez optymalizacjê wykorzystania oraz rozwoju infrastruktur badawczych, wzmocnienie mo¿-
liwo�ci innowacyjnych ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw oraz ich zdolno�ci do wykorzystywa-
nia efektów prac badawczych, wspieranie rozwoju regionalnych zespo³ów projektów badawczych,
uwolnienie potencja³u badawczego w regionach konwergencji oraz najbardziej odleg³ych regio-
nach UE, dzia³ania horyzontalne i �rodki wspieraj¹ce wspó³pracê miêdzynarodow¹.

Na finansowanie 7. Programu Ramowego przewidziano w latach 2007�2013 kwotê 54,6 mld
euro, z czego 50,5 mld euro przeznaczono na program Wspólnoty, 2,8 mld euro � na program
Euratomu, który obejmuje lata 2007�2011 (tab. 1), a 1,1 mld euro � na program Euratomu na lata
2012�2013. W strukturze wydatków 7. PR przewa¿aj¹ wydatki na Program Wspó³praca, na który
przewidziano 32,4 mld euro, tzn. 59,3% ogólnej ilo�ci �rodków przeznaczonych na finansowanie
dzia³añ w ramach tego programu. Kolejn¹ pozycjê zajmuje Program Pomys³y, na który zaplano-
wano 7,5 mld euro, co stanowi 13,8% ogólnej liczby �rodków. Na programy Ludzie i Mo¿liwo�ci

5 Na podstawie: http://www.bruksela.um-zachodniopomorskie.pl/index.php?wiad=1223
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przeznaczono zbli¿on¹ ilo�æ �rodków i obejmuj¹ one ³¹cznie 8,8 mld euro, co stanowi 16,2%
ogólnej ilo�ci �rodków 7. Programu Ramowego. Bud¿et 7. PR na lata 2007�2013 jest o ponad 40%
wiêkszy ni¿ bud¿et programu w poprzednich latach. Program na rzecz badañ i rozwoju technolo-
gicznego, po Wspólnej Polityce Rolnej i funduszach strukturalnych, jest najwiêkszym instru-
mentem finansowym UE; obejmuje 6,3% perspektywy finansowej na lata 2007�2013.

Tab. 1 Struktura wydatków na cele badawcze 7. Programu Ramowego na lata 2007�2013

�ród³o: opracowanie na podstawie: http://www.bruksela.um-zachodniopomorskie.pl/index.php?wiad=1223.

Zwiêkszanie wydatków na realizacjê celów badawczych 7. PR wskazuje na dostrzeganie ko-
nieczno�ci inwestowania w rozwój nauki i w zwiêkszanie jako�ci kapita³u ludzkiego w Unii Euro-
pejskiej w celu przyspieszenia procesu kszta³towania gospodarki opartej na wiedzy.

Zaawansowanie procesu kszta³towania gospodarki opartej na wiedzy jest bardzo zró¿nicowane
w uk³adach krajowych i regionalnych UE. W poszczególnych pañstwach UE udzia³ wysoko wy-
kwalifikowanych kadr zatrudnionych w nauce i technologii waha siê od 28,5% do 11,7%, a �redni
ich udzia³ wynosi 18,1% (tab. 2, ryc. 1). Najwy¿szym udzia³em wysoko wykwalifikowanych kadr
zatrudnionych w nauce i technologii szczyci siê Dania (28,5%), kolejne pozycje zajmuj¹: Luksem-
burg (26,7%), Szwecja (25,8%) i Finlandia (25,6%). Powy¿ej 20% wysoko wykwalifikowanych

Wspó³praca, w tym:  32 413 59,34
Zdrowie 6100 18,82
¯ywno�æ, rolnictwo i rybo³ówstwo, biotechnologia 1935 5,97
Technologie informacyjne i komunikacyjne 9050 27,92
Nanonauki, nanotechnologie, materia³y
i nowe technologie produkcyjne 3475 10,72
Energia 2350 7,25
�rodowisko (³¹cznie ze zmianami klimatu) 1890 5,83
Transport (³¹cznie z aeronautyk¹) 4160 12,83
Nauki spo³eczno-ekonomiczne i humanistyczne 623 1,92
Przestrzeñ kosmiczna 1430 4,41
Bezpieczeñstwo 1400 4,32
Pomys³y 7510 13,75
Ludzie 4750 8,70
Mo¿liwo�ci 4097 7,50
Infrastruktury badawcze 1715 3,14
Badania na rzecz sektora ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw 1336 2,45
Regiony wiedzy 126 0,23
Potencja³ badawczy 340 0,62
Nauka w spo³eczeñstwie 330 0,60
Spójny rozwój polityk badawczych 70 0,13
Dzia³ania w zakresie wspó³pracy miêdzynarodowej 180 0,33
Dzia³ania Wspólnego Centrum Badawczego
nienale¿¹ce do obszaru badañ j¹drowych 1751 3,21
Ogó³em 50 521 100,00

Struktura
wydatkówCele badawcze

Wydatki
(w mln euro)
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kadr zatrudnia siê w Holandii, Belgii i na Cyprze. Najni¿szym udzia³em charakteryzuj¹ siê Rumu-
nia (11,7%), Portugalia (11,9%), Czechy (12,2%) i W³ochy (12,4%). W Polsce udzia³ wysoko
wykwalifikowanych kadr zatrudnionych w nauce i technologii jest nieco ni¿szy ni¿ �redni po-
ziom w UE i wynosi 17%.

Podobnie, udzia³ zatrudnionych w B+R w ogólnej liczbie zatrudnionych w poszczególnych
pañstwach UE jest bardzo zró¿nicowany i waha siê od 3,2% do 0,4% (ryc. 2). Najwy¿szy udzia³
zatrudnionych w dzia³alno�ci badawczo-rozwojowej ma Finlandia (3,2%), kolejne pozycje zajmu-
j¹: Szwecja (2,5%), Dania (2,4%) i Luksemburg (2,2%). Najwy¿sze pozycje zajmuj¹ zatem te same
pañstwa, które zajmowa³y wysokie pozycje w rankingu opartym na wska�niku udzia³u wykwali-
fikowanych kadr w nauce i technologii. Najni¿szym udzia³em zatrudnionych w dzia³alno�ci ba-
dawczo-rozwojowej charakteryzuj¹ siê: Rumunia (0,5%), Bu³garia (0,6%) i Cypr (0,6%). Polska
zajmuje siódm¹ pozycjê od koñca, z udzia³em zaledwie 0,9% zatrudnionych w B+R. Udzia³ zatrud-
nionych w dzia³alno�ci badawczo-rozwojowej w pañstwach Europy �rodkowo-Wschodniej jest
znacznie ni¿szy ni¿ w pañstwach �piêtnastki� (UE-15); rozszerzenie UE spowodowa³o zmniejsze-
nie �redniego udzia³ zatrudnionych w B+R.

W 2006 r. w sektorze nauki i technologii pracowa³o 75 mln osób, czyli niemal 35% ogólnej
liczby zatrudnionych w Unii Europejskiej, z tego 34 mln, czyli 45,3%, pracowników wysoko
wykwalifikowanych. Ich udzia³ w poszczególnych krajach UE jest zró¿nicowany i waha siê od
11,7% w Rumunii do 28,5% w Danii. Kraje o wysokim udziale takich pracowników charakteryzuj¹
siê wysokim poziomem rozwoju spo³eczno-gospodarczego, który osi¹gaj¹ m.in. w wyniku inwe-
stowania w rozwój dzia³alno�ci naukowo-badawczej i edukacyjnej oraz intensywny rozwój inno-
wacji i sektora IT. Badania nad dynamik¹ zmian zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych
pracowników w nauce i technologii w latach 2001�2006 wykaza³y, ¿e udzia³ m³odych wysoko
wykwalifikowanych pracowników najszybciej zwiêksza siê na Cyprze i w Polsce (oko³o 6%
rocznie). Podobnie, na £otwie, Wêgrzech i w Czechach � pomimo niskiej pozycji tych krajów
w udziale pracowników wysoko wykwalifikowanych � obserwuje siê stosunkowo wysok¹ rocz-
n¹ dynamikê w tej dziedzinie (3,5 � 3,9%).

W uk³adach regionalnych UE, na poziomie NUTS 1, zaznacza siê znaczne zró¿nicowanie
w zatrudnieniu w sektorach nauki i technologii. W 2006 r. najwy¿szym udzia³em (powy¿ej 40%)
odznacza³y siê cztery regiony: Bruxelles-Capitale w Belgii, Île-de-France we Francji, London
w Wielkiej Brytanii i Noreste w Hiszpanii. Kilka regionów charakteryzowa³o siê wysokim, ponad-
trzydziestoprocentowym udzia³em zatrudnionych w sektorze nauki i technologii. By³y to: Belgia,
Dania, Estonia, Litwa, Finlandia oraz niektóre regiony Wielkiej Brytanii. Wysoki poziom osi¹gnê³y
równie¿ pó³nocne regiony Hiszpanii. Regiony wschodniej czê�ci Europy odznacza³y siê znacznie
mniejszym udzia³em zatrudnionych w tym sektorze.

Rozwój sektorów zaawansowanej technologii powoduje wzrost konkurencyjno�ci uk³adów
regionalnych. Zatrudnienie w tych sektorach w regionach UE jest zró¿nicowane. Jeden z nich,
Île-de-France, skupia 400 tys. pracowników, którzy stanowi¹ a¿ 4% ogólnej liczby zatrudnionych
w tych sektorach w UE. Kolejne pozycje zajmuj¹: Lombardia (2,5%) i Comunidad de Madrid
(2,1%). Nale¿y podkre�liæ, ¿e 20 regionów (NUTS-2) o najwy¿szym wska�niku skupia ³¹cznie a¿
jedn¹ trzeci¹ zatrudnionych w sektorze zaawansowanych technologii w UE: sze�æ z nich znajdu-
je siê w Niemczech, trzy � we W³oszech, dwa w Hiszpanii, dwa we Francji i dwa w Wielkiej
Brytanii, po jednym w Danii, Polsce, Finlandii, Danii, Irlandii i na Wêgrzech.

Zatrudnienie w sektorach zaawansowanych technologii w stosunku do ogólnej liczby za-
trudnionych jest najwy¿sze w Berkshire, Buckinghamshire i w Oxfordshire w Wielkiej Brytanii
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(11,4%), nastêpnie w regionie Stockholm w Szwecji (9,3%), Île-de-France we Francji (8,6%),
Kozep-Magyarorszag na Wêgrzech (8,3%), Karlsruhe (8,3%) i Freiburgu (8,2%) w Niemczech.

Mo¿liwo�ci zwiêkszenia jako�ci kapita³u ludzkiego mo¿na okre�laæ m.in. poprzez udzia³ stu-
dentów w grupie ludno�ci w wieku 20�29 lat. Udzia³ studentów w tej grupie ludno�ci w poszcze-
gólnych pañstwach UE waha siê od 46% w Finlandii do 5% w Luksemburgu, a �redni udzia³
wynosi 26% (tab. 3, ryc. 3). Wysoki udzia³ studentów wystêpuje w Grecji i Szwecji (po 40%), na
Litwie i £otwie (po 39%), w Estonii i S³owenii (po 35%). W Polsce udzia³ studentów jest stosun-
kowo wysoki (34%). Niskim udzia³em studentów charakteryzuj¹ siê: Malta (14%), S³owacja (18%),
a tak¿e Czechy i Rumunia (po 20%).

W procesie kszta³towania spo³eczeñstwa informacyjnego konieczne jest ci¹g³e kszta³cenie
i podnoszenie kwalifikacji. Jednak udzia³ ludno�ci uczestnicz¹cej we wszystkich formach kszta³-
cenia ustawicznego w ogóle ludno�ci jest � podobnie jak w odniesieniu do wcze�niej analizowa-
nych wska�ników � bardzo zró¿nicowany w poszczególnych krajach UE. Waha siê on od a¿ 89%
w Austrii do zaledwie 12% na Wêgrzech, przy �rednim udziale w UE wynosz¹cym 42% (tab. 3).
Wysokim, powy¿ej 80-procentowym udzia³em ludno�ci podejmuj¹cej kszta³cenie ustawiczne
w ogóle ludno�ci charakteryzuj¹ siê: Luksemburg, S³owenia i Dania. Najni¿szym udzia³em ludno-
�ci podejmuj¹cej kszta³cenie ustawiczne odznaczaj¹ siê, oprócz Wêgier: Grecja (17%), Hiszpania
(25%), Litwa (28%), Czechy (29%) i Polska (30%). Nale¿y podkre�liæ, ¿e w pañstwach charakte-
ryzuj¹cych siê wysokim udzia³em ludno�ci podejmuj¹cej kszta³cenie ustawiczne w ogóle ludno-
�ci, tego typu forma kszta³cenia jest powszechna nawet w najstarszych grupach wiekowych
(np. w Austrii a¿ 93% ludno�ci w wieku 55�64 lat podejmuje ró¿ne formy kszta³cenia ustawiczne-
go). W pañstwach o niskim udziale ludno�ci podejmuj¹cej kszta³cenie ustawiczne obserwuje siê
znaczne mniejsze zainteresowanie t¹ form¹ kszta³cenia w starszych grupach wiekowych (np. na
Wêgrzech zaledwie 4% ludno�ci w wieku 55�64 lat podejmuje kszta³cenie ustawiczne).

Tab. 2. Zró¿nicowanie potencja³u naukowego w wybranych krajach europejskich w 2006 r.

Udzia³ zatrudnionych
w B+R w ogólnej

liczbie zatrudnionych
Pañstwa

Udzia³ wysoko
wykwalifikowanych kadr
zatrudnionych w nauce

i technologii w wieku 25�64 lat
w ogólnej liczbie zatrudnionych

Austria 13,3 24 1,8
Belgia 23,6 30 1,8
Bu³garia 17,1 23 0,6
Cypr 20,6 22 0,6
Czechy 12,2 20 1,3
Dania 28,5 34 2,4
Estonia 18,6 35 1,3
Finlandia 25,6 46 3,2
Francja 19,4 - 1,7
Grecja 18,4 40 1,4
Hiszpania 19,3 28 1,5
Holandia 24,2 28 1,3
Irlandia 19,4 28 1,5
Islandia 24,3 38 2,5
Litwa 17,9 39 1,0

Udzia³ studentów
jako procent ludzi
w grupie wiekowej

20�29 lat

Rola szkolnictwa wy¿szego w procesie kszta³towania gospodarki opartej na wiedzy
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*W wieku 25�64 lat.

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie Eurostat, HRST statistics.

Tab. 3. Uczestnictwo we wszystkich formach kszta³cenia ustawicznego wed³ug grup wiekowych w UE
w 2003 r. (w %)

Luksemburg 26,7 5 2,2
£otwa 15,1 39 0,8
Malta 13,6 14 0,9
Niemcy 19,5 26 1,9
Norwegia 27,1 38 2,3
Polska 17,0 34 0,9
Portugalia 11,9 25 0,9
Rumunia 11,7 20 0,5
S³owacja 13,1 18 1,0
S³owenia 19,5 35 1,1
Szwajcaria 21,8 22 2,0
Szwecja 25,8 40 2,5
Wêgry 15,7 28 1,3
Wielka Brytania 19,8 32 -
W³ochy 12,4 28 1,1
UE-27 18,1 - -
EU-15 - 25 1,6
EU-25 - 26 1,5
Chorwacja - - 1,3
Japonia - - 1,7
Rosja - - 1,3
Turcja - - 0,4

Udzia³ zatrudnionych
w B+R w ogólnej

liczbie zatrudnionych
Pañstwa

Udzia³ wysoko
wykwalifikowanych kadr
zatrudnionych w nauce

i technologii w wieku 25�64 lat
w ogólnej liczbie zatrudnionych

Udzia³ studentów
jako procent ludzi
w grupie wiekowej

20�29 lat

UE-25 42 50 45 40 30
Austria 89 90 88 87 93
Luksemburg 82 86 84 79 75
S³owenia 82 86 83 80 78
Dania 80 82 83 80 72
Finlandia 77 85 82 76 66
Szwecja 71 77 74 71 62
S³owacja 60 62 62 61 49
Malta 53 82 29 74 18
Francja 51 61 55 51 32

Pañstwa Ogó³em 25�34 35�44 45�54 55�64

MONIKA BOROWIEC
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Tab. 3. Uczestnictwo we wszystkich formach kszta³cenia ustawicznego wed³ug grup wiekowych w UE
w 2003 r. (w %) (dok.)

* W statystykach nie uwzglêdniono edukacji incydentalnej.

�ród³o: Opracowanie na podstawie: T. Pomianek, 2006, Uczelnia a rynek pracy � w poszukiwaniu
utraconej synergii [w:] Uniwersytet, Spo³eczeñstwo, Gospodarka, J. Ch³opecki (red.), Wydawnictwo
Wy¿szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie, Rzeszów.

Ryc. 1. Zró¿nicowanie udzia³u wysoko wykwalifikowanych kadr w wieku 25�64 lat w ogólnej liczbie
zatrudnionych w wybranych krajach Europy w 2006 r.

Pañstwa Ogó³em 25�34 35�44 45�54 55�64

W³ochy 49 57 52 47 35
Irlandia 49 51 52 47 42
£otwa 46 56 49 42 36
Portugalia 44 54 46 39 33
Belgia 42 51 45 41 27
Niemcy 42 50 45 41 32
Holandia 42 51 44 39 30
Cypr 38 52 41 33 19
Wielka Brytania* 38 44 42 39 23
Estonia 31 41 36 30 16
Polska 30 41 33 26 16
Czechy 29 34 32 28 20
Litwa 28 34 32 25 16
Hiszpania 25 33 26 20 14
Grecja 17 27 19 13 7
Wêgry 12 20 13 8 4

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie tab. 2.
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Ryc. 2. Zró¿nicowanie udzia³u zatrudnionych w dzia³alno�ci badawczo-rozwojowej w ogólnej liczbie
zatrudnionych w wybranych krajach w 2004 r.

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie tab. 2.

Ryc. 3. Zró¿nicowanie udzia³u studentów w ogólnej liczbie ludno�ci w wieku 20�29 lat w wybranych
krajach Europy w 2004 r.
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W �wietle dotychczasowych badañ dotycz¹cych roli szkolnictwa wy¿szego w procesach
wzrostu gospodarczego nale¿y stwierdziæ, ¿e:
� istnieje bezpo�rednia zale¿no�æ miêdzy poziomem wykszta³cenia spo³eczeñstw a poziomem

rozwoju ekonomicznego pañstw;
� transformacja pañstw w kierunku gospodarki opartej na wiedzy przyspiesza uzyskanie prze-

wagi w globalnej i konkurencyjnej gospodarce �wiatowej;
� nauka i szkolnictwo staj¹ siê coraz wa¿niejszymi czynnikami wzrostu spo³eczno-gospodar-

czego; spe³niaj¹ wa¿n¹ funkcjê kulturotwórcz¹ i cywilizacyjn¹ jako zasadniczy element pod-
noszenia jako�ci ¿ycia;

� nauka, technologia i szkolnictwo wspó³decyduj¹ o innowacyjno�ci gospodarki;
� zasoby intelektualne s¹ g³ównym czynnikiem wp³ywaj¹cym na konkurencyjno�æ krajowych

i regionalnych uk³adów przestrzennych, a poprawa ich jako�ci dokonuje siê w wyniku procesu
kszta³cenia w szko³ach wy¿szych;

� postêp techniczny, przekszta³caj¹c zawody tradycyjne i tworz¹c nowe, wywo³uje koniecz-
no�æ kszta³cenia, dokszta³cania, doskonalenia i przekwalifikowywania pracowników;

� o�rodki akademickie stanowi¹ wa¿ne elementy struktury spo³eczno-gospodarczej; s¹ one
generatorami postêpu naukowo-technicznego i pobudzaj¹ proces kszta³towania siê regional-
nych biegunów rozwoju.
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The Role of the Higher Education in the Process
of Creating Knowledge-based Economy

In the process of creation the knowledge-based economy, the development of higher educa-
tion and the courses that respond to challenges of civilization, plays a very important role. In the
circumstances of the acceleration in the processes of globalization and European  integration,
the potential and the quality of higher education is a very important factor of the social and
economic and cultural development. It enables the improvement of the competitive position of
local, regional, national and international structures. The knowledge is the main resource of
both organizational and personal development.

The article presents the important national and European documents that take  knowledge
based-economy and increasing innovation economy as the priority. Also it presents the docu-
ments showing the main directions of research. The author emphasizes the difference between
potential of science in European Union and the development of knowledge-based economy in
national and regional structures.
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Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Potencja³ rozwojowy szkó³ wy¿szych Ma³opolski

Rola szkolnictwa wy¿szego w rozwoju regionalnym
W okresie budowy gospodarki opartej na wiedzy edukacja nabiera coraz wiêkszego znacze-

nia w kreowaniu procesów rozwojowych1. Wzrasta znaczenie szko³y wy¿szej, jako jednego z naj-
wa¿niejszego aktorów kszta³tuj¹cych rozwój w regionach. Uczelnie oddzia³uj¹ na regiony
w zró¿nicowany sposób, a zasiêg i nasilenie wp³ywu nawi¹zuj¹ do pozycji konkurencyjnej danej
uczelni w uk³adzie regionalnym.

Uniwersytet, miasto i region by³y zawsze ze sob¹ sprzê¿one. Uniwersytety powstawa³y w mia-
stach; ka¿dy znacz¹cy �redniowieczny o�rodek miejski stara³ siê o za³o¿enie uczelni. Z drugiej
strony, uniwersytet � przyci¹gaj¹c uczonych i studentów � stawa³ siê czynnikiem rozwoju mia-
sta. W historii miast bywa³y okresy, kiedy nauczyciele i studenci stanowili znacz¹cy odsetek
mieszkañców, np. w po³owie XIII w. w licz¹cym 10 tys. mieszkañców Krakowie by³o oko³o 2 tys.
studentów2. Na niektórych obszarach W³och, Francji i po³udniowych Niemiec powsta³a sieæ
uniwersytetów odgrywaj¹cych du¿¹ rolê w urbanizacji danego obszaru i w rozwoju regionów3.

Wp³yw szko³y wy¿szej na region mo¿na rozpatrywaæ w wielu aspektach. Uczelnia mo¿e od-
dzia³ywaæ na region pasywnie i aktywnie4. Oddzia³ywanie aktywne polega na dynamizacji proce-
sów rozwoju regionalnego przez tworzenie ró¿nych instytucji oraz rozwijanie umiejêtno�ci lokalnej
spo³eczno�ci, jej aspiracji edukacyjnych oraz sk³onno�ci do innowacji. Oddzia³ywanie pasywne
znajduje wyraz w bezpo�rednim i po�rednim wzro�cie zatrudnienia i dochodów ludno�ci regio-
nu, a tak¿e w ochronie i rekonstrukcji budynków, w których mieszcz¹ siê uczelnie, a które bez
w³¹czenia siê uczelni uleg³yby bezzwrotnemu zniszczeniu (np. modernizacja obiektów powoj-
skowych w Jeleniej Górze). Wzrost bezpo�redni to zatrudnienie na ró¿nych stanowiskach uczel-
ni, a wzrost po�redni jest g³ównie nastêpstwem popytu na dobra i us³ugi spo³eczno�ci
akademickiej. Daje to dodatkowy efekt � przyrost dochodów spo³eczno�ci lokalnej. Uczelnie

1 Za no�niki GOW uznaje siê: przemys³ zaawansowanej technologii, naukê i zaplecze B+R, edukacjê,
czê�æ us³ug biznesowych zwi¹zanych z GOW oraz us³ugi spo³eczeñstwa informacyjnego.
2 W 2006 r. w Krakowie mieszka³o 756 629 osób, a liczba studentów (22 tys.) stanowi³a 28,9% ludno�ci.
Na 10 tys. mieszkañców Krakowa przypada³o wiêc 289 studentów.
3 B. Ja³owiecki, 1997, Rola szkolnictwa wy¿szego w rozwoju lokalnym [w:] Regionalny kontekst rozwoju
nauki i polityki naukowej w Polsce. KBN, EIRRiL UW, Warszawa [za:] Raport koñcowy z ewaluacji pt.
Typy projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych wspó³finansowanych ze �rodków UE
oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkó³ wy¿szych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli
w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, War-
szawa, grudzieñ 2005, s. 11.
4 J. Dietl, Uczelnia niepañstwowa jako czynnik awansu ekonomicznego, spo³ecznego i kulturowego regionu
[w:] Uczelnie i ich otoczenie. Mo¿liwo�ci i formy wspó³dzia³ania, B. Minkiewicz (red.), SGH, Warszawa
2003, s. 80.
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oferuj¹ce najwy¿szy poziom nauczania i kadry o najwy¿szych kwalifikacjach przyci¹gaj¹ studen-
tów z ca³ego kraju i z zagranicy. W Polsce koncentruj¹ siê one najczê�ciej w najwiêkszych
o�rodkach miejskich (Warszawa, Kraków, Poznañ, Wroc³aw). Tam te¿ wystêpuje najwiêksze
zgrupowanie szkó³, studentów i pracowników naukowych. Im wiêkszy o�rodek i im wiêkszy jego
presti¿, tym wiêksze s¹ jego si³a oddzia³ywania i wp³yw na gospodarkê. Staje siê on atrakcyjn¹
lokalizacj¹ dla przedsiêbiorstw wykorzystuj¹cych zaawansowane technologie. Lokalizuj¹c siê
w pobli¿u o�rodka akademickiego, przedsiêbiorstwo zyskuje szansê na zatrudnienie pracowni-
ków naukowych, okazjê do wymiany informacji i naukowego wsparcia dla swojej dzia³alno�ci
oraz mo¿liwo�æ kszta³cenia dzieci pracowników. Z drugiej strony, przedsiêbiorstwo wnosi kapita³
innowacyjny, tworzy miejsca pracy wysokiej jako�ci i uruchamia pozytywne efekty mno¿nikowe,
przez co stwarza szansê dalszego rozwoju regionu (a tak¿e samej uczelni). Mo¿na wiêc stwierdziæ,
¿e wy¿sza uczelnia jest szans¹ rozwoju regionu, w którym jest zlokalizowana.

W gospodarce licz¹ siê jednak nie tylko potê¿ne o�rodki naukowe5. Niekiedy nawet nie-
wielka uczelnia mo¿e odgrywaæ znacz¹c¹ rolê w gospodarce lokalnej, jako np. podstawowy
�rodek ³agodzenia bezrobocia, które wynika ze spadku zatrudnienia w upadaj¹cych przedsiê-
biorstwach. Dziêki studentom na rynku lokalnym rodzi siê zapotrzebowanie na akademiki,
kwatery, instytucje kulturalne i sportowe, lokalne dobra i us³ugi (sto³ówki, bufety, transport
publiczny). Liczy siê wiêc nie tylko mo¿liwo�æ kszta³cenia na atrakcyjnym kierunku, ale tak¿e
otoczenie uczelni. Pobudza siê lokaln¹ przedsiêbiorczo�æ i powstaj¹ nowe miejsca pracy sku-
pione wokó³ obs³ugi spo³eczno�ci akademickiej. Takie miejscowo�ci staj¹ siê o�rodkami aka-
demickimi i kulturalnymi ni¿szego rzêdu. Dziêki wy¿szym dochodom ludno�ci, inwestycjom
infrastrukturalnym uczelni i uporz¹dkowaniu przestrzeni miejskiej ro�nie jako�æ ¿ycia, a tak¿e
kapita³ spo³eczny, a miejscowo�æ staje siê atrakcyjna dla inwestorów. Szko³a wy¿sza przyczy-
nia siê wiêc do rozwoju ca³ego regionu.

Rozmieszczenie szkó³ wy¿szych, studentów i absolwentów w Polsce wed³ug województw
przedstawiono w tab. 1. Wynika z niej, ¿e najwiêcej studentów kszta³ci siê w województwach:
mazowieckim, �l¹skim, ma³opolskim, wielkopolskim, dolno�l¹skim, ³ódzkim, lubelskim i pomor-
skim. Najwiêkszymi o�rodkami akademickim s¹: Warszawa, Kraków, Katowice, Wroc³aw, Poznañ,
Lublin, £ód� i Gdañsk. Kszta³ci siê w nich ³¹cznie 40,2% ogó³u studentów, przy czym studenci
studiów dziennych stanowi¹ 52,3% ogó³u studentów w tych o�rodkach.

Spo�ród wszystkich województw, woj. mazowieckie plasuje siê na pierwszym miejscu w�ród
studiuj¹cych w uniwersytetach, szko³ach rolniczych, ekonomicznych i wy¿szych szko³ach zawo-
dowych. W wy¿szych szko³ach technicznych najwiêcej studentów jest w woj. �l¹skim, a w szko-
³ach pedagogicznych � w Ma³opolsce. Najczê�ciej wybieranymi kierunkami w analizowanych
województwach s¹ ekonomia i administracja, kierunki: spo³eczny, pedagogiczny, humanistyczny,
kierunki in¿ynieryjno-techniczne i informatyczne, us³ugi dla ludno�ci oraz kierunki medyczne.

Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e szkolnictwo wy¿sze w systemie spo³eczno-gospodar-
czym pe³ni nastêpuj¹ce funkcje: kszta³ci na potrzeby rynku pracy, przyczynia siê do zwiêkszenia
potencja³u modernizacyjnego spo³eczeñstwa i kszta³tuje strukturê spo³eczn¹. Szko³y wy¿sze,
wspieraj¹c rozwój technologii i oferuj¹c szeroki profil kszta³cenia i dokszta³cania, staj¹ siê w co-
raz wiêkszym stopniu o�rodkami wspieraj¹cymi rozwój regionalny. Tworz¹ odpowiedni �klimat
naukowy�, który zachêca pracowników o najwy¿szych kwalifikacjach do osiedlania siê w regionie.

5 Raport koñcowy z ewaluacji pt. Typy projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych
wspó³finansowanych ze �rodków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkó³ wy¿szych i przygoto-
wania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, grudzieñ 2005, s. 12.
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Równocze�nie uczelnia, która oferuje wysok¹ jako�æ kszta³cenia, skupia studentów z wiêkszego
obszaru i staje siê magnesem przyci¹gaj¹cym najzdolniejszych.

Obecnie w procesie kszta³cenia coraz wiêksz¹ rolê przypisuje siê poprawie jako�ci i efektyw-
no�ci systemu studiów wy¿szych. Jako�æ kszta³cenia w uczelni akademickiej jest zapewniana
poprzez mechanizmy systemu kszta³cenia, maj¹ce na ni¹ bezpo�redni lub po�redni wp³yw. Te
mechanizmy s¹ wbudowane w struktury uczelni, wymuszaj¹ sta³¹ poprawê jako�ci kszta³cenia
i zapewniaj¹, ¿e nie obni¿y ona wymagañ ustanowionych jako minimalne. Do tych, które maj¹
bezpo�redni wp³yw na jako�æ kszta³cenia, nale¿y zaliczyæ zarz¹dzanie i organizacjê systemu
studiów oraz systemy wewnêtrznej, uczelnianej oceny jako�ci studiów.

Studia i studenci w Ma³opolsce
Wykszta³cenie jest obecnie uwa¿ane za inwestycjê, która mo¿e zapewniæ satysfakcjonuj¹ce

wynagrodzenie i perspektywy rozwoju zawodowego, zmniejszaj¹c¹ ryzyko bezrobocia, zwiêk-
szaj¹c¹ mobilno�æ zawodow¹ pracowników i podnosz¹c¹ presti¿ spo³eczny. To sprawia, ¿e licz-
ba m³odzie¿y podejmuj¹cej studia wy¿sze od pocz¹tku lat 90. XX w. stale wzrasta.

Pomiêdzy rokiem akademickim 1990/91 a rokiem akademickim 2005/06 liczba studentów w Polsce
zwiêkszy³a siê niemal piêciokrotnie � do blisko 2 mln. W roku akademickim 2005/06 we wszyst-
kich typach szkó³ wy¿szych w Polsce (445 szkó³)6  kszta³ci³o siê 1953,8 tys. studentów (w tym
10 092 cudzoziemców), czyli o 1,4% wiêcej ni¿ w roku poprzednim, a w porównaniu z rokiem

Polska 38 157 055 445 1 953 832 512 391 465 103
1. Dolno�l¹skie 2 886 234 34 169 325 587 32 706 113
2. Kujawsko-pomorskie 2 069 338 21 88 890 430 19 073 92
3. Lubelskie 2 186 873 20 108 169 495 22 712 104
4. Lubuskie 1 009 886 8 39 655 393 8677 86
5. £ódzkie 2 581 210 27 131 058 509 23 965 93
6. Mazowieckie 5 147 868 101 350 947 682 68 810 134
7. Ma³opolskie 3 251 690 34 199 717 614 32 862 101
8. Opolskie 1 046 477 6 37 408 358 8530 82
9. Podkarpackie 2 107 614 17 78 394 372 18 190 86

10. Podlaskie 1 202 727 19 52 552 437 10 366 86
11. Pomorskie 2 195 420 28 100 165 456 19 324 88
12. �l¹skie 4 685 517 43 207 739 443 44 903 96
13. �wiêtokrzyskie 1 293 382 14 57 744 446 15 967 123
14. Warmiñsko-mazurskie 1 432 505 9 61 443 429 12 244 85
15. Wielkopolskie 3 367 943 36 170 545 506 32 607 97
16. Zachodniopomorskie 1 692 171 21 86 147 509 17 606 104

Tab. 1. Szko³y wy¿sze, studenci i absolwenci wed³ug województw w roku akademickim 2005/06

�ród³o: obliczenia autorki na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych GUS.

Lp. Województwo Ludno�æ
(stan

31 grudnia)

Szko³y
wy¿sze

Studenci Studenci
na 10 tys.
mieszk.

Absolwenci Absolwenci
na 10 tys.
mieszk.

6 £¹cznie ze 118 filiami, zamiejscowymi podstawowymi jednostkami organizacyjnymi oraz 91 zamiejsco-
wymi o�rodkami dydaktycznymi, punktami konsultacyjnymi.

Potencja³ rozwojowy szkó³ wy¿szych Ma³opolski
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akademickim 1990/91 liczba studentów wzros³a o 1550,0 tys. (czyli o 384%). W 130 szko³ach
publicznych kszta³ci³o siê 1333,0 tys. osób (czyli 68,2% ogó³u studentów), w tym 312,5 tys. na
pierwszym roku.7 Liczba szkó³ wy¿szych w roku akademickim 2005/06 w porównaniu z rokiem
akademickim 1990/1991 wzros³a o 297%, a w porównaniu z rokiem poprzednim � o 4%.8 W roku
akademickim 2005/06 najwiêcej uczelni by³o zaliczanych do typu wy¿szych szkó³ zawodowych
(195 szkó³), tworzonych od 1998 r. do 2005 r. na podstawie ustawy z 1997 r.

W Ma³opolsce odnotowano wzrost liczby szkó³ wy¿szych: z 21 w roku akademickim 1998/99
do 35 w roku 2005/2006 (³¹cznie z filiami), przy czym w Krakowie znajduje siê 11 szkó³ publicznych
i 11 szkó³ niepublicznych. Pañstwowe wy¿sze szko³y zawodowe mieszcz¹ siê w Nowym S¹czu,
Nowym Targu, O�wiêcimiu i Tarnowie, a szko³y niepubliczne � w Bochni, Brzesku, Chrzanowie,
Kêtach, Suchej Beskidzkiej i (po 2) w Nowym S¹czu oraz w Tarnowie.

W roku akademickim 2005/06 liczba studentów na studiach dziennych w Polsce (wed³ug
GUS) wynosi³a 950,0 tys., co stanowi³o 48,6% wszystkich studiuj¹cych. W systemie za-
ocznym studiowa³o 920,4 tys. osób, w wieczorowym � 59,0 tys. osób, a w eksternistycznym
� 24,4 tys. osób. Studenci studiów zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych stanowili
³¹cznie 51,4% wszystkich studiuj¹cych. W porównaniu z rokiem akademickim 1990/91, w roku
akademickim 2005/2006 liczba studentów studiów dziennych wzros³a o 638,3 tys. osób, zaocz-
nych � o 831,3 tys. osób, wieczorowych � o 57,4 tys. osób, a eksternistycznych � o 23,0 tys.
osób. W roku akademickim 1990/91 studenci studiów innych ni¿ dzienne stanowili ³¹cznie
22,8% wszystkich studiuj¹cych.

Obok pañstwowych szkó³ wy¿szych kszta³c¹cych w systemie dziennym, wieczorowym, za-
ocznym i eksternistycznym, pocz¹wszy od 1991 r., wraz ze wzrostem popytu na studia, powstaj¹
i rozwijaj¹ siê szybko wy¿sze szko³y niepañstwowe. Na pocz¹tku roku akademickiego 2005/06
funkcjonowa³o ich w Polsce 315, kszta³c¹c niemal jedn¹ trzeci¹ studentów (620,8 tys., tzn. 31,8%),
w tym 182 tys. na pierwszym roku. W porównaniu z rokiem poprzednim nast¹pi³ wzrost ich liczby
o 4,7%, a liczby studentów � o 6,6%.

Zdecydowana wiêkszo�æ uczelni niepañstwowych prowadzi kszta³cenie wy³¹cznie na pozio-
mie licencjackim (wed³ug danych GUS jedynie jedna czwarta ma uprawnienia do prowadzenia
studiów magisterskich), g³ównie na kierunkach ekonomicznych (zarz¹dzanie, marketing, banko-
wo�æ, finanse). Szko³y niepañstwowe staraj¹ siê sprostaæ rosn¹cym potrzebom edukacyjnym
i � zw³aszcza w mniejszych o�rodkach � stwarzaj¹ czasem jedyn¹ i tañsz¹ ni¿ w mie�cie uniwer-
syteckim mo¿liwo�æ kszta³cenia siê.

W Ma³opolsce, w roku akademickim 2005/06, funkcjonowa³o 20 niepañstwowych szkó³ wy-
¿szych (11 � w Krakowie, Bochni, Brzesku, Chrzanowie, Kêtach, Suchej Beskidzkiej; po 2 w No-
wym S¹czu i Tarnowie), w których studiowa³o 44 710 studentów na wszystkich kierunkach
(w tym na studiach dziennych 17 019 osób) (por. tab. 2).

W latach 90. XX w. najwy¿szy odsetek studiuj¹cych by³ na kierunkach technicznych. Od roku
1999/2000 notuje siê w Polsce spadek udzia³u studentów wybieraj¹cych tê grupê kierunków
studiów (obecnie wynosi on 7,9%). Równie¿ na kierunkach rolniczych, le�nych i rybactwa od
roku 1990/91 notuje siê ci¹g³y spadek liczby studentów, z 7% do 2,0% w 2005/07 w ogólnej liczbie
studentów9.

7 Szko³y wy¿sze i ich finanse w 2006. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2006.
8 Tam¿e.
9 Tam¿e.
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W Ma³opolsce w roku akademickim 2005/06, w porównaniu z rokiem poprzednim, spad³ udzia³
studentów na kierunkach pedagogicznych i in¿ynieryjno-technicznych oraz ekonomiczno-ad-
ministracyjnych. Liczbê studentów i absolwentów wed³ug grup kierunków oraz rodzajów szkó³
wy¿szych w roku akademickim 2005/06 prezentuj¹ tab. 2 i 3.

Ma³opolska 202 325 100,0 33 301 100,0
1. Uniwersytet Jagielloñski 42 476 21,0 7376 22,1
2. Akademia Górniczo-Hutnicza 29 706 14,7 4344 13,0
3. Politechnika Krakowska 16 693 8,3 2273 6,8
4. Akademia Rolnicza

(od 2008 r. Uniwersytet Rolniczy) 12 844 6,3 1933 5,8
5. Akademia Ekonomiczna

(od 2008 r. Uniwersytet Ekonomiczny) 21 257 10,5 4781 14,4
6. Akademia Pedagogiczna 17 367 8,6 3637 11,0
7. Akademia Wychowania Fizycznego 4350 2,1 640 1,9
8. Akademia Muzyczna 582 0,3 86 0,3
9. Akademia Sztuk Piêknych 990 0,5 178 0,5

10. Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Teatralna 352 0,2 18 0,1
11. Szko³y niepubliczne (bez WSZ) 35 045 17,3 4429 13,3
12. WSZ (publiczne i niepubliczne) 19 453 9,6 3392 10,2
13. WSZiP w Warszawie � filia w Krakowie 1 210 0,6 214 0,6

Tab. 2. Studenci i absolwenci w Ma³opolsce wed³ug rodzajów szkó³ w roku  akademickim 2005/06

�ród³o: Bank Danych Regionalnych GUS.

Lp. Nazwa szko³y wy¿szej Studenci Absolwenci

ogó³em w % ogó³em w %

Najwiêkszym odsetkiem studiuj¹cych w ogólnej liczbie studentów legitymuj¹ siê uczelnie
publiczne Krakowa, a w�ród nich Uniwersytet Jagielloñski (21,0%), Akademia Górniczo-Hutnicza
(14,7%) oraz Akademia Ekonomiczna (od 2008 r. Uniwersytet Ekonomiczny � 10,5%). Szko³y
niepubliczne (bez wy¿szych szkó³ zawodowych) charakteryzuj¹ siê 17,3-procentowym udzia³em
w ogólnej liczbie studentów Ma³opolski (por. tab. 2).

Najmniejszy odsetek kobiet kszta³c¹cych siê w szko³ach wy¿szych w kraju by³ na kierunkach
informatycznych � 12,1% (w Ma³opolsce 12,6%) oraz in¿ynieryjno-technicznych � 17,9% (w Ma-
³opolsce 19,0%). W Ma³opolsce kobiety przewa¿a³y w�ród ogólnej liczby studentów kierunków:
us³ugi dla ludno�ci � 76,4%, pedagogicznych � 72,5%, humanistycznych � 72,1%, spo³ecznych
� 67,2%, ekonomicznych 62,1% (tab. 3).

Szybki przyrost liczby studentów i liczby niepublicznych szkó³ wy¿szych, przy równocze-
snym nieadekwatnym wzro�cie nak³adów na szkolnictwo wy¿sze, spowodowa³ obni¿enie �red-
niej jako�ci kszta³cenia i wiêksze zró¿nicowanie jako�ci us³ug edukacyjnych. W czê�ci jest to
proces naturalny; nie stanowi³by on zapewne problemu, gdyby dobrze funkcjonowa³ system
akredytacji studiów, gwarantuj¹cy zapewnienie jako�ci na odpowiednim poziomie oraz system
dostarczaj¹cy kandydatom na studia oraz pracodawcom rzetelnej wiedzy o charakterze kwalifi-
kacji i wiedzy, jakie dany kierunek studiów mo¿e zaoferowaæ (np. oparty na badaniach losów
absolwentów). Chodzi tu zarówno o jako�æ kszta³cenia na danym kierunku, jak i o perspektywy
kariery zawodowej po jego ukoñczeniu.
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Studenci ogó³em � a 155 007 84 779 94 956 50 803 27 552 17 607 15 017 9168
wed³ug kierunków � b 44 710 26 656 17 019 9635 5310 3631 1858 1155
Pedagogiczne a 12 961 9084 7221 5161 3395 2611 1712 1339

b 2712 2277 936 746 300 260 108 97
Humanistyczne a 13 580 10 335 8943 6734 2520 2113 1545 1267

b 2218 1049 2218 1049 281 131 281 131
Artystyczne a 2359 1606 1834 1215 340 218 230 134

b 217 141 205 132 0 0 0 0
Spo³eczne a 16 114 10 681 7320 4701 2767 1922 1063 704

b 5471 3824 2391 1651 216 161 130 99
Ekonomia a 27 857 18 147 13 454 8279 6407 4621 2375 1616
i administracja b 26 537 15 658 7951 4312 3992 2838 1062 722
Prawne a 4054 2000 2558 1109 603 326 413 202

b 1440 788 1024 566 0 0 0 0
Dziennikarstwo a 1782 1411 972 783 483 388 278 224
i informacja b 100 60 52 29 0 0 0 0
Biologiczne a 2418 2081 1944 1667 373 289 317 235

b 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizyczne a 4283 2380 3108 1665 609 361 461 262

b 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematyczno- a 2185 1388 1655 972 463 343 209 133
-statystyczne b 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatyczne a 5863 871 4238 676 514 94 352 57

b 2592 194 972 72 297 42 190 29
Medyczne a 8437 6467 5363 3927 1504 1184 1038 788

b 31 19 0 0 0 0 0 0
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Tab. 3. Studenci i absolwenci szkó³ wy¿szych w Ma³opolsce wed³ug kierunków studiów w roku akademickim 2005/06

Grupy kierunków
a) szko³y publiczne
b) szko³y niepubliczne

Studenci Absolwenci

ogó³em w tym
kobiety

ogó³em w tym
kobiety

ogó³em studiów dziennych

ogó³em w tym
kobiety

ogó³em

ogó³em w tym
kobiety

studiów dziennych
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P

otencja³ rozw
ojow

y szkó³ w
y¿szych M

a³opolski

In¿ynieryjno- a 21 268 4026 15 138 3228 2727 620 1845 439
-techniczne b 123 38 57 24 0 0 0 0
Produkcja a 7660 2895 5203 2169 978 416 640 298
i przetwórstwo b 0 0 0 0 0 0 0 0
Architektura a 7271 2568 5086 2104 1067 411 766 299
i budownictwo b 136 76 136 76 0 0 0 0
Rolnicze, le�ne a 6257 3587 3957 2538 1154 768 741 527
i rybactwa b 0 0 0 0 0 0 0 0
Us³ugi dla ludno�ci a 2042 1379 991 693 321 238 139 104

b 2983 2462 1 116 949 224 179 87 77
Ochrona �rodowiska a 1439 197 806 161 1101 652 802 522

b 150 70 61 29 0 0 0 0
Us³ugi transportowe a 7177 3676 5165 3020 224 32 91 18

b 0 0 0 0 0 0 0 0

Studenci Absolwenci

ogó³em w tym
kobiety

ogó³em w tym
kobiety

ogó³em studiów dziennych

ogó³em w tym
kobiety

ogó³em

ogó³em w tym
kobiety

studiów dziennych

Grupy kierunków
a) szko³y publiczne
b) szko³y niepubliczne

Tab. 3. Studenci i absolwenci szkó³ wy¿szych w Ma³opolsce wed³ug kierunków studiów w roku akademickim 2005/06 (dok.)

�ród³o: Bank Danych Regionalnych GUS.
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Akredytacja i kontrola jako�ci funkcjonowania szkó³ wy¿szych jest przedmiotem dzia³añ
Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej, dzia³aj¹cej od 2002 r., oraz kilku innych komisji �rodo-
wiskowych.

S³abym punktem systemu szkolnictwa wy¿szego pozostaje dostêpno�æ informacji o jako�ci
kszta³cenia, jakich studenci mog¹ oczekiwaæ na wydzia³ach poszczególnych uczelni, a przede
wszystkim � o szansach dalszej kariery stwarzanych przez ró¿ne typy wykszta³cenia. Z tego
punktu widzenia popularno�æ poszczególnych kierunków zdaje siê odbiegaæ od optymalnej
struktury kierunków kszta³cenia z punktu widzenia procesów zachodz¹cych na rynku pracy.

Wed³ug danych UNESCO, co roku oko³o 500 kierunków kszta³cenia wymaga dzia³añ koordy-
nacyjnych. Pojawiaj¹ siê nowe zawody, a istniej¹ce kierunki z czasem wymagaj¹ powa¿nych
korekt, aby ich absolwenci spe³niali nowoczesne wymogi kwalifikacyjne oraz wysokie oczekiwa-
nia spo³eczne i gospodarcze. Pojawia siê zatem wymóg tworzenia nowych specjalizacji oraz
modyfikowania kierunków istniej¹cych z w³¹czeniem tre�ci z zakresu technologii informatycz-
nych, telekomunikacyjnych i innych. Wymagane s¹ równie¿ zmiany tre�ci i form kszta³cenia
w zakresie przedmiotów humanistycznych, ekonomicznych i prawniczych.

Problemem jest sposób kszta³cenia � wiêkszo�æ uczelni k³adzie wiêkszy nacisk na wiedzê
teoretyczn¹ ni¿ na praktykê. Program studiów powinien zachowywaæ w³a�ciwe proporcje miê-
dzy teori¹ a praktyk¹ i odpowiadaæ potrzebom rynku. Nale¿y studentom przekazywaæ dobre
podstawy dalszej pracy naukowo-badawczej.

W wiêkszo�ci krajów, w tym w Polsce, warunki funkcjonowania uczelni akademickich charak-
teryzuj¹ obecnie m.in. nastêpuj¹ce zjawiska10:
� sta³y wzrost liczby studentów;
� ci¹g³y spadek realnej warto�ci nak³adów finansowych wydatkowanych na wykszta³cenie

jednego studenta;
� zmieniaj¹ce siê perspektywy kariery zawodowej; przewiduje siê, ¿e absolwent szko³y wy¿szej

bêdzie kilkakrotnie zmienia³ charakter zatrudnienia, a w zwi¹zku z tym dyplom uczelni nie jest
uwieñczeniem kszta³cenia, lecz wstêpem do kariery zawodowej, która mo¿e wymagaæ uzupe³-
niania lub podnoszenia poziomu wykszta³cenia;

� zmieniaj¹ce siê preferencje kandydatów na studia, zwi¹zane z przeobra¿eniami na rynku pracy
� krajowym, a w przysz³o�ci tak¿e miêdzynarodowym;

� zwiêkszaj¹ca siê poda¿ us³ug w zakresie kszta³cenia na poziomie wy¿szym, oferowanych � oprócz
publicznych instytucji akademickich � m.in. przez uczelnie zagraniczne, krajowe uczelnie pry-
watne oraz instytucje o charakterze komercyjnym.

W warunkach szybkich zmian w otoczeniu szko³y wy¿szej system studiów powinien stwarzaæ
mo¿liwo�ci dostosowania �cie¿ki kszta³cenia do indywidualnych potrzeb studenta. Dlatego uczel-
nie musz¹ przyj¹æ odpowiedni¹ strategiê dzia³ania i rozwoju. Jej podstawow¹ cech¹ jest ela-
styczno�æ organizacyjna, a przede wszystkim elastyczno�æ systemu studiów. Mo¿na w niej
wyró¿niæ nastêpuj¹ce aspekty11:
� elastyczno�æ struktury systemu studiów,
� elastyczno�æ programu studiów,
� elastyczno�æ toku studiów.

10 A. Kra�niewski, Zapewnienie elastyczno�ci systemu kszta³cenia akademickiego [w:] Model zarz¹dzania
publiczn¹ instytucj¹ naukow¹, J. Wo�nicki (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999, s. 153.
11 Ibidem, s. 154.

ANNA HARAÑCZYK



45Potencja³ rozwojowy szkó³ wy¿szych Ma³opolski

Elastyczno�æ ogólnej struktury systemu studiów jest okre�lana m.in. przez:
� otwarto�æ systemów studiów,
� mo¿liwo�æ wyboru poziomu kwalifikacji,
� mo¿liwo�æ projektowania �cie¿ki kszta³cenia w trakcie studiów,
� wewnêtrzna �dro¿no�æ� systemu studiów,
� globalna (w skali miêdzynarodowej) �dro¿no�æ� systemów studiów,
� mo¿liwo�æ skrócenia pe³nego cyklu studiów.

Niezale¿nie od poziomu elastyczno�ci podstawowej struktury studiów, obejmuj¹cej pe³ny
cykl kszta³cenia akademickiego, konieczne jest dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni akade-
mickiej do potrzeb potencjalnych kandydatów i zmian na rynku pracy poprzez uzupe³niaj¹ce
formy kszta³cenia. Obejmuj¹ one studia podyplomowe, kursy zawodowe i inne formy kszta³cenia
ustawicznego, umo¿liwiaj¹ce zdobywanie kwalifikacji czynnym zawodowo absolwentom szkó³
wy¿szych, a nawet szkó³ �rednich. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e rozszerzenie oferty edukacyjnej nabiera
coraz wiêkszego znaczenia wobec dynamicznego rozwoju nowoczesnych technik informacyjnych,
stwarzaj¹cych wiele nowych mo¿liwo�ci w zakresie kszta³cenia ustawicznego.

Liczba uczestników studiów podyplomowych w Ma³opolsce w roku akademickim 2005/06
wynosi³a 10 427, co stanowi³o 7,8% wszystkich s³uchaczy wy¿szych uczelni w Polsce. W Ma³o-
polsce kobiety stanowi³y 68,5% s³uchaczy studiów podyplomowych (tab. 4). Najwiêcej kobiet
kszta³ci³o siê na studiach podyplomowych w wy¿szych szko³ach ekonomicznych, pedagogicznych,
technicznych i na Uniwersytecie Jagielloñskim.

Ogó³em 134 468 92 619 31 560 15 659 10 427 7146 4288 2206
Uniwersytety 37 783 28 733 15 653 8619 2079 1523 2247 1309
Techniczne 11 895 5813 6345 2033 2097 972 786 313
Rolnicze 4703 3213 1500 884 349 230 133 80
Ekonomiczne 25 653 16 384 2813 1342 2480 1569 166 84
Pedagogiczne 8744 7527 183 108 2394 2061 174 106
Medyczne 355 218 1792 1128
Morskie 203 106 0 0
Wychowania
fizycznego 2 403 1310 359 219 86 58 69 47
Artystyczne 878 640 17 11 160 125 17 11
Teologiczne 997 629 563 143 357 296 493 133
WSZ 10 463 7969 0 0 425 312 203 123
Pozosta³e 6228 4925 70 56 - - - -
Instytuty
naukowo-
-badawcze
KSAP, CMKP 24 163 15 152 2 265 1116 - - - -

Rodzaje szkó³ Polska Ma³opolska

studia podyplomowe studia doktoranckie studia podyplomowe studia doktoranckie

ogó³em kobiety

Tab. 4. S³uchacze studiów podyplomowych i doktoranckich w roku akademickim 2005/06

�ród³o: BDR oraz Szko³y wy¿sze i ich finanse w 2005 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS,
Warszawa 2006.

ogó³em kobiety ogó³em kobiety ogó³em kobiety
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Elastyczno�æ programu studiów oznacza zatem stworzenie ka¿demu studentowi mo¿liwo�ci
dostosowania zestawu przedmiotów do zainteresowañ, w tym tak¿e zainteresowañ le¿¹cych na
pograniczu ró¿nych dyscyplin, kierunków i specjalno�ci. W praktyce oznacza to konieczno�æ
udostêpnienia szerokiej oferty programowej, nieograniczaj¹cej siê do zajêæ prowadzonych w ra-
mach uczelni, oraz stworzenia mechanizmów umo¿liwiaj¹cych z jednej strony tworzenie indywi-
dualnych, czêsto niekonwencjonalnych programów studiów, odpowiadaj¹cych ró¿norodnym
zainteresowaniom studentów, z drugiej za� � zabezpieczaj¹cych przed przypadkowymi, cha-
otycznymi poczynaniami w tym zakresie.

Elastyczno�æ toku studiów to mo¿liwo�æ dostosowywania przez studenta obci¹¿eñ w po-
szczególnych okresach zaliczeniowych do indywidualnych predyspozycji, preferencji i in-
nych czynników wp³ywaj¹cych na przebieg studiów. Student powinien mieæ mo¿liwo�æ
regulowania � w pewnym zakresie � tempa studiowania, tzn. decydowania o liczbie i zestawie
przedmiotów w poszczególnych okresach studiów. Zwiêkszenie elastyczno�ci systemu, zw³aszcza
stworzenie ka¿demu studentowi mo¿liwo�ci studiowania zgodnie z indywidualnym planem
studiów, wymaga odpowiednich rozwi¹zañ w sferze organizacji i zarz¹dzania procesem kszta³-
cenia. Sprawne funkcjonowanie elastycznego systemu studiów uwarunkowane jest odpowiedni¹
infrastruktur¹ informacyjn¹ instytucji, wykorzystuj¹c¹ nowoczesne techniki informacyjne.
Wymaga to przeznaczania odpowiednich �rodków na rozwój sieci komputerowej, systemu infor-
macyjnego oraz oprogramowania wspomagaj¹cego administrowanie procesem dydaktycznym.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e poprawa elastyczno�ci i wynikaj¹ca z niej poprawa atrak-
cyjno�ci systemu studiów nie jest celem samym w sobie, ale jedynie �rodkiem do osi¹gniêcia
podstawowych celów dzia³ania instytucji akademickiej, z których jednym z najwa¿niejszych jest
zapewnienie odpowiedniej jako�ci kszta³cenia.

Absolwenci uczelni wy¿szych w woj. ma³opolskim
Sylwetka absolwenta okre�la przygotowanie (zawodowe) uzyskiwane w wyniku studiowania

na pierwszym i drugim stopniu studiów na danym kierunku, szczególnie za� sk³adaj¹ce siê na to
przygotowanie kompetencje i sprawno�ci oraz niezbêdny do jego uzyskania sposób kszta³cenia.
Sylwetkê absolwenta studiów magisterskich powinno charakteryzowaæ przygotowanie do twór-
czej i kreatywnej pracy.

W roku akademickim 2004/05 wszystkie szko³y wy¿sze w Polsce (tab. 1) opu�ci³o 391,5 tys.
absolwentów, w tym 129,2 tys. ukoñczy³o studia na uczelniach niepublicznych. Najwiêcej by³o
absolwentów studiów zaocznych � 213,7 tys., absolwentów studiów dziennych by³o 156,8 tys.
(w tym 47,7 tys. absolwentów studiów zawodowych), absolwentów studiów wieczorowych
� 12,4 tys. , a koñcz¹cych studia eksternistyczne � 8,5 tys.

W Ma³opolsce liczba absolwentów ogó³em w roku akademickim 2004/05 wynosi³a 32,9 tys.,
w tym 21, 2 tys. kobiet (tab. 3).

W roku akademickim 2004/05 absolwenci kierunków ekonomicznych i administracyjnych w Pol-
sce stanowili 31,3% (w Ma³opolsce 31,6%), kierunków pedagogicznych � 15,6% (w Ma³opolsce
11,2%), kierunków spo³ecznych � 14,5% (w Ma³opolsce 9,1%), humanistycznych � 7,1% (w Ma-
³opolsce 8,5%), a in¿ynieryjno-technicznych � 5,7% (w Ma³opolsce 8,3%) ogó³u absolwentów
(tab. 3). Odsetek absolwentów kierunków ekonomicznych i administracyjnych w Polsce jest
ni¿szy ni¿ w roku poprzednim. Tendencjê rosn¹c¹ obserwuje siê w�ród absolwentów kierunków
medycznych, informatycznych i zwi¹zanych z us³ugami dla ludno�ci.
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W roku akademickim 1990/91 w�ród 56,1 tys. absolwentów szkó³ wy¿szych w Polsce absol-
wenci kierunków technicznych stanowili 16,5%, biznesu i zarz¹dzania � 14,8%, kierunków peda-
gogicznych � 14,1%, kierunków humanistycznych � 10,9%, a kierunków medycznych � 10,1%12.

W roku akademickim 2005/06 liczba studiuj¹cych w Polsce cudzoziemców wynosi³a 10,1 tys.,
wobec 4,3 tys. w roku 1990/91. Najwiêcej cudzoziemców studiowa³o w uniwersytetach � 3,7 tys.,
nastêpnie w akademiach medycznych � 2,5 tys. osób, w wy¿szych szko³ach ekonomicznych
� 1,8 tys.,  w wy¿szych szko³ach technicznych � 780 osób. Najwiêkszym powodzeniem w�ród
studentów-cudzoziemców cieszy³y siê kierunki medyczne � 2,9%, ekonomiczne i administracyjne
� 1,7%, spo³eczne � 1,5 %, humanistyczne � 1,4 %. Najliczniejsz¹ grup¹ cudzoziemców studiuj¹-
cych w Polsce byli studenci z Europy (6,7 tys. osób), g³ównie z Ukrainy, Bia³orusi, Norwegii i Litwy.
Zainteresowanie studiami w Polsce wykazuje m³odzie¿ polskiego pochodzenia, choæ jej udzia³
w ogólnej liczbie studentów cudzoziemców pocz¹wszy od roku 2001 systematycznie maleje. W roku
akademickim 2005/06 stanowi³a ona ponad 36,9% ogó³u studiuj¹cych w Polsce cudzoziemców.

W Krakowie najwiêcej cudzoziemców kszta³ci³o siê w Uniwersytecie Jagielloñskim, Akademii
Ekonomicznej (od 2008 r. � Uniwersytet Ekonomiczny) oraz w Akademii Górniczo-Hutniczej; byli
to na ogó³ studenci polskiego pochodzenia.

Przejawem internacjonalizacji w szkolnictwie wy¿szym jest rozwój wspó³pracy miêdzy uczel-
niami w ró¿nych krajach. Jest ona realizowana z regu³y w wymiarze bilateralnym, ale nale¿a³oby
wykszta³ciæ nowe instytucjonalne formy wspó³pracy multilateralnej miêdzy uczelniami, poprzez
stowarzyszenia, sieci czy konsorcja13.

Wymiana studencka powinna stanowiæ istotny element systemu edukacji w Polsce, dlatego
nale¿y stworzyæ optymalny model funkcjonowania biur wspó³pracy miêdzynarodowej. Pracow-
nicy wy¿szych uczelni s¹ wprawdzie w³¹czani do wspó³pracy miêdzynarodowej (przygotowanie
projektów, wprowadzanie ECTS itp.), ale nie jest to jeszcze zjawisko powszechne.

Wyznacznikiem kszta³cenia zawodowego jest przede wszystkim rynek pracy. Dostosowanie
szeroko pojêtej edukacji do zmian i wymagañ rynku pracy jest niezbêdnym warunkiem prawid³o-
wego funkcjonowania gospodarki. Te zmiany to silny nacisk na jako�æ i efekty procesu naucza-
nia � oczekuje siê absolwentów przygotowanych do natychmiastowego wch³oniêcia przez rynek
pracy. Wynika to z tendencji do integracji ró¿nych nowych technologii, zmniejszania ilo�ci prac
o charakterze rutynowym, wymagaj¹cych niskich kwalifikacji, na rzecz prac wymagaj¹cych kwa-
lifikacji wysokich i wszechstronnych. Brak korelacji pomiêdzy rynkiem pracy a programami i for-
mami kszta³cenia prowadzi do coraz wiêkszych rozbie¿no�ci pomiêdzy oferowanymi
umiejêtno�ciami a popytem na nie. Wobec takich wyzwañ rynku kszta³cenie musi byæ elastyczne
(aby absolwent móg³ rozszerzaæ i pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê i umiejêtno�ci, i by by³ zdolny praco-
waæ w dynamicznie zmieniaj¹cym siê otoczeniu) oraz mobilne (aby absolwent móg³ wykonywaæ
swoj¹ pracê na podobnych stanowiskach w ró¿nych miejscach i w ró¿nym czasie). Chodzi
o przygotowanie studentów do zawodów, które istniej¹, oraz o wykszta³cenie zdolno�ci przysto-
sowania siê w przysz³o�ci do pracy, której jeszcze sobie nie wyobra¿aj¹. Jest zatem potrzeba
wzbogacania kszta³cenia zawodowego o wiedzê ogóln¹ oraz przygotowanie studenta do szeroko
pojêtych obszarów dzia³ania zawodowego14.

12 Szko³y wy¿sze i ich finanse, op. cit.
13 Przyk³adem takiego konsorcjum jest Community European Management Schools (CEMS), utworzone
w 1998 r. Cz³onkiem akademickim CEMS mo¿e byæ tylko jedna uczelnia z danego kraju. Do CEMS nale¿y
tak¿e ponad 50 firm partnerskich.
14 N. Bednarz, Praktyki zawodowe � za i przeciw [w:] Uczelnia oparta na wiedzy, T. Go³êbiowski,
M. D¹browski i B. Mierzejewska (red.), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
Warszawa 2005, s. 180.
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Wa¿n¹ rolê w ³¹czeniu sfery edukacji z rynkiem pracy spe³niaj¹ praktyki zawodowe. S¹ one
tradycyjn¹ i powszechnie stosowan¹ form¹ przygotowania studenta do pracy zawodowej; sta-
nowi¹ obowi¹zkowy element kszta³cenia zawodowego na poziomie wy¿szym. Praktyki � chocia¿
uwa¿ane przez studentów za bardzo przydatne w przysz³ej pracy zawodowej � w niewielkim
stopniu pomagaj¹ w znalezieniu pracy; raczej przyczyniaj¹ siê do zebrania materia³ów do pracy
dyplomowej.

Praktyki zawodowe daj¹ mo¿liwo�æ skonfrontowania teorii z rzeczywisto�ci¹ zawodow¹. Mog¹
stanowiæ punkt wyj�cia do procesu uczenia siê, w którym wiedza teoretyczna stanowi uogólnie-
nie zdobytych do�wiadczeñ zawodowych. Mog¹ równie¿ byæ miejscem zastosowania teorii
w praktyce; stanowi¹ wówczas miernik przydatno�ci teorii. Praktyka zawodowa wspomaga za-
tem proces dydaktyczny w kszta³towaniu umiejêtno�ci poszukiwanych na rynku pracy. Potrzeb-
na jest wiêc szeroka wspó³praca miêdzy uczelniami a pracodawcami, a jej wyznacznikiem s¹
oczekiwania rynku. Tego typu dzia³ania rozwijaj¹ przedsiêbiorczo�æ, a w przysz³o�ci mog¹ sprzy-
jaæ efektywnemu samozatrudnieniu.

Poddany przemianom system edukacji stawia szereg wymagañ tak¿e nauczycielom, którzy
musz¹ wykazywaæ siê wiêksz¹ samodzielno�ci¹ i odpowiedzialno�ci¹ za wybór oraz tworzenie
programów nauczania i wychowania czy projektowanie i ocenianie procesu uczenia siê.

Potencja³ naukowo-badawczy i rozwój kadr w szko³ach wy¿szych Ma³opolski
Warunkiem uczestnictwa w procesie tworzenia gospodarki opartej na wiedzy (GOW) s¹

kadry, które tê wiedzê pozyskuj¹, tworz¹ i rozwijaj¹. Stwierdzenie to ma odniesienie do trzech
typów instytucji: szkó³ wy¿szych, o�rodków badañ i wdro¿eñ nowych technologii, od których
zale¿y postêp, oraz o�rodków transferu i upowszechnienia wiedzy, a tak¿e u¿ytkowników
wiedzy w procesach produkcyjnych odgrywaj¹cych kluczow¹ rolê w mechanizmie �t³oczenia
i ssania� wiedzy.

Podstawowe zadania szkó³ wy¿szych to: kszta³cenie studentów, prowadzenie badañ nauko-
wych, przygotowywanie kadry naukowej i dydaktycznej oraz rozwijanie i upowszechnianie kul-
tury narodowej oraz postêpu technicznego. Spe³nienie tych zadañ, zw³aszcza rozwój badañ
naukowych i kszta³cenie wed³ug najnowszych standardów, pomaga spo³eczeñstwu zrozumieæ
zmieniaj¹c¹ siê rzeczywisto�æ. W otoczeniu szkó³ wy¿szych coraz silniej zarysowuje siê wp³yw
spo³eczeñstwa rozwijaj¹cego coraz to wy¿sze wymagania w zakresie kszta³cenia, kreowania wie-
dzy, norm, warto�ci i postaw.

W Polsce w roku akademickim 2005/06 zatrudnionych by³o ogó³em 97 702 pracowników
naukowo-dydaktycznych, przy czym profesorowie stanowili 23,1% tej liczby, adiunkci � 37,1%,
a asystenci � 18,5%. Najwiêcej nauczycieli zatrudnionych by³o na uniwersytetach (30 349) i na
uczelniach technicznych (19 446). Szko³y ekonomiczne zajmowa³y trzecie miejsce (10 884 pra-
cowników naukowo-dydaktycznych) (tab. 5).

W Ma³opolsce zatrudnienie w szko³ach wy¿szych wynosi³o w tym okresie 11 874 nauczycieli
akademickich, czyli 12,2% ogó³u pracowników naukowo-dydaktycznych w Polsce. Profesorowie
w szko³ach wy¿szych Ma³opolski (2423) stanowili 10,7% ogó³u profesorów wszystkich uczelni
Polski (tab. 5). Podobnie jak w Polsce, równie¿ w Ma³opolsce najwiêcej nauczycieli akademic-
kich zatrudniaj¹ uniwersytety, kolejne miejsce zajmuj¹ uczelnie techniczne, a nastêpne � szko³y
ekonomiczne.
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Typy szkó³
a) ogó³em
b) kobiety

Ogó³em Profesorowie Docenci Adiunkci

Polska Ma³opolska Polska Ma³opolska Polska Ma³opolska Polska Ma³opolska

�ród³o: Bank Danych Regionalnych GUS.

Tab. 5. Nauczyciele akademiccy w roku akademickim 2005/06

Asystenci

Polska Ma³opolska

Ogó³em a 97 702 11 874 22 570 2423 232 23 36 276 4437 18 100 1446
b 38 826 4540 4817 519 47 6 14 644 1577 8898 1096

Uniwersytety a 30 349 3583 6475 568 36 15 12 987 1463 4998 837
b 13 692 1653 1551 151 8 4 6030 610 2654 449

Techniczne a 19 446 3311 3593 615 23 3 9144 1604 3251 673
b 5382 896 398 72 1 0 2405 398 1065 215

Rolnicze a 6023 742 1314 157 3 1 2943 363 716 102
b 2499 262 335 40 0 0 1292 134 360 30

Ekonomiczne a 10 884 1361 3590 329 140 0 3395 303 1897 280
b 4175 611 786 81 35 0 1344 126 902 130

Pedagogiczne a 3907 787 1047 172 0 0 1575 349 599 111
b 1900 399 260 46 0 0 835 197 394 68

Medyczne a 9717 0 1231 0 3 0 3728 0 3126 0
b 5205 0 393 0 1 0 1934 0 1830 0

Morskie a 638 0 131 0 0 0 191 0 159 0
b 171 0 13 0 0 0   51 0 51 0

Wychowania a 1818 329 288 46 0 0 583 98 375 63
fizycznego b 755 129 46 3 0 0 269 46 198 32
Artystyczne a 3289 504 1064 149 4 3 824 131 429 62

b 1070 156 258 33 2 2 260 44 135 19
Teologiczne a 898 277 191 77 19 1 279 126 88 45

b 104 68 12 8 0 0 29 22 19 18
WSZ a 8608 980 2726 310 0 0 0 0 2215 273

b 3200 366 580 85 0 0     0 0 1166 135
Pozosta³e a 2125 0 920 0 0 0 627 0 247 0

b 673 0 185 4 0   0 195 0 124 0
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Kraków, jako najwiêkszy o�rodek akademicki w kraju i w Ma³opolsce, ma wysoko kwalifiko-
wan¹ kadrê oraz mo¿liwo�ci �cis³ej wspó³pracy ze �rodowiskiem ma³opolskich uczelni i instytu-
tów badawczych, co umo¿liwia szybkie wdra¿anie wyników badañ w praktyce. Wa¿nym
przedsiêwziêciem w tym kierunku by³o powo³anie w 1998 r. przez w³adze miasta i regionu oraz
krakowskie uczelnie (Politechnikê Krakowsk¹, Akademiê Górniczo-Hutnicz¹ i Uniwersytet Ja-
gielloñski) Specjalnej Strefy Ekonomicznej �Krakowski Park Technologiczny�. Dotychczasowe
analizy dowodz¹ jednak, ¿e nie ma odpowiednich warunków wykorzystania pracowników szkó³
wy¿szych dla potrzeb gospodarki15. Ponadto, na skutek braku instytucji transferu technologii
produkcji przemys³ jest s³abo zainteresowany efektami prac badawczych.

Pomiêdzy kszta³ceniem a badaniami naukowymi istnieje nierozerwalny zwi¹zek, badania na-
ukowe warunkuj¹ bowiem nowoczesne kszta³cenie (maj¹ wp³yw na tre�ci nauczania), a udzia³
studentów w pracach badawczych pomaga im wyrabiaæ umiejêtno�æ samodzielnego stawiania
i rozwi¹zywania problemów, co sprzyja poprawie �zatrudnialno�ci�. Badania naukowe stymuluj¹
proces tworzenia spo³eczeñstwa opartego na wiedzy, a prowadzenie badañ na uczelniach jest
gwarancj¹ autonomii i wolno�ci akademickiej.

Ze wzglêdów ekonomicznych nie jest oczywi�cie mo¿liwe, aby ka¿da uczelnia prowadzi³a
prace naukowe w szerokim zakresie, obejmuj¹cym wszystkie dyscypliny bêd¹ce przedmiotem jej
dzia³alno�ci dydaktycznej. Uczelnie dokonuj¹ wiêc selekcji tematyki badañ, a jej kryteria premiuj¹
badania interdyscyplinarne.

Podstawowym �ród³em finansowania badañ naukowych w polskich uczelniach jest bud¿et
pañstwa. �rodki na ten cel docieraj¹ do uczelni poprzez MNiSzW (�rodki na badania w³asne). Do
partnerów zewnêtrznych pe³ni¹cych funkcje zleceniodawców badañ naukowych zalicza siê sa-
morz¹dy lokalne, media, stowarzyszenia profesjonalne, instytucje kultury, ustawodawców itp.

�rodki na naukê przeznacza siê na finansowanie16:
� dzia³alno�ci statutowej,
� inwestycji s³u¿¹cych potrzebom badañ naukowych lub prac rozwojowych,
� projektów badawczych,
� projektów celowych,
� wspó³pracy naukowej z zagranic¹,
� dzia³alno�ci wspomagaj¹cej badania,
� programów lub przedsiêwziêæ okre�lanych przez ministra,
� dzia³alno�ci organów opiniodawczych i doradczych ministra, recenzentów i ekspertów oraz

dzia³alno�ci kontrolnej.

Istotnym uzupe³nieniem tego podstawowego �ród³a finansowania badañ naukowych w wielu
polskich uczelniach s¹ �rodki finansowe wypracowane przez uczelniê (zw³aszcza z op³at za stu-
dia, z odpowiedniej gospodarki finansowej szko³y, z odpisów od dzia³alno�ci badawczej oraz
ró¿nego rodzaju darowizn), a tak¿e �rodki przekazane uczelni przez samorz¹dy lokalne oraz inne
instytucje i organizacje pozarz¹dowe na rozwi¹zywanie konkretnych problemów badawczych.

15 Opracowania diagnostyczne Urzêdu Miasta Krakowa przygotowane na u¿ytek Strategii Rozwoju
Krakowa, Kraków 2006; Program udzia³u miasta w zabezpieczaniu warunków dzia³ania krakowskiego
o�rodka naukowego na lata 2007�2013, Program sektorowy do Strategii Rozwoju Krakowa, Kraków,
wrzesieñ 2006 r.
16 Art. 7 ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2004 r., Nr 238, poz. 2390).
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Budowa Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) polega na zintegrowaniu dzia³alno�ci ba-
dawczo-rozwojowej na obszarze UE poprzez realizacjê wspólnych programów naukowych oraz
wiêksz¹ mobilno�æ kadry naukowej. Nowym instrumentem sprzyjaj¹cym budowie ERA s¹ euro-
pejskie platformy technologiczne.

G³ównym instrumentem realizacji polityki naukowej UE od 2002 r. jest 6. Ramowy Program
Badañ, Rozwoju Technicznego i Prezentacji (6. PR), stanowi¹cy mechanizm wspierania i koordy-
nacji badañ naukowych na obszarze UE17. Identyfikuje on najwa¿niejsze priorytety europejskiej
nauki w rozwoju najnowocze�niejszych technologii oraz budowaniu gospodarki opartej na wiedzy.

Celowe jest bezpo�rednie powi¹zanie kszta³cenia i badañ naukowych ju¿ na studiach II stop-
nia, które powinny obejmowaæ elementy pracy naukowej. Tym, co w najwiêkszym stopniu ³¹czy
kszta³cenie z badaniami naukowymi, czyli Europejski Obszar Szkolnictwa Wy¿szego z Europejsk¹
Przestrzeni¹ Badawcz¹, jest kszta³cenie doktorantów, a szerzej � kszta³cenie m³odych naukow-
ców. Oprócz relacji miêdzy nauczaniem a prac¹ naukow¹ wa¿na jest równie¿ aktywna wspó³praca
miêdzy uczelniami na poziomie doktorskim (a tak¿e podoktorskim)18.

W systemie szkolnictwa wy¿szego wa¿n¹ rolê odgrywa równie¿ kszta³cenie m³odej kadry.
Proces kszta³cenia doktorantów i m³odych naukowców w Europie charakteryzuje wewnêtrzne
zró¿nicowanie. Ró¿ne s¹ m.in. instytucje kszta³c¹ce, formy kszta³cenia (kszta³cenie indywidual-
ne, studia), charakter kszta³cenia (ogólne, specjalistyczne) i zwi¹zane z tym wymagania, czas
trwania procesu kszta³cenia (ustalony, nieustalony), status m³odego naukowca oraz sposób
finansowania kszta³cenia.

Liczbê s³uchaczy studiów doktoranckich w Polsce i Ma³opolsce w roku akademickim 2005/06
przedstawiono w tab. 4. Z jej analizy wynika, ¿e w studiach doktoranckich w Ma³opolsce uczest-
niczy³o 4288 osób, czyli 13,6% ³¹cznej liczby doktorantów w Polsce. Kobiety stanowi³y 51,4%
wszystkich s³uchaczy w Ma³opolsce. Najwiêcej doktorantów by³o w Uniwersytecie Jagielloñ-
skim (2247) i na uczelniach technicznych (786).

Kszta³cenie m³odych naukowców podlega obecnie istotnym zmianom. Mo¿na zaobserwowaæ
nastêpuj¹ce tendencje:
� �umasowienie� kszta³cenia na poziomie doktorskim; jest ono efektem zmian na rynku pracy

� gospodarka oparta na wiedzy potrzebuje coraz wiêkszej liczby fachowców umiej¹cych
prowadziæ badania;

� upowszechnienie modelu kszta³cenia, w którym istotnym, a zarazem g³ównym elementem jest
udzia³ w zbiorowych zajêciach; kszta³cenie tego typu jest przeznaczone przede wszystkim dla
osób realizuj¹cych karierê zawodow¹ poza �rodowiskiem akademickim;

� ró¿nicowanie charakteru kszta³cenia, w tym upowszechnienie studiów prowadz¹cych do uzy-
skania doktoratu o charakterze zawodowym;

� dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku, m.in. przez kszta³cenie umiejêtno�ci
ogólnych;

� strukturalizacja kszta³cenia;
� internacjonalizacja.

17 Za³o¿enia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej pañstwa do 2020 r. , Ministerstwo
Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2004.
18 W Polsce, zgodnie z Prawem o szkolnictwie wy¿szym z 2005 r., studia doktoranckie traktowane s¹ jako
studia III stopnia, a pewne regulacje zbli¿aj¹ ich organizacjê do organizacji studiów I i II stopnia. Istotny
jest problem modelu studiów doktoranckich, a szerzej � model kszta³cenia naukowców i model kariery
naukowej. Problem staje siê coraz pilniejszy wobec gwa³townie rosn¹cej liczby uczestników studiów
doktoranckich.

Potencja³ rozwojowy szkó³ wy¿szych Ma³opolski
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Finansowanie szkolnictwa wy¿szego
Wy¿sze szko³y publiczne s¹ finansowane z dotacji podmiotowych z bud¿etu pañstwa na

dzia³alno�æ dydaktyczn¹ i utrzymywanie uczelni oraz pomoc materialn¹ dla studentów, z dotacji
celowych na dzia³alno�æ inwestycyjn¹, g³ównie w zakresie inwestycji budowlanych19, oraz z przy-
chodów w³asnych, pozyskiwanych g³ównie z dzia³alno�ci dydaktycznej, zw³aszcza z op³at za
studia, ale tak¿e z dzia³alno�ci badawczej. Udzia³ przychodów w³asnych z dzia³alno�ci dydak-
tycznej w ogóle przychodów w ostatnich latach systematycznie wzrasta, w zwi¹zku z rozwojem
p³atnych form kszta³cenia. Wzrost rozmiarów kszta³cenia by³ w g³ównej mierze finansowany
z przychodów w³asnych uczelni, przy znacznym zró¿nicowaniu tych dochodów w poszczegól-
nych uczelniach.

Od 1995 r. obserwuje siê w Polsce systematyczny wzrost udzia³u wydatków publicznych
na szkolnictwo wy¿sze w PKB. W 2005 r. osi¹gn¹³ on 1% PKB (z bud¿etu pañstwa 99,2%,
a z bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego 0,8% � tab. 6). W latach 1995�2005 w szkol-
nictwie wy¿szym wzros³y nak³ady inwestycyjne na dzia³alno�æ inwestycyjn¹ polegaj¹c¹
na budowie lub zakupach �rodków trwa³ych oraz na remonty budynków i budowli (w tym
remonty domów i sto³ówek studenckich), przy czym udzia³ inwestycji w szko³ach publicznych
w 2005 r. wyniós³ 86,3%.

19 Pañstwowe szko³y wy¿sze s¹ zaliczane do sektora finansów publicznych w �wietle postanowieñ
ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), wiêc wiele regulacji szczegó³o-
wych tej ustawy dotyczy równie¿ tych uczelni. W zakresie kszta³towania wynagrodzeñ pracowników
uczelnie pañstwowe s¹ zaliczane do pañstwowej sfery bud¿etowej.

Tab. 6. Wydatki publiczne i nak³ady inwestycyjne na szkolnictwo wy¿sze w Polsce w latach 1995�2005

�ród³o: Szko³y wy¿sze i ich finanse w 2005 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2006.

1995 2174,7 2,8 0,75 293,6 280,4 13,2
1996 3002,4 8,9 0,83 503,4 468,5 34,9
1997 3752,2 11,4 0,80 738,8 647,5 91,3
1998 4272,3 10,7 0,77 958,9 863,5 95,4
1999 5070,5 14,2 0,82 1228,1 1055,8 172,3
2000 5326,7 20,4 0,78 1575,8 1317,1 258,7
2001 6370.7 32,6 0,89 1690,6 1357,9 322,7
2002 6829,6 38,6 0,88 1541,4 1265,5 275,9
2003 7049,2 28,2 0,87 1478,9 1142,5 336,4
2004 8822,3 31,9 1,00 1785,8 1452,2 333,6
2005 9676,5 76,8 1,00 1958,7 1690,7 268,0

Lata
Wydatki (w mln z³)

bud¿etu
pañstwa

bud¿etów
jednostek
samorz¹du
terytorial-

nego

Udzia³
wydatków

publicznych
w PKB
(w %)

Nak³ady
inwestycyjne

ogó³em
(w mln z³)

W tym

szko³y
publiczne
(w mln z³)

szko³y
niepubliczne

(w mln z³)
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Prezentacjê poziomu i struktury przychodów szkó³ wy¿szych w podziale na szko³y publiczne
i niepubliczne przedstawiono w tab. 7�11.

Tab. 7. Struktura przychodów z dzia³alno�ci operacyjnej szkó³ wy¿szych w Polsce w 2005 r.

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie Szko³y wy¿sze i ich finanse w 2005 r. Informacje i opracowania
statystyczne, GUS, Warszawa 2006.

Ogó³em 14 625,1 85,0 9,8 0,7 0,2 3,8
Szko³y publiczne 12 431,7 83,3 11,4 0,7 0,2 3,8
Uniwersytety 4321,5 86,8 9,2 0,1 0,1 3,3
Techniczne 3289,7 75,9 19,6 0,6 0,1 2,8
Rolnicze 1060,9 73,8 10,5 4,0 0,3 10,8
Ekonomiczne 559,0 94,0 4,4 0,0 0,2 1,3
Pedagogiczne 346,0 96,0 2,3 0,0 0,0 1,3
Medyczne 1304,9 80,5 12,8 1,5 0,9 4,1
Wychowania
fizycznego 280,8 92,8 2,0 0,0 0,0 4,6
Artystyczne 372,9 97,3 1,1 0,0 0,0 1,6
WSZ 420,9 97,6 0,1 0,0 0,0 2,3
Pozosta³e 475,1 80,2 11,7 1,0 1,5 5,4
Szko³y
niepubliczne 2193,4 94,6 0,7 0,6 0,2 4,0
Ekonomiczne 1181,8 93,7 0,7 0,5 0,1 4,9
WSZ 497,8 95,0 0,3 1,2 0,2 3,2

Typy szkó³ Przychody
z dzia³al-

no�ci
operacyjnej
(w mln z³)

z dzia³al-
no�ci

dydaktycznej

z dzia³al-
no�ci

badawczej

z wydzie-
lonej

dzia³alno�ci
gospodarczej

W tym (w %)

ze sprzeda¿y
towarów

i materia³ów

pozosta³e
przychody
operacyjne

Ogó³em
(w mln z³) 14 625,1 12 429,5 1436,4 100,5 33,4 556,6
    W tym (w %):
Szko³y publiczne 85,0 83,3 99,0 88,0 89,1 84,1
Uniwersytety 29,5 30,2 27,8 2,4 11,9 25,5
Techniczne 22,5 20,1 45,0 18,0 7,6 16,5
Rolnicze 7,3 6,3 7,8 42,6 10,7 20,6
Ekonomiczne 3,8 4,2 1,7 0,0 3,2 1,3
Pedagogiczne 2,4 2,7 0,5 0,0 0,0 0,8

Tab. 8. Struktura przychodów z dzia³alno�ci operacyjnej szkó³ wy¿szych w Polsce w 2005 r.
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Tab. 9. Struktura przychodów z dzia³alno�ci dydaktycznej szkó³ wy¿szych w Polsce w 2005 r.

Ogó³em 12 429,5 61,3 0,4 32,6 5,8
Szko³y publiczne 10 355,3 73,5 0,2 20,0 6,3
Uniwersytety 3752,6 66,9 0,1 25,4 7,6
Techniczne 2497,4 80,3 0,1 13,6 5,9
Rolnicze 783,1 77,7 0,0 14,3 8,0
Ekonomiczne 525,9 51,1 0,1 42,3 6,5
Pedagogiczne 332,0 66,2 0,5 29,4 3,9
Medyczne 1049,9 84,5 0,1 12,0 3,4
Wychowania fizycznego 260,5 71,5 0,0 20,5 7,9
Artystyczne 362,6 83,3 0,9 7,9 7,9
WSZ 410,7 75,1 0,5 22,2 2,1
Pozosta³e 380,9 82,8 0,0 13,5 3,7
Szko³y niepubliczne 2074,1 0,2 1,5 95,1 3,3
Ekonomiczne 1107,7 0,0 2,7 93,8 3,4
WSZ 473,0 0,6 0,0 95,4 4,0

Typy szkó³ Przychody
z dzia³al-

no�ci
dydaktycznej

(w mln z³)

dotacje
z bud¿etu

�rodki
z bud¿etów
gmin i inne

fundusze

op³aty
za zajêcia

dydaktyczne

W tym

pozosta³e

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie Szko³y wy¿sze i ich finanse w 2005 r. Informacje i opracowania
statystyczne, GUS, Warszawa 2006.

Medyczne 8,9 8,4 11,7 20,1 33,6 9,6
Wychowania
fizycznego 1,9 2,1 0,4 0,0 0,0 2,3
Artystyczne 2,5 2,9 0,3 0,1 0,1 1,1
WSZ 2,9 3,3 0,0 0,0 0,6 1,7
Pozosta³e 3,2 3,1 3,9 4,8 21,3 4,6
Szko³y
niepubliczne 15,0 16,7 1,0 12,0 10,9 15,9
Ekonomiczne 8,1 8,9 0,6 5,3 5,2 10,5
WSZ 3,4 3,8 0,1 6,1 2,3 2,9

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie Szko³y wy¿sze i ich finanse w 2005 r. Informacje i opracowania
statystyczne, GUS, Warszawa 2006.
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Tab. 8. Struktura przychodów z dzia³alno�ci operacyjnej szkó³ wy¿szych w Polsce w 2005 r. (dok.)
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Tab. 10. Struktura przychodów z dzia³alno�ci dydaktycznej szkó³ wy¿szych w Polsce w 2005 r.

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie Szko³y wy¿sze i ich finanse w 2005 r. Informacje i opracowania
statystyczne, GUS, Warszawa 2006.

Ogó³em 12 429,5 7618,0 46,1 4047,4 717,9
     W tym (w %):
Szko³y publiczne 83,3 99,9 34,0 51,3 90,6
Uniwersytety 30,2 33,0 11,5 23,5 39,6
Techniczne 20,1 26,3 4,9 8,4 20,7
Rolnicze 6,3 8,0 0,0 2,8 8,7
Ekonomiczne 4,2 3,5 0,8 5,5 4,8
Pedagogiczne 2,7 2,9 3,6 2,4 1,8
Medyczne 8,4 11,6 1,6 3,1 5,0
Wychowania fizycznego 2,1 2,4 0,2 1,3 2,9
Artystyczne 2,9 4,0 6,7 0,7 4,0
WSZ 3,3 4,0 4,7 2,3 1,2
Pozosta³e 3,1 4,1 0,0 1,3 2,0
Szko³y niepubliczne 16,7 0,1 66,0 48,7 9,4
Ekonomiczne 8,9 0,0 65,9 25,7 5,2
WSZ 3,8 0,0 0,1 11,1 2,6

Typy szkó³ Przychody
z dzia³alno�ci
dydaktycznej

(w mln z³)

dotacje
z bud¿etu

�rodki
z bud¿etów
gmin i inne

fundusze

op³aty
za zajêcia

dydaktyczne

W tym (w %)

pozosta³e

Wy¿sze szko³y publiczne ró¿ni¹ siê istotnie od wy¿szych szkó³ niepublicznych struktur¹
przychodów. Strukturê przychodów z dzia³alno�ci operacyjnej poszczególnych typów szkó³
wed³ug rodzajów dzia³alno�ci przedstawiono w tab. 7 i 8. Uczelnie publiczne osi¹gnê³y w 2005 r.
83,3% przychodów z dzia³alno�ci dydaktycznej i 11,4% przychodów z dzia³alno�ci badawczej
w stosunku do przychodów ogó³em z dzia³alno�ci operacyjnej. W ich strukturze wystêpuje
nieznaczny udzia³ przychodów z wydzielonej dzia³alno�ci gospodarczej (0,7%) oraz ze sprzeda¿y
towarów i materia³ów (0,2%). Pozosta³e przychody operacyjne stanowi¹ 3,8% przychodów ogó-
³em z dzia³alno�ci operacyjnej.

Udzia³ przychodów z poszczególnych rodzajów dzia³alno�ci w przychodach ogó³em z dzia³al-
no�ci operacyjnej jest zró¿nicowany w zale¿no�ci od typu uczelni. W publicznych wy¿szych
szko³ach technicznych udzia³ przychodów z dzia³alno�ci dydaktycznej wyniós³ 75,9%, a przy-
chodów z dzia³alno�ci badawczej � 19,6%20 . W akademiach medycznych wyniós³ on odpowied-
nio 80,5% i 12,8%, w akademiach rolniczych � 73,8% i 10,5%, w uniwersytetach � 86,85% i 9,2%,
w wy¿szych szko³ach ekonomicznych � 94,0% i 4,4% (tab. 7).

W przypadku wy¿szych szkó³ niepublicznych w 2005 r. zdecydowanie wy¿szy udzia³ w przy-
chodach z dzia³alno�ci operacyjnej stanowi³y przychody z dzia³alno�ci dydaktycznej �  94,6%,
a przychody z dzia³alno�ci badawczej kszta³towa³y siê �rednio na poziomie 0,7% (tab. 7).

20 Szko³y wy¿sze i ich finanse, op. cit., s. 30.
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56Tab. 11. Struktura przychodów z dzia³alno�ci badawczej szkó³ wy¿szych w Polsce wed³ug �róde³ finansowania w 2005 r.

�ród³o: Szko³y wy¿sze i ich finanse w 2005 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2006.

Wyszczególnienie W tym (w %)Przychody
z dzia³alno�ci

badawczej
(w tys. z³)

w tym

�rodki
na dzia-
³alno�æ

wspoma-
gaj¹c¹

badania

�rodki na
realizacjê
projektów

badaw-
czych

�rodki na
realizacjê
projektów
celowych

dotacja
na

badania
w³asne

�rodki na
finanso-
wanie

wspó³pracy
naukowej
z zagra-

nic¹

sprzeda¿
pozosta³ych

prac
i us³ug

badawczych
i rozwo-
jowych

�rodki na
realizacjê

programów
lub przedsiê-

wziêæ
okre�lanych

przez
ministra

dotacje
na finanso-

wanie
dzia³al-
no�ci

statutowej

A
N

N
A H

A
R

A
Ñ

C
Z

Y
K

Ogó³em 1 436 407,4 46,0 10,6 1,2 21,5 5,2 8,8 17,4 1,1
Szko³y publiczne 1 422 070,3 46,4 10,7 1,2 21,4 4,9 8,8 17,3 1,1
Uniwersytety 398 858,8 60,9 14,5 0,9 20,5 1,9 7,0 8,2 1,7
Wy¿sze szko³y techniczne 646 002,0 35,4 6,3 1,6 21,7 8,7 12,9 20,2 1,0
Akademie rolnicze 111 693,6 59,4 17,6 0,7 24,3 0,6 4,1 11,6 0,0
Wy¿sze szko³y ekonomiczne 24 576,3 70,7 19,9 0,8 15,2 3,3 8,9 1,9 0,0
Wy¿sze szko³y pedagogiczne 7850,0 79,8 36,0 3,3 11,9 0,8 2,9 3,4 1,2
Akademie medyczne 167 603,9 39,5 10,6 0,6 22,3 0,4 3,9 32,8 1,2
Akademie wychowania fizycznego 5618,7 76,7 25,7 1,5 17,3 0,4 3,3 2,3 0,0
Wy¿sze szko³y artystyczne 4025,1 67,7 23,3 7,4 13,8 3,1 0,0 14,9 0,5
Wy¿sze szko³y zawodowe 395,1 41,8 22,8 19,0 0,0 0,0 0,0 58,2 0,0
Pozosta³e 55 446,8 45,3 12,3 0,5 21,8 6,7 1,4 24,8 0,0
Szko³y niepubliczne 14 337,1 3,8 1,3 0,0 27,7 29,4 8,2 22,6 8,2
Wy¿sze szko³y ekonomiczne 8034,8 1,2 0,4 0,0 32,2 44,7 4,7 6,4 10,8
Wy¿sze szko³y zawodowe 1644,9 0,0 0,0 0,0 15,3 15,8 15,9 33,9 19,1
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Szko³y publiczne cechuj¹ siê szerszym zakresem dzia³alno�ci ni¿ szko³y niepubliczne. S¹ znacz-
nie bardziej zaanga¿owane w dzia³alno�æ badawcz¹ i osi¹gaj¹ z niej znacz¹cy przychód (11,4%).
Analizê struktury przychodów wed³ug �róde³ finansowania poszczególnych rodzajów dzia³alno-
�ci, oddzielnie dla szkó³ publicznych i niepublicznych przedstawiono w tab. 7�11.

Struktura przychodów z dzia³alno�ci dydaktycznej wed³ug �róde³ finansowania wskazuje, ¿e
g³ównym �ród³em finansowania dzia³alno�ci dydaktycznej uczelni publicznych s¹ dotacje z bu-
d¿etu pañstwa (73,5%), nastêpnie op³aty za zajêcia dydaktyczne (20,0%) i pozosta³e �ród³a finan-
sowania (6,3%). �rodki z bud¿etów gmin i inne fundusze publiczne stanowi¹ nieznaczny odsetek
przychodów (0,2%) szkó³ publicznych (tab. 9). Ni¿szy udzia³ dotacji z bud¿etu pañstwa uczelnie
publiczne �rekompensuj¹� sobie wy¿szym udzia³em przychodów z tytu³u odp³atnych zajêæ dy-
daktycznych. Na przyk³ad, w wy¿szych szko³ach ekonomicznych w Polsce udzia³ dotacji z bu-
d¿etu pañstwa w przychodach z dzia³alno�ci dydaktycznej w szko³ach publicznych wynosi³
51,1%, a udzia³ przychodów z tytu³u p³atnych zajêæ dydaktycznych � 42,3%. Odpowiednie wska�-
niki dla wy¿szych szkó³ pedagogicznych wynosz¹ 66,2% i 29,4%, dla uniwersytetów
� 66,9% i 25,4%, dla wy¿szych szkó³ technicznych � 80,3% i 13,6%, a dla akademii wychowania
fizycznego � 71,5% i 20,5% (tab. 9).

Strukturê przychodów z dzia³alno�ci dydaktycznej w podziale na szko³y publiczne i niepu-
bliczne oraz typy szkó³ przedstawiaj¹ tab. 9 i 10.

Przychody z dzia³alno�ci badawczej i rozwojowej w szko³ach wy¿szych w Polsce w 2005 r. oraz
ich strukturê prezentuje tab. 11. Przychody te s¹ finansowane z dotacji na dzia³alno�æ statutow¹
(w tym na badania w³asne i dzia³alno�æ wspomagaj¹c¹ badania), ze �rodków na realizacjê projektów
badawczych i celowych, �rodków na finansowanie wspó³pracy naukowej z zagranic¹, �rodków
uzyskanych ze sprzeda¿y pozosta³ych prac i us³ug badawczych oraz �rodków na realizacjê
programów i przedsiêwziêæ okre�lonych przez ministra21.

W celu osi¹gniêcia lepszej efektywno�ci kszta³cenia niezbêdne jest zwiêkszenie nak³adów na
szkolnictwo wy¿sze. Wynika to z potrzeb gospodarczych i rozwojowych kraju oraz ze zobowi¹zañ
Polski wobec UE w zakresie osi¹gniêcia celów Strategii Lizboñskiej.

21 Szko³y wy¿sze i ich finanse, op. cit., s. 31.

Potencja³ rozwojowy szkó³ wy¿szych Ma³opolski
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Analiza SWOT szkolnictwa wy¿szego w Ma³opolsce

1. Nadchodz¹cy ni¿ demograficzny zagro¿eniem
dla wzrostu liczby studentów

2. Zmieniaj¹ce siê perspektywy kariery zawodo-
wej absolwentów szkó³ wy¿szych

3. Konkurencja pomiêdzy szko³ami publicznymi
a szko³ami niepublicznymi

4. Konkurencja szkó³ zagranicznych na rynku kra-
jowym

5. Niedostateczne wykorzystanie kapita³u ludz-
kiego szkó³ wy¿szych w gospodarce

6. Brak zainteresowania przemys³u efektami prac
naukowo-badawczych

Szanse Zagro¿enia

1. Wprowadzanie ujednoliconego systemu kszta³-
cenia (studia licencjackie � magisterskie � dok-
toranckie) w szko³ach wy¿szych zgodnie z Pro-
cesem Boloñskim

2. Presja rynku pracy wynikaj¹ca z zapotrzebo-
wania na nowe umiejêtno�ci absolwentów

3. W³¹czanie studentów do wspó³pracy z przed-
siêbiorstwami oraz podmiotami samorz¹du te-
rytorialnego w ramach prac licencjackich, magi-
sterskich i doktorskich

4. Tworzenie p³aszczyzny wspó³pracy i komu-
nikacji pomiêdzy uczelniami a przedsiêbior-
stwami

5. Tworzenie przez uczelnie Krakowa centrów
transferu technologii

6. Intensywno�æ wspó³pracy pomiêdzy jednost-
kami tworz¹cymi krakowski o�rodek naukowy

7. Internacjonalizacja szkó³ wy¿szych

�ród³o: opracowanie autorki.

ANNA HARAÑCZYK

Mocne strony S³abe strony

1. Liczna i wysoko wykwalifikowana kadra kra-
kowskich uczelni

2. Wzrost liczby studentów
3. Bogata oferta dydaktyczna zawieraj¹ca makro-

kierunki i kierunki miêdzyuczelniane, studia dok-
toranckie i podyplomowe

4. Dostosowanie kierunków studiów do zmienia-
j¹cych siê preferencji rynku pracy

5. Du¿a liczba uczelni publicznych i niepublicznych
6. Bogata kultura studencka zachêcaj¹ca do podej-

mowania studiów w Krakowie
7. Istnienie Krakowskiego Parku Technologiczne-

go wykorzystuj¹cego potencja³ naukowy szkó³
wy¿szych

1. Niewystarczaj¹ce �rodki finansowe na dzia³al-
no�æ statutow¹ szkó³ wy¿szych

2. Niewystarczaj¹ca infrastruktura dydaktyczna
szkó³ wy¿szych � trudna sytuacja lokalowa

3. S³aba modernizacja aparatury badawczej uczelni
4. S³aby stopieñ integracji �rodowiska naukowego
5. S³abe wykorzystanie pracowników naukowo-

-dydaktycznych przez podmioty gospodarcze
i jednostki administracji publicznej

6. Niskie zarobki w szko³ach wy¿szych w po-
równaniu z sektorem przedsiêbiorstw

7. Niedostatecznie rozwiniêty system monitoro-
wania potrzeb szkó³ wy¿szych

Wnioski i rekomendacje
Gospodarka oparta na wiedzy stawia przed szko³ami wy¿szymi coraz wiêksze wymagania.

Oczekuje siê m.in. wypracowania za³o¿eñ polityki szkolnictwa wy¿szego, które bêd¹ uwzglêdnia³y
przemiany zachodz¹ce na �wiecie. Dzia³ania te bêd¹ mia³y na celu przygotowanie obywateli
informuj¹cych siê, komunikuj¹cych siê, ucz¹cych siê i przygotowanych do pe³nienia odpowiedniej
roli w spo³eczeñstwie.

Najwa¿niejsze dzia³ania powinny obejmowaæ:
� dokoñczenie procesu legislacyjnego wdra¿aj¹cego now¹ ustawê Prawo o szkolnictwie wy¿-

szym z 2005 r.;
� zwiêkszanie efektywno�ci publicznego finansowania szkolnictwa wy¿szego;
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Potential for Development of Higher Schools
in Ma³opolska Region

The goal of this analysis is the presentation of the condition of Higher Education in Ma³opol-
ska Region compared to the state of national development and how it impacts on local growth.
The article has four parts.

The first one discuses Polish system of higher education. It reviews the numbers of students
and graduates setting in different types of higher schools and the specializations. Also it intro-
duces elements of Bologna accords realized in Poland.

The second part considers the potential for research in higher schools and the curriculum for
young teachers. The problems of doctoral programs as the third stage of higher education are
particularly important for the education of young teachers. The research conducted by higher
schools are significant too.

The third part presents the problems of finance for both public and non-public higher schools
in Poland. The government expenses and investments in higher schools as well as the structure
of incomes from operational activity of higher schools were analyzed in reference to the didactic
activities and the research works and the business activities.

The fourth part describes SWOT analyses of higher schools in Ma³opolsca Region. The clo-
sure consist of the conclusions and recommendations.

Potencja³ rozwojowy szkó³ wy¿szych Ma³opolski

� pe³ne wdro¿enie w szko³ach wy¿szych Procesu Boloñskiego (³atwo czytelnych i porówny-
walnych stopni � dyplomów, dalszy rozwój studiów dwu- i trzystopniowych, upowszechnie-
nie punktowego systemu rozliczania osi¹gniêæ studentów � ECTS, zwiêkszenie mobilno�ci
studentów i pracowników, propagowanie tematyki europejskiej w kszta³ceniu);

� u³atwienie awansu zawodowego m³odym pracownikom akademickim;
� poprawê jako�ci i efektywno�ci systemu studiów wy¿szych;
� poprawê infrastruktury szkó³ wy¿szych � unowocze�nienie bazy dydaktycznej i naukowej

przez poprawê sytuacji lokalowej i zmodernizowanie aparatury badawczej uczelni;
� zwiêkszenie dostêpno�ci szkolnictwa wy¿szego;
� upodmiotowienie studentów jako pe³noprawnych partnerów edukacyjnych uczelni;
� powi¹zanie kszta³cenia z wymogami rynku pracy;
� wdro¿enie systemu kszta³cenia ustawicznego i e-edukacji;
� powi¹zanie szkolnictwa wy¿szego z badaniami naukowymi;
� wykorzystanie kapita³u ludzkiego szkó³ wy¿szych na potrzeby gospodarki;
� wykorzystanie efektów prac naukowo-badawczych w praktyce gospodarczej;
� harmonizacjê przepisów w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy¿szego.
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Zak³ad Przedsiêbiorczo�ci i Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zatrudnienie w dzia³alno�ci badawczej i rozwojowej
jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

W informacyjnej fazie rozwoju cywilizacyjnego istotn¹ rolê odgrywaj¹ wiedza i nauka, a kapi-
ta³ ludzki jest czynnikiem, bez którego nie jest mo¿liwe osi¹gniêcie trwa³ego i wysokiego tempa
rozwoju spo³eczno-gospodarczego (Borowiec, Rachwa³ 2007). Kapita³ ludzki jest czynnikiem,
który okre�la szybko�æ adaptacji nowych rozwi¹zañ czerpanych z zasobu teoretycznie mo¿liwej
do wykorzystania technologii. Istotne znaczenie w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy ma
równie¿ postêp techniczny, który wymaga dzia³añ innowacyjnych odnosz¹cych siê do zasobów
intelektualnych cz³owieka oraz podejmowania nowych badañ. �Badania naukowe s¹ tym sekto-
rem w gospodarce, który pierwszy odkrywa i rozwija nowe formy informacji, które s¹ pó�niej
transformowane w nowe umiejêtno�ci i nowe materialne dobra� (Domañski 1993, s. 216).

Rozwój i racjonalne wykorzystanie zasobów ludzkich to jedna z podstaw gospodarki opartej
na wiedzy, gdy¿ to one stanowi¹ najwa¿niejsze �ród³o bogactwa ka¿dego kraju. Przyjmuje siê, ¿e
�gospodarka oparta na wiedzy polega na generowaniu innowacyjnych pomys³ów, tj. takich,
które po wdro¿eniu przynosz¹ zyski materialne lub socjalne�, w którym podstawow¹ rolê odgry-
wa czynnik ludzki (Tomaszewska 2004, s. 74). Dlatego �na specjaln¹ uwagê zas³uguje relacja
pomiêdzy mechanizmami rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz mechanizmami rozwoju
spo³eczeñstwa opartego na wiedzy� (Kukliñski 2004, s. 186). Kszta³towanie spo³eczeñstwa opar-
tego na wiedzy jest uzale¿nione od zmian nasilenia oddzia³ywania wielu czynników, takich jak:
nak³ady na dzia³alno�æ badawcz¹ i rozwojow¹, liczba studentów, odpowiednie instrumenty prawne
i ekonomiczne. Szczególne znaczenie w tym procesie ma czynnik ludzki, którego jako�æ jest
zwi¹zana z poziomem zasobów wiedzy wynikaj¹cych z poziomu wykszta³cenia, umiejêtno�ci,
a tak¿e jako�ci organizacji pracy.

Niniejsze rozwa¿ania obejmuj¹ analizê zmian zatrudnienia w dzia³alno�ci badawczej i rozwojo-
wej (B+R) jako czynnika rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przyjmujemy, ¿e zatrudnienie
w dzia³alno�ci B+R jest jednym z mierników potencja³u intelektualnego, który umo¿liwia rozwój
gospodarki. Zostanie to rozpatrzone na przyk³adzie 27 krajów (dla których jest dostêpna staty-
styka dotycz¹ca zatrudnienia w sektorze badawczo-rozwojowym). Dla tych krajów okre�lono
zmiany w zatrudnieniu w dzia³alno�ci B+R w latach 1995�2003.

Za osoby zatrudnione w dzia³alno�ci B+R uwa¿a siê �pracowników naukowych i in¿ynierów
(osoby z wykszta³ceniem pe³nym wy¿szym, zajmuj¹ce siê bezpo�rednio tworzeniem nowej wie-
dzy, produktów, procesów, metod i systemów oraz planowaniem i kierowaniem pracami nad
projektami naukowymi), techników (pracownicy z wymaganym wy¿szym przeszkoleniem zawo-
dowym lub technicznym) oraz personel pomocniczy (personel administracyjny, sekretarki, wy-
kwalifikowani i przyuczeni pracownicy)� (Rocznik Statystyki Miêdzynarodowej 2003, s. 212).
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Tab. 1. Zmiany zatrudnienia w dzia³alno�ci badawczej i rozwojowej w wybranych krajach w latach 1995�2003

1995 1997 2000 2002 2003 1997 2000 2002 2003 1995 1997 2000 2002 2003
1. Chiny 751,7 779,7 821,7 956,5 1035,2 103,7 109,3 127,2 137,7 15,7 16,8 19,3 19,3 20,3
2. Rosja 1210,6 1053,0 989,3 1008,1 986,9 87,0 81,7 83,3 81,5 25,3 22,7 20,3 20,3 19,3
3. Japonia 948,1 894,0 896,8 857,3 882,4 94,3 94,6 90,4 93,1 19,8 19,3 17,3 17,3 17,3
4. Niemcy 459,1 460,0 484,7 480,0 472,5 100,2 105,6 104,6 102,9 9,6 9,9 9,7 9,7 9,2
5. Francja 318,4 303,0 327,5 343,7 346,1 95,2 102,9 107,9 108,7 6,6 6,5 6,9 6,9 6,8
6. Republika Korei 152,2 146,6* 138,1 172,3 186,2 96,3 90,7 113,2 122,3 3,2 3,2 3,5 3,5 3,6
7. Kanada 145,0 154,2* 167,9 177,1 183,3* 106,3 115,8 122,1 126,4 3,0 3,3 3,6 3,6 3,6
8. W³ochy 141,8 142,0 150,1 164,0 161,8 100,1 105,9 115,7 114,1 3,0 3,1 3,3 3,3 3,2
9. Hiszpania 80,0 87,2 120,6 134,3 151,5 109,0 150,8 167,9 189,4 1,7 1,9 2,7 2,7 3,0

10. Holandia 79,3 84,0 88,0 87,4 86,0 105,9 111,0 110,2 108,4 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7
11. Polska 83,6 83,8 78,9 76,2 77,0 100,2 94,4 91,1 92,1 1,7 1,8 1,5 1,5 1,5
12. Szwecja 62,6 65,5 66,7 72,2 73,0 104,6 106,5 115,3 116,6 1,3 1,4 1,5 1,5 1,4
13. Meksyk 33,3 35,9* 39,7 43,5 60,0 107,8 119,2 130,6 180,2 0,7 0,8 0,9 0,9 1,2
14. Finlandia 33,6 41,3 52,6 55,0 57,2 122,9 156,5 163,7 170,2 0,7 0,9 1,1 1,1 1,1
15. Belgia 39,8 44,2 53,4 52,1 52,3 111,1 134,2 130,9 131,4 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0
16. Dania 30,2 34,2 37,7 42,4 41,6 113,2 124,8 140,4 137,7 0,6 0,7 0,9 0,9 0,8
17. Rumunia 60,9 54,4 44,1 32,6 32,8 89,3 72,4 53,5 53,9 1,3 1,2 0,7 0,7 0,6
18. Grecja 17,6 20,2 26,4 30,2 31,8 114,8 150,0 171,6 180,7 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6
19. Turcja 18,5 21,9* 27,0 29,0 30,0 118,4 145,9 156,8 162,2 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6
20. Norwegia 23,9 24,9 25,4 27,3 29,0 104,2 106,3 114,2 121,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
21. Czechy 22,7 23,2 24,2 26,0 28,0 102,2 106,6 114,5 123,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
22. Portugalia 15,5 18,0 21,9 24,3 25,5 116,1 141,3 156,8 164,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5
23. Wêgry 19,6 20,8 23,5 23,7 23,3 106,1 119,9 120,9 118,9 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
24. Nowa Zelandia 10,5 11,5* 13,1 17,8 21,4 109,5 124,8 169,5 203,8 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4
25. Irlandia 9,7 10,8 12,8 13,6 14,5 111,3 132,0 140,2 149,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
26. S³owacja 16,2 16,4 15,2 13,6 13,4 101,2 93,8 84,0 82,7 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
27. S³owenia 9,9 8,0 8,5 8,6 8,6 80,8 85,9 86,9 86,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Ogó³em 4794,3 4638,7 4755,8 4968,8 5111,3 96,8 99,2 103,6 106,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Udzia³ zatrudnienia w B+R
w badanych pañstwach

Lp. Kraje Zatrudnieni w B+R (w tys.) Dynamika zatrudnionych
w B+R (1995 = 100)

* Dane szacunkowe.                                         �ród³o: obliczenia autorki na podstawie Rocznika Statystyki Miêdzynarodowej 2003 i 2006, GUS, Warszawa.
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Liczba zatrudnionych w dzia³alno�ci B+R w analizowanych krajach wzros³a z 4,8 mln w 1995 r.
do 5,1 mln w 2003 r. (tab. 1, ryc. 1). Pod wzglêdem dynamiki wzrostu wyró¿niaj¹ siê dwa okresy.
Pierwszy obejmuje lata 1995�1997, w których liczba zatrudnionych w dzia³alno�ci B+R zmniej-
szy³a siê z 4,8 mln do 4,6 mln, czyli do 96,8%. Drugi okres, obejmuj¹cy lata 1997�2003, charakte-
ryzowa³ siê systematycznym wzrostem liczby pracowników zatrudnionych w tej dzia³alno�ci �
do 5,1 mln osób w 2003 r. (do 106,6%).

Ryc. 1. Ogó³ zatrudnionych w dzia³alno�ci B+R w grupie analizowanych pañstw w latach 1995�2003

�ród³o: obliczenia autorki na podstawie Rocznika Statystyki Miêdzynarodowej 2003 i 2006, GUS,
Warszawa.

Analizowane kraje charakteryzuj¹ siê bardzo zró¿nicowanym potencja³em badawczo-rozwo-
jowym, czego wyrazem jest zró¿nicowanie liczby zatrudnionych w dzia³alno�ci B+R. W 1995 r.
zatrudnienie w dzia³alno�ci B+R waha³o siê od 9,7 tys. osób do 1210,6 tys. osób (czyli jak 1:125).
Najwy¿szym poziomem zatrudnienia w tego typu dzia³alno�ci spo�ród 27 analizowanych krajów
charakteryzowa³a siê Rosja, w której zatrudnionych by³o 1,2 mln osób, czyli 25,3% ogólnego
zatrudnienia w badanych  pañstwach (ryc. 2). Drug¹ pozycjê zajmowa³a Japonia, której udzia³
w tej kategorii zatrudnienia wynosi³ 19,8%, a nastêpn¹ � Chiny (15,7%). Pod wzglêdem potencja-
³u badawczo-rozwojowego wymienione trzy kraje odgrywa³y podstawow¹ rolê i ³¹cznie skupia³y
60,8% ogólnego zatrudnienia w B+R wszystkich badanych krajów. Znacznie mniejszym poten-
cja³em cechowa³y siê Niemcy (9,6%) i Francja (6,6%), które ³¹cznie skupia³y 16,2% ogó³u zatrud-
nionych. Kolejn¹ grupê pañstw, których udzia³ waha³ siê od 3,0% do 3,2%, stanowi³y Republika
Korei, Kanada i W³ochy, które ³¹cznie skupia³y 9,2% ogó³u zatrudnienia w tej dzia³alno�ci w ba-
danych krajach. W nastêpnej grupie znalaz³y siê kraje, których udzia³ wynosi³ od 1% do 2%.
Nale¿a³y do niej: Polska, Hiszpania, Holandia, Szwecja i Rumunia, skupiaj¹ce ³¹cznie 7,7%.
Wymienione grupy pañstw ³¹cznie skupia³y 93,9% zatrudnienia w dzia³alno�ci badawczej i roz-
wojowej. Znacznie mniejsz¹ rolê odgrywa³o pozosta³ych 14 pañstw, których ³¹czny udzia³ w ogól-
nym zatrudnieniu badanych pañstw wynosi³ 5,4% (Belgia, Finlandia, Meksyk, Dania, Norwegia,
Czechy, Wêgry, Turcja, Grecja, S³owacja, Portugalia, Nowa Zelandia, S³owenia i Irlandia).
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Ryc. 2. Zatrudnieni w dzia³alno�ci B+R w analizowanych pañstwach w latach 1995�2003 (w tys.)

�ród³o: na podstawie Rocznika Statystyki Miêdzynarodowej 2003 i 2006, GUS, Warszawa.

W analizowanym okresie, przy �redniej dynamice zatrudnienia 101,2%, w poszczególnych
krajach zaznaczy³o siê du¿e jej zró¿nicowanie, od 53,9 do 203,8%. Pod wzglêdem dynamiki wzro-
stu wyró¿nia siê trzy grupy krajów. Pierwsza obejmuje 7 pañstw o dynamice wzrostu od 150% do
203%. Wyró¿nia siê w niej Nowa Zelandia, w której zatrudnienie w dzia³alno�ci B+R wzros³o
z 10,5 tys. osób w 1995 r. do 21,4 tys. osób w 2003 r., czyli do 203,8%. Kolejne trzy miejsca zajmuj¹:
Hiszpania, Grecja i Meksyk, o dynamice od 180% do 190%, a nastêpne s¹: Finlandia, Portugalia
i Turcja. Drug¹, najliczniejsz¹ grupê reprezentuje 14 krajów o ni¿szej dynamice zatrudnienia,
wahaj¹cej siê od 100% do 150%. Znajduj¹ siê w niej: Irlandia, Dania, Chiny, Belgia, Kanada,
Czechy, Republika Korei, Norwegia, Wêgry, Szwecja, W³ochy, Francja, Holandia i Niemcy. Trze-
cia, najmniej liczna grupa obejmuje 6 pañstw charakteryzuj¹cych siê zmniejszaniem liczby za-
trudnionych w dzia³alno�ci B+R, czego wyrazem jest spadek wska�nika dynamiki z 93% do 53%.
Reprezentuj¹ j¹: Japonia (z niewielkim wzrostem potencja³u gospodarczego) oraz kraje, w któ-
rych nast¹pi³a zmiana systemu gospodarowania z centralnego na rynkowy (Polska, S³owenia,
S³owacja, Rosja, Rumunia). W�ród nich najwiêksza recesja wystêpuje w Rumunii, w której liczba
zatrudnionych w dzia³alno�ci B+R zmniejszy³a siê z 60,9 tys. w 1995 r. do 32,8 tys. w 2003 r., czyli
do 53,9%.

Najwiêksze znaczenie pod wzglêdem potencja³u zatrudnienia w B+R mia³y w 1995 r. pañstwa
odznaczaj¹ce siê ró¿nymi tendencjami przemian. W�ród pañstw o wysokim potencjale najwy¿-
sz¹ dynamik¹ odznacza³y siê Chiny, w których liczba zatrudnionych w dzia³alno�ci B+R zwiêk-
szy³a siê do 137,7%, a spadek potencja³u nast¹pi³ w Japonii, w której liczba zatrudnionych
zmniejszy³a siê do 93,1%. Powa¿niejszym spadkiem charakteryzowa³a siê równie¿ Rosja, w której
zatrudnienie zmniejszy³o siê do 81,5%.

W konsekwencji zarysowanego procesu przemian liczby zatrudnionych w B+R w latach 1995�2003
ró¿nice w potencjale badawczo-rozwojowym analizowanych krajów utrzyma³y siê na poziomie
zbli¿onym do poziomu z 1995 r., czego przejawem jest zró¿nicowanie wielko�ci zatrudnienia
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w dzia³alno�ci B+R, które w 2003 r. waha³o siê od 8,6 tys. do 1035,2 tys., czyli jak 1: 120. W 2003 r.,
podobnie jak w 1995 r., dominuj¹c¹ rolê odgrywa³y Chiny, Rosja i Japonia, które ³¹cznie skupia³y
71,2% ogó³u zatrudnienia w tej dzia³alno�ci w analizowanych krajach (ryc. 3). W stosunku do
1995 r., w wyniku wzrostu zatrudnienia w Chinach z 751,7 tys. do 1035,2 tys. osób (do 137,7%), te
trzy pañstwa zwiêkszy³y swój udzia³ o 10,4%. Drug¹ grupê stanowi³y Niemcy i Francja, które
³¹cznie skupi³y 20,1% potencja³u zatrudnienia w B+R analizowanych pañstw i zwiêkszy³y swój
udzia³ o 3,9%. Nastêpne by³y: Republika Korei, Kanada i W³ochy, których udzia³ waha³ siê od
4,0% do 4,6%; skupia³y one ³¹cznie 13,1% zatrudnionych w B+R (wzrost o 3,9%). Kolejn¹ grupê
stanowi³y: Hiszpania, Holandia, Polska, Szwecja, Meksyk, Finlandia, Belgia i Dania, które odzna-
cza³y siê udzia³em od 1% do 3,7%, skupiaj¹c ³¹cznie 14,7%. Najmniejsz¹ rolê w 2003 r. odgrywa³y:
Rumunia, Grecja, Turcja, Norwegia, Czechy, Portugalia, Wêgry, Nowa Zelandia, Irlandia, S³owacja
i S³owenia, których udzia³ wyniós³ ³¹cznie 6,3%.

Okazuje siê wiêc, ¿e w latach 1995�2003 najwy¿sze zatrudnienie w dzia³alno�ci B+R by³o
w krajach du¿ych, charakteryzuj¹cych siê du¿¹ liczb¹ ludno�ci (Chiny, Rosja) i w krajach wysoko
rozwiniêtych gospodarczo (Japonia, Niemcy, Francja). Najni¿sze zatrudnienie w dzia³alno�ci
B+R by³o w krajach ma³ych i s³abo rozwiniêtych.

Ryc. 3. Zmiany zatrudnienia w dzia³alno�ci B+R w analizowanych pañstwach w latach 1995�2003

�ród³o: obliczenia autorki na podstawie Rocznika Statystyki Miêdzynarodowej 2003 i 2006, GUS, Warszawa.

Poszczególne kraje dysponowa³y ró¿nym potencja³em badawczo-rozwojowym, który w znacz-
nym stopniu wynika³ z potencja³u ekonomicznego. W zwi¹zku z tym do okre�lania natê¿enia
analizowanego procesu przemian potencja³u zatrudnionych w dzia³alno�ci badawczo-rozwojo-
wej przyjêto wska�nik obrazuj¹cy liczbê osób zatrudnionych w dzia³alno�ci B+R na 1000 pracu-
j¹cych. W grupie badanych krajów warto�ci tego wska�nika waha³y siê od 0,9 osoby do 24,2
osób na 1000 pracuj¹cych (tab. 2).
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W 1995 r. w grupie analizowanych pañstw wska�nik ten wynosi³ �rednio 8,5 osoby na 1000
pracuj¹cych. W strukturze badanych krajów obserwujemy du¿e zró¿nicowanie warto�ci wska�-
nika, który waha³ siê od 0,9 do 18,2 osoby na 1000 pracuj¹cych. Najwy¿szymi warto�ciami
wska�nika charakteryzowa³y siê Rosja, Finlandia i Szwecja, w których wynosi³ on od 15,3 do 18,2
osoby zatrudnione w B+R na 1000 pracuj¹cych (ryc. 4). Ni¿szymi warto�ciami wska�nika, od 10,0
do 14,9 osób, cechowa³y siê: Japonia, Francja, Niemcy, Dania, Norwegia, Holandia, S³owenia,
Kanada oraz Belgia, czyli kraje o stabilnej pozycji gospodarczej oraz bardzo szybko siê rozwija-
j¹ce (S³owenia). Znacznie ni¿sze warto�ci tego wska�nika, od 9,9 do 5,0 osoby, cechowa³y Now¹

Tab. 2. Zmiany wska�nika zatrudnienia w dzia³alno�ci badawczej i rozwojowej na 1000 pracuj¹cych
w wybranych krajach w latach 1995�2003

* Dane szacunkowe.

�ród³o: obliczenia autorki na podstawie Rocznika Statystyki Miêdzynarodowej 2003 i 2006, GUS, Warszawa.

1. Grecja 4,6 6,7 7,7 8,0 145,7 167,4 173,9
2. Nowa Zelandia 8,2 9,3 12,3 14,0 113,4 150,0 170,7
3. Turcja 0,9 1,3 1,4 1,5* 144,4 155,6 166,7
5. Portugalia 3,4 4,4 4,8 5,1 129,4 141,2 150,0
4. Meksyk 1,0 1,0 1,1 1,5 100,0 110,0 150,0
6. Finlandia 16,4 22,8 23,3 24,2 139,0 142,1 147,6
7. Hiszpania 5,9 7,3 7,7 8,5 123,7 130,5 144,1
8. Czechy 4,4 5,0 5,3 5,8 113,6 120,5 131,8
9. Dania 11,5 13,6 15,2 15,1 118,3 132,2 131,3

10. Chiny 1,1 1,2 1,3 1,4 109,1 118,2 127,3
11. Belgia 10,3 13,0 12,6 12,6 126,2 122,3 122,3
12. Norwegia 11,3 11,1 11,8 12,7 98,2 104,4 112,4
13. Republika Korei 7,5 6,5 7,8 8,4 86,7 104,0 112,0
14. Wêgry 5,4 6,1 6,1 6,0 113,0 113,0 111,1
15. Szwecja 15,3 16,0 16,6 16,8 104,6 108,5 109,8
16. Kanada 10,6 11,1 11,3 11,4* 104,7 106,6 107,5
17. Irlandia 7,5 7,5 7,6 8,0 100,0 101,3 106,7
18. Polska 4,3 4,6 4,5 4,5 107,0 104,7 104,7
19. W³ochy 6,5 6,5 6,9 6,7 100,0 106,2 103,1
20. Niemcy 12,2 12,4 12,3 12,2 101,6 100,8 100,0
21. Francja 14,0 13,5 13,8 13,9 96,4 98,6 99,3
22. Japonia 14,2 13,5 13,1 13,6 95,1 92,3 95,8
23. Holandia 11,2 10,8 10,5 10,4 96,4 93,8 92,9
24. S³owacja 7,7 7,5 6,7 6,5 97,4 87,0 84,4
25. S³owenia 11,2 9,6 9,4 9,3 85,7 83,9 83,0
26. Rosja 18,2 15,4 15,6 15,0 84,6 85,7 82,4
27. Rumunia 5,5 4,0 3,0 3,4 72,7 54,5 61,8

Lp. Kraje Zatrudnieni w B+R
na 1000 pracuj¹cych

1995

Dynamika zatrudnionych
w B+R na 1000 pracuj¹cych

(1995 = 100)

2000 2002 2003 2000 2002 2003
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Zelandiê, S³owacjê, Republikê Korei, Irlandiê, W³ochy, Hiszpaniê, Rumuniê i Wêgry. Najni¿szy-
mi warto�ciami, poni¿ej 4,9 osoby na 1000 pracuj¹cych, charakteryzowa³y siê: Grecja, Czechy,
Polska, Portugalia, Chiny, Meksyk i Turcja.

W kolejnych latach okresu badawczego zauwa¿a siê wzrost warto�ci analizowanego wska�nika
w poszczególnych pañstwach. W 2003 r. jego warto�æ waha³a siê od 24,2 do 1,4 osób zatrudnio-
nych w dzia³alno�ci B+R na 1000 pracuj¹cych. Najwy¿szymi warto�ciami odznacza³a siê grupa
pañstw, w której zatrudnienie w dzia³alno�ci B+R na 1000 pracuj¹cych wynosi³o 15,0 i wiêcej
osób. Nale¿¹ do niej, podobnie jak w 1995 r., Finlandia, Szwecja, Rosja, a tak¿e Dania, która osiem
lat wcze�niej znajdowa³a siê w grupie o znacznie ni¿szej warto�ci wska�nika. W Finlandii, która
charakteryzuje siê najwy¿sz¹ warto�ci¹ wska�nika, nast¹pi³ jego wzrost z 16,4 w 1995 r. do 24,2
w 2003 r., czyli o 7,8 osoby (do 142,1%). Kolejn¹ grupê stanowi¹ pañstwa, w których warto�æ
wska�nika wynosi³a od 10,0 do 14,9 osób. Podobnie jak w 1995 r., by³y w niej: Francja, Japonia,
Norwegia, Belgia, Niemcy, Kanada i Holandia. Znalaz³a siê w niej równie¿ Nowa Zelandia, w któ-
rej nast¹pi³ wzrost wska�nika z 8,2 do 14,0, czyli do 150%. W 1995 r. w tej grupie pañstw znalaz³a
siê tak¿e S³owenia, lecz warto�æ wska�nika zmniejszy³a siê w tym kraju do 9,3. S³owenia wraz
z Hiszpani¹, Republik¹ Korei, Grecj¹, Irlandi¹, W³ochami, S³owacj¹, Wêgrami, Czechami i Portu-
gali¹ to zespó³ krajów, w których warto�æ wska�nika wynosi³a od 9,9 do 5,0 osób. W porównaniu
z 1995 r. grupa pañstw o najni¿szych warto�ciach wska�nika zmniejszy³a swoj¹ liczebno�æ o 30%.
Wska�nikiem o warto�ci poni¿ej 5 cechowa³y siê w 2003 r. Polska, Rumunia, Turcja, Meksyk
i Chiny.

Rozpatruj¹c dynamikê zatrudnienia w B+R w przeliczeniu na 1000 pracuj¹cych w latach 1995�
2003, zauwa¿a siê mniejsz¹ rozpiêto�æ skrajnych warto�ci w porównaniu z dynamik¹ ogó³u za-
trudnionych w B+R: w badanej grupie pañstw waha siê ona od 173,9% do 61,8%. W analizowanym
okresie w 19 pañstwach nast¹pi³ wzrost warto�ci wska�nika, w jednym (Niemczech) warto�æ siê
nie zmieni³a, a w siedmiu krajach jego warto�æ siê zmniejszy³a. Najwy¿sz¹ dynamik¹ wska�nika
wyró¿nia³y siê Grecja, Nowa Zelandia i Turcja, a najwiêksz¹ recesj¹ � Rumunia, Rosja, S³owacja
i S³owenia.

Ryc. 4. Zatrudnieni w dzia³alno�ci B+R na 1000 pracuj¹cych w analizowanych pañstwach w latach 1995�2003
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�ród³o: obliczenia autorki na podstawie Rocznika Statystyki Miêdzynarodowej 2003 i 2006, GUS, Warszawa.
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Podsumowuj¹c, najwy¿szymi warto�ciami wska�nika zatrudnienia w dzia³alno�ci B+R na 1000
pracuj¹cych w�ród analizowanych pañstw charakteryzowa³y siê kraje skandynawskie (Finlan-
dia, Szwecja, Norwegia) oraz kraje o stabilnej pozycji na rynku (Dania, Rosja, Francja, Japonia,
Belgia, Niemcy). W przyjêtej do badañ grupie pañstw najwy¿sz¹ dynamik¹ zarówno pod wzglê-
dem zatrudnienia w dzia³alno�ci B+R, jak i wska�nika zatrudnienia na 1000 pracuj¹cych, cecho-
wa³y siê Nowa Zelandia, Hiszpania, Grecja, Meksyk, Finlandia, Portugalia i Turcja, a najni¿sz¹
� S³owacja, S³owenia, Rosja i Rumunia.

Istniej¹ pewne relacje miêdzy potencja³em badawczo-rozwojowym a wska�nikiem zatrudnie-
nia w dzia³alno�ci B+R na 1000 pracuj¹cych. Pozycja Chin, Rosji i Japonii w�ród analizowanych
pañstw pod wzglêdem potencja³u badawczo-rozwojowego wynika z du¿ego zatrudnienia w dzia-
³alno�ci B+R. Jednak na pozycjê Chin wp³ywa przede wszystkim liczba ludno�ci tego kraju, co
z kolei wp³ywa na warto�æ wska�nika zatrudnienia w dzia³alno�ci B+R na 1000 pracuj¹cych,
który jest jednym z najni¿szych w grupie badanych pañstw. Natomiast Rosja i Japonia cechuj¹
siê zarówno wysokim zatrudnieniem, jaki i stosunkowo wysokimi warto�ciami wska�nika zatrud-
nienia w dzia³alno�ci B+R na 1000 pracuj¹cych.

W Finlandii i Szwecji, mimo stosunkowo niewielkiej liczby osób zatrudnionych w dzia³alno�ci
B+R, warto�ci wska�nika s¹ na najwy¿szym poziomie. Na pozycjê Turcji, Polski, Hiszpanii i Ka-
nady podobny wp³yw mia³y zarówno liczba osób zatrudnionych, jak i warto�æ wska�nika zatrud-
nienia w dzia³alno�ci B+R.

Ryc. 5. Relacje miêdzy potencja³em badawczo-rozwojowym a wska�nikiem zatrudnionych w dzia³alno�ci
B+R na 1000 pracuj¹cych w 2003 r.

�ród³o: obliczenia autorki na podstawie Rocznika Statystyki Miêdzynarodowej 2003 i 2006, GUS, Warszawa.
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Nast¹pi³y niewielkie zmiany udzia³u potencja³u badawczo-rozwojowego poszczególnych kra-
jów w ogóle analizowanych pañstw. Wyrazem tego jest stosunkowo niska warto�æ wspó³czyn-
nika zmienno�ci przestrzennej1, który wynosi 0,097. Na warto�æ wska�nika w najwiêkszym stopniu
wp³ynê³y dane krajów, które najbardziej zwiêkszaj¹ swój udzia³ w ogóle zatrudnienia w dzia³alno-
�ci B+R, czyli Chin i Hiszpanii, które zwiêkszy³y swój ³¹czny udzia³ z 17,4 do 23,3 punktów
procentowych. Z drugiej strony znajduj¹ siê Rosja i Japonia, czyli pañstwa, które w badanym
okresie najbardziej zmniejszy³y swój udzia³ w ogóle zatrudnienia w dzia³alno�ci B+R badanych
pañstw, ³¹cznie z 45,1% do 36,6%.
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Obliczono wed³ug wzoru:

gdzie:
x � oznacza udzia³ i-tego kraju w ogólnym zatrudnieniu w dzia³alno�ci B+R
t
0
 (1995), t

1
 (2003),

przy czym wspó³czynnik Z waha siê w granicach (1,0), a ∆ x > 0.
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Employment in Research and Development as a Factor Influencing
the Growth of Knowledge-based Economy

Development and rational use of human resources is a major foundation for the knowledge-
based economy. Shaping a society based on knowledge depends on such factors as the outlay
on   research and development, the number of students, legal and economic instruments and so
on. People are a crucial factor of this process, and its quality is related to the level of knowledge
resources, skills, education and the quality of work organization. The present discussion analy-
zes the changes in the employment in research (B) and development (R) as a factor influencing
the growth of the knowledge-based economy. The author assumes that employment in B+R
activity is a measure of the potential which makes economy growth possible. The discussion is
based on the examples of selected countries where the analysis of changes in B+R activity was
conducted in the period 1995�2003. The analysis shows that the tendencies in the changes of
the economic potential and research and development potential � in the analyzed countries
� point to an increasing polarity in global economy. They significantly affect the introduction of
the knowledge-based economy in the specified countries. It seems reasonable to assume that
long-term economic growth is connected primarily to the development of human resources.
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Centra transferu technologii
jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Procesy globalizacyjne i integracyjne stawiaj¹ nowe wymagania gospodarkom wszystkich
krajów. Dostosowanie siê do wymagañ wspó³czesno�ci jest gwarantem rozwoju struktur spo-
³eczno-gospodarczych. Im spo³eczeñstwo jest bardziej �wiadome wyzwañ wspó³czesno�ci, tym
wiêksze ma szanse na dostosowanie siê do nieustannych zmian. Innowacyjno�æ i konkurencyj-
no�æ, jak nigdy dot¹d, staj¹ siê czynnikami pobudzaj¹cymi procesy globalizacji gospodarki
�wiatowej oraz integracji struktur europejskich, pojmowanych jako generatory rozwoju gospo-
darki opartej na wiedzy (GOW).

Wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu GOW pe³ni edukacja, która pobudza cz³owieka do formowania
otaczaj¹cej go rzeczywisto�ci poprzez podnoszenie swojej konkurencyjno�ci. Innowacyjno�æ,
w tym przypadku, jako pozytywny skutek przedsiêbiorczo�ci i konkurencyjno�ci staje siê nie
tylko no�nikiem wiedzy, ale równie¿ jej skutkiem. Edukacja jest czynnikiem pobudzaj¹cym GOW,
któr¹ zwykle kojarzy siê z technologiami informacyjnymi i telekomunikacyjnymi (information
and communication technologies � ICT), innowacyjno�ci¹ oraz postêpem technicznym d¹¿¹-
cym do poprawy warunków spo³ecznych oraz rozwoju struktur ekonomicznych.

Zagadnienia zwi¹zane z GOW, rol¹ wiedzy i kapita³u ludzkiego s¹ nieod³¹cznymi elementami
wspó³czesno�ci. GOW to naturalna konsekwencja ewolucji systemów gospodarczych. Aby
propagowanie idei wiedzy jako jednego z najwa¿niejszych czynników rozwoju spo³eczno-go-
spodarczego nie odbywa³o siê w sposób nieuporz¹dkowany, tworzy siê dokumenty planistyczne:
szereg postanowieñ, decyzji, strategii, planów rozwoju, maj¹cych na celu zintensyfikowanie
polityki gospodarczej i naukowej pañstw. Uchwalona w 2000 r. Strategia Lizboñska i jej odno-
wiona w 2005 r. wersja maj¹ na celu przekszta³cenie europejskiej gospodarki w najbardziej konku-
rencyjn¹ i dynamiczn¹ gospodarkê na �wiecie, nastawion¹ na trwa³y rozwój i na zapewnienie
wiêkszej liczby atrakcyjnych miejsc pracy. W Polsce do dokumentów planistycznych nale¿¹
równie¿ m.in.: Narodowy Plan Rozwoju, regionalne strategie innowacji, programy operacyjne
opracowywane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki oraz Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Na szczeblu europejskim s¹ to programy �ci�le skore-
lowane z za³o¿eniami Strategii Lizboñskiej: 7. Program Ramowy Badañ, Rozwoju Technologicznego
i Wdro¿eñ Wspólnoty Europejskiej (7th Framework Programme of the European Community for
Research, Technological Development and Demonstration Activities) oraz Zielona Ksiêga �Eu-
ropejska Przestrzeñ Badawcza. Nowe Perspektywy� (Green Paper: European Research Area,
New Perspectives). Oba te dokumenty, ukierunkowane na realizacjê postanowieñ Strategii Li-
zboñskiej, maj¹ na celu m.in. kszta³towanie Europejskiej Przestrzeni Badawczej � jako obszaru
wspó³pracy nauki i przemys³u. 7. Program Ramowy jest kontynuacj¹ poprzednich programów
ramowych, wzmacniaj¹cych potencja³ gospodarczy Unii Europejskiej poprzez skuteczne
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wdra¿anie osi¹gniêæ nauki w �rodowiskach biznesowych, Zielona Ksiêga za� pokazuje wagê
kszta³towania w Europie wspólnej przestrzeni dla nauki, badañ i gospodarki.

Zwiêkszanie innowacyjno�ci europejskiej gospodarki powinno zachodziæ poprzez dyfuzjê
technologii i zawartej w niej wiedzy w formie skodyfikowanej i ukrytej. Przekazywanie wiedzy
prowadzi do rozpowszechniania i propagowania osi¹gniêæ nauki.

Wiedza w ujêciu GOW staje siê czynnikiem pobudzaj¹cym gospodarkê, jej g³ównym filarem.
W gospodarce tego typu notuje siê sta³y popyt na wiedzê i pracowników wiedzy (knowledge
workers). Prowadzi to do podniesienia poziomu ¿ycia ludzi, wzrostu zamo¿no�ci spo³eczeñstwa,
kszta³towania siê konkurencyjnego systemu edukacji i podniesienia atrakcyjno�ci dla bezpo-
�rednich inwestycji zagranicznych (BIZ). To w³a�nie wiedza in¿ynierska jest jednym z podsta-
wowych czynników przyci¹gaj¹cych do danego kraju kapita³ w postaci BIZ.

Wiedza w aspekcie GOW staje siê produktem, który jako towar nabywa warto�ci handlowej.
Istot¹ GOW jest wdra¿anie osi¹gniêæ nauki do gospodarki, tak by w znacznym stopniu podnosiæ
jej konkurencyjno�æ. Wiedza jest generatorem przedsiêwziêæ innowacyjnych. Opieraj¹c siê na
wiedzy ju¿ stworzonej i opatentowanej, naukowcy tworz¹ now¹ wiedzê; jednak aby posiad³a ona
warto�æ handlow¹, nale¿y wyniki badañ skomercjalizowaæ. �Komercjalizacja to czynno�ci praw-
ne i finansowe zwi¹zane z jako�ci¹ proponowanych nowych rozwi¹zañ. W szczególno�ci w za-
kres tych rozwi¹zañ wchodzi okre�lenie potrzeb rynku, okre�lenie i zlecenie badañ jako�ciowych
oraz ustalenie prawnych zasad przejmowania projektu przez producenta od uczelni (patent,
licencja, know-how itp.)�1. Kojarzenie �rodowisk naukowych i biznesowych powinno siê odby-
waæ na podstawie za³o¿eñ o wspó³pracy przedstawicieli obu grup.

W Polsce komercjalizacja technologii jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Instytucje
proinnowacyjne2 staraj¹ siê tak ukierunkowaæ swoj¹ dzia³alno�æ, aby ten proces zachodzi³ sprawnie,
a dwa sektory: przemys³ i nauka, mia³y mo¿liwo�æ nawi¹zania korzystnej, synergicznej wspó³pracy.

W �wietle przedstawionych przes³anek przedmiotem niniejszej pracy s¹ funkcjonuj¹ce w pol-
skich warunkach centra transferu technologii (CTT) oraz sposoby wdra¿ania przez nie wiedzy
do mechanizmów gospodarki. Celem opracowania jest analiza dzia³alno�ci polskich CTT oraz
roli, jak¹ pe³ni¹ one w podnoszeniu konkurencyjno�ci dwóch sektorów: badawczo-rozwojowe-
go (B+R) oraz sektora przemys³u. Jako instytucje o profilu proinnowacyjnym, CTT kreuj¹ me-
chanizmy kooperacji oraz transferu wiedzy pomiêdzy sfer¹ naukowo-badawcz¹ a gospodark¹.
Tym samym stanowi¹ wa¿ny instrument kreowania polityki innowacyjnej pañstwa.

Kiedy dochodzi do przekazania know-how pomiêdzy podmiotami, ma miejsce transfer tech-
nologii (Nikitin 2006). Transfer technologii (TT) to równie¿ wymiana technologii, wiedzy techno-
logicznej i organizacyjnej pomiêdzy stronami: t¹, która wiedzê posiada, a t¹, która wykazuje
zapotrzebowanie na ow¹ wiedzê (Zawicki, red., 2006). Wiedza jest warto�ci¹, któr¹ centra
transferu technologii jako instytucje proinnowacyjne staraj¹ siê poprzez sw¹ dzia³alno�æ wdra-
¿aæ do �rodowiska gospodarczego. Centrum transferu technologii to jednostka doradcza i szko-
leniowo-informacyjna, nienastawiona na zysk (Matusiak, red., 2005). Dzia³a na pograniczu
dwóch sektorów: naukowo-badawczego i biznesowego (g³ównie przemys³owego), po to,

1 W. W³osiñski, Transfer technologii,
www.forumakad.pl/archiwum/2000/04/artykuly/22-okolice_nauki.htm, 25.09.2007 r.
2 G³ówn¹ polsk¹ instytucj¹ otoczenia biznesu (IOB) jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci
(PARP) w Warszawie. Pe³ni ona rolê mentora dla innych IOB (instytucji proinnowacyjnych). Dziêki
publikacjom PARP znane s¹ dok³adne i aktualne dane dotycz¹ce dzia³alno�ci i osi¹gniêæ polskich instytucji
wsparcia przedsiêbiorczo�ci. Raporty PARP s¹ publikowane w formie broszur, a w formie elektronicznej
s¹ dostêpne na stronie internetowej: www.parp.gov.pl.
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by zachêciæ obie te sfery do wspó³dzia³ania oraz zapewniæ im obszar korzystnej wspó³pracy.
Wk³ad CTT w funkcjonowanie struktur regionalnych jest znaczny, poniewa¿ waloryzuj¹ one
potencja³ naukowy i przemys³owy regionu, w którym funkcjonuj¹. Centra nie tylko transferuj¹
wiedzê technologiczn¹ (innowacyjn¹), ale równie¿ promuj¹ badania naukowe i pomagaj¹ jed-
nostkom badawczo-rozwojowym (JBR) w komercjalizacji i we wdra¿aniu osi¹gniêæ nauki do
struktur gospodarczych.

Wspó³czesne CTT to najczê�ciej nienastawione na zysk jednostki doradcze zorientowane na
asystowanie przy transferze technologii (TT) i wiedzy z uczelni do biznesu. W polskich warun-
kach CTT funkcjonuj¹ przede wszystkim jako jednostki dzia³aj¹ce w formie dzia³ów ogólnouczel-
nianych. Co drugie polskie CTT dzia³a w ramach instytucji naukowo-badawczych (Matusiak
2006). Zadania centrów s¹ bardzo z³o¿one � od ochrony w³asno�ci intelektualnej, przez negocjo-
wanie kontraktów badawczych i licencyjnych, po wspieranie tworzenia nowych firm (Dzier¿a-
nowski, Szultka, Tamowicz, Wojnicka 2005, s. 92). Do podstawowych us³ug oferowanych przez
centra nale¿¹ dzia³ania informacyjne, które stanowi¹ dla sektora MSP oraz instytucji badaw-
czych �ród³o wiedzy o funkcjonowaniu programów unijnych i GOW oraz prawno-finansowych
aspektach i warunkach rozpowszechniania technologii. Us³ugi doradcze proponowane przez
CTT s¹ przede wszystkim zwi¹zane z inicjowaniem i prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej,
dostêpem do �rodków finansowych i promocji firmy oraz jej funkcji w �rodowisku lokalnym,
regionalnym, krajowym i ponadnarodowym. Trzeci profil dzia³alno�ci centrów opiera siê na
us³ugach o charakterze proinnowacyjnym, szerz¹cych ideê innowacyjnej przedsiêbiorczo�ci.
Us³ugi proinnowacyjne oferowane przez CTT umo¿liwiaj¹ kojarzenie partnerów gospodarczych
i naukowych, dziêki czemu zachodzi transfer wiedzy i technologii. Kolejn¹ grup¹ us³ug propono-
wanych przez centra s¹ us³ugi szkoleniowe i inicjatywy informacyjne, obejmuj¹ce g³ównie: etap
przygotowawczy � opracowanie biznesplanu oraz pozosta³e kwestie zwi¹zane z tworzeniem
w³asnej firmy; mo¿liwo�ci dofinansowania dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa (dostêp do �rodków
oferowanych przez UE); zarz¹dzanie jako�ci¹ (np. wdra¿anie systemów ISO).

Jak podaje jeden z raportów PARP: Centra transferu technologii s¹ bardziej dojrza³ym sekto-
rem ni¿ parki technologiczne w Polsce (Dzier¿anowski, Szultka, Tamowicz, Wojnicka 2005). Jest
tak byæ mo¿e dlatego, ¿e dla CTT bariery finansowe nie s¹ determinantami rozwoju czy stagnacji.
Jako instytucje proinnowacyjne, CTT rozpowszechniaj¹ kulturê przedsiêbiorczo�ci w �rodowi-
skach naukowo-badawczych. Pomagaj¹ sektorowi przemys³u w nawi¹zywaniu wspó³pracy ze
�rodowiskiem uczelnianym oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Oferowane przez CTT kursy i szkolenia dotycz¹ szeroko pojmowanej przedsiêbiorczo�ci,
�ci�le powi¹zanej z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej. Bie¿¹ca dzia³alno�æ centrów jest
skoncentrowana na szkoleniach i doradztwie dla ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw (MSP) (Ma-
tusiak 2006, s. 354).

Bariery wspó³pracy na p³aszczy�nie nauka-gospodarka to przede wszystkim niskobud¿eto-
we, a szczególnie pozabud¿etowe finansowanie badañ. Nie nawi¹zuje to do podstawowego
za³o¿enia Strategii Lizboñskiej, która stanowi, ¿e minimalne wydatki na sektor badawczo-rozwo-
jowy wszystkich pañstw Wspólnoty Europejskiej bêd¹ wynosiæ 3% ich PKB. Niestety, poziom
nak³adów na naukê w krajach UE wci¹¿ w znacznym stopniu odbiega od tego, który ustanowio-
no w Lizbonie. Kolejny problem, jaki pojawia siê na p³aszczy�nie wspó³pracy nauki i przemys³u,
to brak zachêt i mechanizmów finansowania badañ przez przedsiêbiorstwa, szczególnie te najbar-
dziej elastyczne i najszybciej reaguj¹ce na zmiany � ma³e i �rednie. Z t¹ kwesti¹ �ci�le skorelowana
jest bariera mentalna, czyli stereotypy, jakie panuj¹ w�ród naukowców i przedsiêbiorców na temat
drugiej grupy. Niestety, spo�ród istniej¹cych barier bodaj najwa¿niejsz¹ s¹ s³abe mechanizmy
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systemowego wspierania finansowego innowacji oraz inwestycji, które stanowi¹ blokadê dla
powstawania nowych przedsiêbiorstw innowacyjnych.

Polskie centra transferu technologii maj¹ do spe³nienia swoist¹ misjê. Raport z badañ ankie-
towych w zakresie popytu firm na innowacje w Ma³opolsce 3 (opracowanie niepublikowane)
wykaza³, ¿e mimo wysi³ków podejmowanych przez wiele instytucji otoczenia biznesu, efektyw-
no�æ i skuteczno�æ �wiadczenia us³ug jest niska, a sektor ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
cierpi na brak ofert projektów technologicznych i innowacyjnych odpowiadaj¹cych ich rzeczy-
wistym potrzebom (Zawicki, red., 2006, s. 12). Ten sam raport zwraca uwagê na kolejny problem,
najistotniejszy spo�ród zaprezentowanych, i wykazuje, ¿e �najbardziej odczuwalny jest brak
dobrych praktyk dotycz¹cych organizacji procesu transferu technologii, w tym w szczególno�ci
nowoczesnych instrumentów opisu, ewidencjonowania oraz aktywnego upowszechniania ist-
niej¹cych projektów o znaczeniu innowacyjnym�.

Centra transferu technologii nale¿¹ do instytucji, które dynamizuj¹ struktury gospodarcze
i wyznaczaj¹ im kierunek dzia³alno�ci. Dzieje siê tak, poniewa¿ dzia³alno�æ CTT opiera siê na
za³o¿eniach proinnowacyjnych, które stymuluj¹ funkcjonowanie w polskich warunkach gospo-
darki opartej na wiedzy. GOW sta³a siê synonimem wspó³czesno�ci, zjawiskiem, które przenika
strukturê ka¿dego spo³eczeñstwa rozumiej¹cego wyzwania wspó³czesno�ci i staraj¹cego siê im
sprostaæ. Jednak rozwój CTT w Polsce zale¿y nie tylko od �wiadomo�ci decydentów. Nale¿y
zmierzaæ do obalania stereotypów i barier mentalnych. Niska �wiadomo�æ grup docelowych, do
których adresowana jest dzia³alno�æ CTT, sprawia, ¿e przekazywanie wiedzy technologicznej
z sektora nauki do sektora przemys³u (B+R) odbywa siê nazbyt rzadko. Transfer technologii
zachodzi przede wszystkim miêdzy przedsiêbiorstwami opieraj¹cymi swoj¹ dzia³alno�æ na roz-
wi¹zaniach innowacyjnych, a i sam zasiêg TT ma g³ównie wymiar miêdzynarodowy. Mimo ¿e
pocz¹tkowym za³o¿eniem transferu wiedzy i technologii by³o zainicjowanie wspó³pracy w zakre-
sie przep³ywu wiedzy technicznej z placówek badawczych do przedsiêbiorstw, to kraje rozwiniê-
te wyznaczy³y nowy trend: transfer technologii miêdzy przedsiêbiorstwami. Przynosi on korzy�ci
gospodarce kraju i regionu, i nadaje nowy wymiar kooperacji przedsiêbiorstw.

Transformacja polskich struktur gospodarczych pozytywnie wp³ywa na proces kszta³towa-
nia postaw proinnowacyjnych zarówno w instytucjach, jak i w spo³eczeñstwie. Konkurencyj-
no�æ wynikaj¹ca z poziomu innowacyjno�ci powinna byæ skutkiem �wiadomych dzia³añ
podmiotów bior¹cych udzia³ w tworzeniu systemów wiedzy na poziomie krajowym i regional-
nym. Mimo ¿e w Polsce nie ma wypracowanej ca³o�ciowej polityki na rzecz transferu technologii
jako elementu pañstwowej polityki innowacyjnej, to procesy globalne powodowane rozwojem
GOW skutecznie ten rozwój generuj¹.
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Technology Transfer Centres as a Factor of Development
of Knowledge-based Economy

The article shows relations between academia and industry based on Technology Transfer
Process, i.e. process of developing the practical applications of the results of scientific research.
Technology Transfer Centres (TTC) are main instruments of the cooperation for the companies
and universities where knowledge and innovation transfer is limited by a lot of factors: stereo-
types, reality of post-communist country, modern influence of knowledge-based economy and
technology opportunities. Polish technology marketplace have to be innovative, but it depends
on our entrepreneurship and good relationships between many institutions, that help Polish
economy to growth. TTC provide leadership and expertise to promote and effect the timely
transfer of knowledge and technology to  development of the products and processes that
improve knowledge-based economy.
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Rola parków naukowo-technologicznych
w rozwoju ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw

Najistotniejszym czynnikiem wp³ywaj¹cym na poziom innowacyjno�ci przedsiêbiorstw jest
obecnie technologia (Raport o stanie �, 2002, s. 223), która z kolei jest istotnym elementem
sk³adowym gospodarki opartej na wiedzy. Zastosowanie zaawansowanych technologii w ma-
³ych i �rednich przedsiêbiorstwach pozwala na osi¹gniêcie przewagi konkurencyjnej na rynku.
Nowe technologie rozwijane s¹ zarówno przez laboratoria badawcze i laboratoria B+R (badania
i rozwój) przedsiêbiorstw, jak i przez publiczne o�rodki naukowe. Kluczow¹ kwesti¹ jest wspó³-
praca �rodowiska naukowego z przedsiêbiorcami; jej g³ównym celem powinien byæ transfer
innowacji.

Celem niniejszego opracowania jest wyja�nienie koncepcji transferu technologii z o�rodków na-
ukowych do ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw na przyk³adzie parków naukowo-technologicznych.

Transfer technologii w najogólniejszym ujêciu jest przekazywaniem wiedzy i innowacyjnych
idei z o�rodków tworz¹cych wiedzê do jednostek wdra¿aj¹cych j¹ do produkcji, us³ug i innych
rozwi¹zañ gospodarczych. Efektem transferu technologii jest gospodarcza innowacja, czyli komer-
cyjne zastosowanie nowych idei. Szybko�æ i efektywno�æ wprowadzania innowacji staj¹ siê obec-
nie jednym z najwa¿niejszych czynników sukcesu w konkurencji krajowej i miêdzynarodowej.
Nawet je�li dany kraj nie jest �ród³em innowacji technologicznych, to nie jest obojêtne, jak szybko
przedsiêbiorstwa uzyskuj¹ wiedzê o nowych technologiach i z jakim opó�nieniem j¹ stosuj¹. Trans-
fer technologii powinien byæ rozumiany jako integralna czê�æ procesu innowacji technologicznej,
jako proces przemieszczania wyników badañ naukowych lub opracowania in¿ynierskiego od twór-
cy do przedsiêbiorcy. Jest to wiêc celowy proces komunikowania siê i przekazywania (przejmowa-
nia) technologii, którego wynikiem powinien byæ wzrost wiedzy odbiorcy lub wzrost technicznego
zaawansowania produktów, procesów produkcyjnych i zarz¹dzania.

Transfer technologii jest to zatem przep³yw wiedzy technicznej w ró¿nych formach pomiêdzy
podmiotami. Oto formy tego przep³ywu (od najbardziej nieformalnych do najbardziej sformalizo-
wanych/zinstytucjonalizowanych):
� wymiana idei w czasie seminariów, wyk³adów, pokazów, targów i wystaw handlowych;
� przep³ywy kadr (ludzi) pomiêdzy o�rodkami tworzenia wiedzy a firmami, w tym przypadki

czasowego zatrudnienia w innej firmie;
� zakup wyposa¿enia, patentów i licencji;
� bezpo�rednie inwestycje zagraniczne (BIZ), joint venture, alianse strategiczne i umowy o po-

moc techniczn¹ (Donakowski 2003, s. 37 i 45).
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Wp³yw innowacyjno�ci i transferu technologii na rozwój przedsiêbiorstw
Konkurencyjno�æ firm to �umiejêtno�æ sprostania konkurentom lokalnym regionalnym, kra-

jowym i miêdzynarodowym� (Bednarczyk 2001, s. 15). Konkurencyjno�æ w sektorze ma³ych
i �rednich przedsiêbiorstw jest to zatem umiejêtno�æ rywalizacji miêdzy tymi przedsiêbiorstwami,
maj¹ca na celu zdobycie jak najwiêkszej liczby klientów i osi¹gniêcie jak najwiêkszych korzy�ci
z oferowanych us³ug i produktów. Przysz³e powodzenie przedsiêbiorstwa zale¿y m.in. od pozy-
cji, jak¹ zdoby³o ono i utrzymuje na rynku. Przedsiêbiorstwo ma potencjalne szanse na zdobycie
przewagi konkurencyjnej dziêki dysponowaniu odpowiednimi zasobami i kompetencjami w prze-
widywaniu i dostosowywaniu siê do zmian rynkowych oraz zdolno�ciami mened¿erskimi (zarz¹-
dzania zmianami). Wszystkie dzia³ania maj¹ce na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej
docenianej przez klientów zmierzaj¹ do jednego � wygrania w walce konkurencyjnej (Strategor
1999, s. 68). Pozycja konkurencyjna danego przedsiêbiorstwa jest wypadkow¹ jego si³y i s³abo-
�ci. Zale¿y ona od stopnia wykorzystania kluczowych czynników sukcesu. W literaturze z zakre-
su zarz¹dzania wyró¿nia siê trzy krytyczne czynniki decyduj¹ce o efektywno�ci zarz¹dzania
konkurencyjno�ci¹. S¹ to (Bednarczyk 2001, s. 30):
� my�lenie strategiczne, opracowanie i realizacja efektywnych strategii;
� innowacje i przedsiêbiorczo�æ wewnêtrzna;
� zastosowanie zaawansowanych technologii informacyjnych.

My�lenie strategiczne w przedsiêbiorstwie polega na wybiegaj¹cym w przysz³o�æ, wielokie-
runkowym i interdyscyplinarnym podej�ciu do zarz¹dzania. Strategiczne podej�cie do zarz¹dza-
nia wymaga analizy i wyboru spo�ród szerokiej gamy metod, �rodków i sposobów dzia³ania
przedsiêbiorstwa, tak aby zapewniæ maksymalne wykorzystanie mo¿liwo�ci i szans (Penc-Pietrzak
1998, s. 11). Z drugiej strony, zarz¹dzanie strategiczne jest to zarz¹dzanie ci¹g³ym procesem
zmian i rozwoju przedsiêbiorstwa, z uwzglêdnieniem wzajemnych powi¹zañ przedsiêbiorstwa
z jego otoczeniem, a zw³aszcza potencja³u, jaki stwarza wspó³praca w zakresie transferu zaawan-
sowanych technologii. Zaawansowane technologie, w tym technologie informacyjne, sprzyjaj¹
bowiem wzrostowi konkurencyjno�ci w warunkach �nowej ekonomii�. S¹ szans¹ na osi¹gniêcie
przewagi konkurencyjnej przez stosuj¹ce je przedsiêbiorstwa oraz na stworzenie nowej oferty
us³ug i/lub produktów dla klientów, prowadz¹ do nowych form wspó³pracy pomiêdzy przedsiê-
biorstwami, a tak¿e zmieniaj¹ zachowanie klientów.

Procesy globalizacyjne w gospodarce �wiatowej oraz intensywny rozwój technologii komu-
nikacyjno-informacyjnej wywieraj¹ zasadniczy wp³yw na strategiê konkurowania przedsiêbiorstw.
�Coraz czê�ciej sukces przedsiêbiorstwa zale¿y od percepcji i wykorzystania szans tkwi¹cych
w otoczeniu komunikacyjnym, które sta³o siê multimedialne� (Bednarczyk 1999, s. 239).

W okresie globalizacji gospodarki dla rozwoju przedsiêbiorstw istotny jest postêp technolo-
giczny. Nowe idee, pomys³y i innowacje bêd¹ce �ród³em rozwoju technologii to jednak nie
wszystko. Niezwykle istotn¹ kwesti¹ jest komercjalizacja osi¹gniêæ naukowo-technicznych, czy-
li transfer tych osi¹gniêæ na rynek. Polega on na przekazywaniu wiedzy technicznej i organiza-
torskiej w celu wykorzystania jej dla celów gospodarczych (Wach 2008). Jest on naturalnym
�ród³em rozwoju innowacyjnych firm. Niewystarczaj¹ce zasoby finansowe oraz potencja³ kadro-
wy mikro-, ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw s¹ trudn¹ do przezwyciê¿enia barier¹ do podjêcia
w³asnych badañ przez firmy ma³e i �rednie. Pomoc¹ w rozwi¹zaniu tego problemu mo¿e byæ
podjêcie wspó³pracy przedsiêbiorstw z uczelniami, zw³aszcza technicznymi, oraz pañstwowymi
lub komercyjnymi placówkami badawczymi. Przyk³adem dzia³añ wspieraj¹cych transfer wiedzy
i technologii s¹ parki technologiczne, centra innowacji oraz �skupiska� przedsiêbiorstw (klastery,
grona). S¹ one po¿¹dane zw³aszcza w wypadku ma³ych i �rednich firm innowacyjnych.
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Wspó³praca przedsiêbiorców sektora ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw z o�rodkami naukowo-
-badawczymi dotyczy g³ównie kwestii zwi¹zanych bezpo�rednio z procesem produkcyjnym. Rzadziej
wspó³praca dotyczy tzw. us³ug oko³oprodukcyjnych, do których zalicza siê m.in. badanie rynku
i dzia³ania marketingowe. Wed³ug badañ Ipson-Demoskop, g³ównymi motywami wspó³pracy
sektora MSP ze sfer¹ B+R s¹ (Raport o stanie �, 2002, s. 231�234):
� chêæ uzyskania poprawy jako�ci produktów i us³ug,
� rozwój firmy,
� obni¿enie kosztów,
� przeciwdzia³anie konkurencji,
� utrzymanie siê na rynku,
� dostêp do informacji � rozpoznanie rynku,
� wymogi prawne (g³ównie uzyskanie potrzebnych certyfikatów).

W�ród g³ównych barier wspó³pracy MSP ze sfer¹ B+R przedsiêbiorcy wskazuj¹ niedostoso-
wanie oferty placówek naukowo-badawczych do ich potrzeb. Wed³ug przedsiêbiorców, o�rodki
naukowo-badawcze nie s¹ przygotowane do wspó³pracy ze �rodowiskiem biznesowym. Sytu-
acja wygl¹da stosunkowo najlepiej w sferze nauk ekonomicznych, gdzie wspó³praca jest dwuto-
rowa: o�rodki naukowe (g³ównie uczelnie) oferuj¹ przedsiêbiorcom mo¿liwo�æ korzystania
z sympozjów, konferencji, szkoleñ, studiów doktoranckich; z drugiej za� strony istnieje mo¿liwo�æ
udostêpnienia danych na potrzeby badañ naukowych, w celu weryfikacji strategii dzia³ania
przedsiêbiorstw.

Park technologiczny jako instytucja wspieraj¹ca transfer innowacji
Jedn¹ z szybko rozpowszechniaj¹cych siê instytucjonalnych form wspierania transferu tech-

nologii s¹ parki technologiczne (funkcjonuj¹ one na �wiecie pod wieloma nazwami: parki bizne-
sowe, cyberparki, hi-tech parki, parki przemys³owe, centra innowacji, parki badawcze, parki
naukowe, centra naukowe, inkubatory technologii, technoparki, technopole). Na pocz¹tku XXI w.
na ca³ym �wiecie istnia³o ponad 400 parków technologicznych, przy czym oko³o jednej trzeciej
z nich w Stanach Zjednoczonych.

Parki technologiczne tworzy siê w celu przyspieszenia powstawania i rozwoju firm innowacyj-
nych, poprzez zapewnianie �rodowiska, które umo¿liwia firmom rozwijanie relacji z centrami
tworzenia wiedzy i innowacji, promowanie formalnych i operacyjnych wiêzi z uniwersytetami
i instytucjami badawczymi. Parki technologiczne u³atwiaj¹ dostêp do niezbêdnego ludzkiego
i fizycznego kapita³u dla nowych firm wykorzystuj¹cych zaawansowane technologie, kreuj¹
tak¿e �rodowisko sprzyjaj¹ce transferowi technologii oraz umiejêtno�ciom biznesowym.

Parki technologiczne wydaj¹ siê szczególnie efektywn¹ instytucjonaln¹ form¹ wspierania
konkurencyjno�ci ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw. W�ród g³ównych celów parku technolo-
gicznego jako instytucji wspieraj¹cej rozwój drobnych, ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw w re-
gionie nale¿y wymieniæ:
� wspieranie zak³adania nowych firm,
� przyci¹ganie kapita³u z zewn¹trz,
� wspieranie rozwoju firm istniej¹cych w regionie,
� rozwój innowacji i przedsiêbiorczo�ci,
� transfer najnowszych osi¹gniêæ naukowych do firm.

Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
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Zgodnie z definicj¹ Unii Europejskiej, park technologiczny (park naukowy) to przedsiêwziêcie
rozwojowe na terenie znajduj¹cym siê w pobli¿u jednej lub kilku uczelni wy¿szych, a tak¿e
centrów badawczych, lub który ma z tymi instytucjami wygodne i dzia³aj¹ce po³¹czenia. Firmy,
które wprowadzaj¹ siê na teren parku, czyni¹ to zwykle zachêcone blisko�ci¹ uniwersytetu lub
centrum naukowego, ale i atrakcyjno�ci¹ lokalizacji. Park technologiczny jest równie¿ definiowany
jako zainicjowany oraz subwencjonowany ze �rodków publicznych zorganizowany o�rodek
gospodarczy, w ramach którego tworzy siê dogodne warunki do powstawania i rozwoju ma³ych
innowacyjnych firm (Matusiak 1995, s. 5). Parki technologiczne zarz¹dzane s¹ przez wysoko
wykwalifikowan¹ kadrê, której celem jest promowanie innowacji oraz wspieranie firm dzia³aj¹-
cych w obrêbie parku. G³ówn¹ funkcj¹ parku technologicznego jest transfer wiedzy oraz innowa-
cji z instytucji rozwijaj¹cych technologiê do firm. Park technologiczny ma na celu:
� wspieranie tworzenia i rozwoju tych przedsiêbiorstw, które opieraj¹ siê na zdobyczach nauki

(knowledge-based firms);
� u³atwianie transferu technologii z lokalnych o�rodków badawczych i akademickich do firm

i organizacji dzia³aj¹cych w parku lub poza nim;
� zapewnienie odpowiednich warunków przestrzennych dla kooperacji �rodowisk naukowych

oraz firm innowacyjnych.
W strukturze organizacyjnej parku technologicznego wystêpuj¹ cztery elementy (Kasperkie-

wicz 1997, s. 27):
� infrastruktura parku (budynki, wspólne urz¹dzenia serwisowe, baza socjalna i sieæ firm us³u-

gowych);
� centrum kierowania parkiem (zarz¹d parku, rada nadzorcza, cia³a doradcze, eksperci);
� potencja³ technologiczny bêd¹cy rdzeniem parku (m.in. publiczne o�rodki badawcze, uczelnie,

dzia³y badawcze przedsiêbiorstw);
� grupa ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw innowacyjnych, które specjalizuj¹ siê w szybkim

opanowywaniu zaawansowanych technologii.
W parku technologicznym rozwijaj¹ dzia³alno�æ g³ównie ma³e i �rednie firmy innowacyjne;

mog¹ w nich byæ równie¿ zlokalizowane laboratoria badawcze du¿ych przedsiêbiorstw. Na ca³ym
�wiecie potencja³ technologiczny publicznych (pañstwowych, zarówno centralnych, jak i regio-
nalnych) o�rodków naukowych stanowi znacz¹cy element otoczenia rynkowego, jest jego wa¿-
nym zasobem. Ów zasób powinien byæ rozumiany nie tylko statycznie, jako co�, co istnieje i jest
zastane, ale tak¿e dynamicznie, jako owoc rozwoju, skutek wewnêtrznej dynamiki �rodowiska.

Zasoby, jakimi s¹ pomys³y, innowacje i rozwój technologii, powinny byæ umiejêtnie u¿ywane.
Niezwykle istotn¹ kwesti¹ jest komercjalizacja osi¹gniêæ naukowo-technicznych, czyli transfer
tych osi¹gniêæ na rynek, który polega na przekazywaniu wiedzy technicznej i organizatorskiej
w celu wykorzystania jej do celów gospodarczych. W ramach silnego centrum uniwersyteckie-
go kreuje siê nowe kierunki poszukiwania rozwi¹zañ naukowych, gromadzona jest wiedza, kreowa-
ne s¹ nowe wynalazki. Stanowi to z kolei naturalne �ród³o rozwoju innowacyjnych firm. Szko³y
wy¿sze zapewniaj¹ równie¿ wysoko wykwalifikowan¹ kadrê oraz potencjalnych przedsiêbiorców.
Niewystarczaj¹ce zasoby finansowe oraz potencja³ kadrowy drobnych, ma³ych i �rednich przed-
siêbiorstw s¹ uzupe³niane poprzez czerpanie zasobów ze �rodowiska. S³u¿y temu wspó³praca
przedsiêbiorstw z uczelniami oraz pañstwowymi placówkami badawczymi.

Park technologiczny stwarza mo¿liwo�æ sta³ej i �cis³ej kooperacji przedsiêbiorców z naukowcami.

ALEKSANDER SURDEJ, KRZYSZTOF WACH
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Tab. 1. Siedem cech klasycznego parku technologicznego

1. Ekonomiczna efektywno�æ (minimum 3 tys. m2 powierzchni u¿ytkowej oraz 15�20 firm).

2. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ jako forma prawna (dopuszcza siê równie¿ fundacjê,
zak³ad bud¿etowy gminy oraz spó³kê cywiln¹).

3 Podzia³ na dwie czê�ci:
a) inkubatory przedsiêbiorczo�ci i centra technologiczne, które oferuj¹ gotowe pomieszczenia

oraz budynki;
b)parki nauki wydzier¿awiaj¹ce parcele do w³asnego zagospodarowania.

4. Infrastruktura parku obejmuje: budynki, wspólne urz¹dzenia serwisowe, bazê socjaln¹ i sieæ firm
us³ugowych.

5. Parkiem zarz¹dza specjalna jednostka, w której sk³ad mog¹ wchodziæ: zarz¹d parku, rada nadzorcza,
cia³a doradcze, eksperci.

6. Dysponowanie potencja³em technologicznym (publiczne o�rodki badawcze, wy¿sze uczelnie,
dzia³y badawcze firm).

7. Obecno�æ grupy ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw innowacyjnych (specjalizuj¹cych siê
w szybkim opanowywaniu nowych technologii).

�ród³o: Sieja, Tomczyk, Wach, s. 483.

Tworzenie parków technologicznych oczywi�cie nie prowadzi automatycznie do przyspiesze-
nia transferu technologii. Zawsze istnieje niebezpieczeñstwo niskiej jako�ci wspó³pracy pomiê-
dzy lokalnym �rodowiskiem naukowym a firmami dzia³aj¹cymi w obrêbie parku. Tak wydaje siê
byæ w niektórych pañstwach UE. Mo¿e o tym �wiadczyæ fakt, ¿e 57% firm belgijskich oraz 32%
firm holenderskich prowadzi w³asne prace badawczo-rozwojowe, przy jednoczesnej niskiej oce-
nie wspó³pracy z uczelniami (Dierdonck, Debackere, Rappa 1991, s. 109�122). Podobna sytuacja
panuje w firmach zlokalizowanych w parkach nauki w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii.
Ponad 70% firm dzia³aj¹cych w Cambridge Science Park informowa³o o braku powi¹zañ ze �wia-
tem nauki lub ich niewielkim praktycznym znaczeniu (Baruk 2001). W niektórych wypadkach
tak¿e w Stanach Zjednoczonych wspó³praca firm dzia³aj¹cych w parkach technologicznych
z uniwersytetami ogranicza siê do rekrutacji absolwentów oraz wykorzystywania uniwersytec-
kiego sprzêtu i urz¹dzeñ.

Problem transferu technologii powinien byæ rozwi¹zywany z uwzglêdnieniem lokalnego kon-
tekstu i historycznych do�wiadczeñ. W regionie krakowskim powsta³o wiele powi¹zañ �rodowi-
ska naukowego z przedsiêbiorcami, które ze wzglêdu na charakter wzajemnych relacji mog¹
zostaæ okre�lone mianem klastera (Morawczyñski, Rogoda 2005). Klaster to geograficzne skupi-
sko konkuruj¹cych i wspó³pracuj¹cych ze sob¹ firm, wyspecjalizowanych dostawców, o�rod-
ków naukowych oraz jednostek �wiadcz¹cych us³ugi (Porter 2001, s. 246). Klaster krakowski
bazuje na zaawansowanych technologiach oraz transferze innowacji ze �rodowiska naukowego
do przedsiêbiorstw. Transfer nowych technologii mo¿e odbywaæ siê trzema �kana³ami�. Podsta-
wow¹ form¹ wspó³pracy nauki i biznesu s¹ parki technologiczne. Inn¹ form¹ promowania no-
wych technologii jest zak³adanie firm przez pracowników naukowych, co pozwala na
komercjalizacjê wiedzy. Dobrym przyk³adem mo¿e byæ rozwój firmy ComArch, za³o¿onej przez
pracownika naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej. Jeszcze innym sposobem promowania
nowych technologii jest wspieranie transferu innowacji przez pomoc w pozyskiwaniu �rodków
finansowych z funduszy zagranicznych. Dobrym przyk³adem mo¿e byæ Centrum Transferu
Technologii Politechniki Krakowskiej.

Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
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Konkluzje
Wspó³czesne pañstwa konkuruj¹ o technologiczne przodownictwo, a tak¿e o przyci¹ganie

naukowych i biznesowych talentów. Kraj, który znacznie odstaje od krajów przoduj¹cych w za-
kresie rozwoju i stosowania technologii, nie tylko nie przyci¹ga technologii i talentów, ale traci
kapita³ ludzki, gdy¿ jego obywatele zaczynaj¹ szukaæ gdzie indziej mo¿liwo�ci naukowej, bizne-
sowej czy ludzkiej samorealizacji.

Konkurencja jest faktem. Znalezienie skutecznego sposobu sprostania konkurencji miêdzy-
narodowej jest wyzwaniem. Pañstwa poszukuj¹ swoich w³asnych sposobów poprawy pozycji
konkurencyjnej, obserwuj¹c do�wiadczenia innych, czerpi¹c z nich i modyfikuj¹c je. Analiza
do�wiadczeñ pañstw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych wskazuje, ¿e parki technolo-
giczne mog¹ byæ, lecz wcale nie musz¹, czynnikiem przyspieszenia produkcji i transferu wiedzy.
Wprawdzie formy instytucjonalne s¹ wa¿ne, ale równie wa¿ne jest tworzenie innowacyjnego
�rodowiska, stymuluj¹cej atmosfery badawczej i twórczej rywalizacji. Badania pokazuj¹, ¿e istot-
nym czynnikiem sprzyjaj¹cym produkcji i transferowi wiedzy jest jako�æ relacji pomiêdzy o�rod-
kami naukowymi a biznesem, gdy¿ blisko�æ i intensywno�æ relacji nauka � gospodarka pobudza
i ukierunkowuje rozwój badañ o zastosowaniu przemys³owym, owocuje dynamicznym wzrostem
wiedzy i jej gospodarczych zastosowañ, niezale¿nie od instytucjonalnych form, w jakich te
relacje przebiegaj¹ (Westhead i Storey 1995).
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The Role of Science-technological Parks in the Development
of Small and Middle Enterprises

In the globalization era a technological growth is important for the development of the com-
panies. The vital challenge is a commercialization of the science and technological achieve-
ments, i.e. transfer the achievements to the market. The transfer consists of passing on the
technological and managerial knowledge to be used in business. It is natural impulse for the
development of innovational companies. Insufficient financial and human resources in small
and middle enterprises set the difficult to conquer barrier to conducting in-home research. The
cooperation between companies and universities � especially engineering schools and public
or commercial research centers � may help to resolve the problem. The aim of this article is the
presentation of the role of science-technological parks in the development of small and middle
enterprises.

Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
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Implementacja algorytmów ewolucyjnych
w gospodarce opartej na wiedzy

Gospodarka oparta na wiedzy, a przede wszystkim intensywny i burzliwy rozwój technologii
informatycznych, spowodowa³y wzrost popularno�ci wykorzystania najnowszych osi¹gniêæ
w zakresie sztucznej inteligencji. Wspó³czesne pole badawcze charakteryzuje siê wysok¹ inter-
dyscyplinarno�ci¹ oraz konwergencj¹ poszczególnych dyscyplin naukowych. Na przyk³ad, w na-
ukach o Ziemi wykorzystywana jest ekonomiczna teoria gier, nauki techniczne s¹ inspirowane
biologiczn¹ teori¹ ewolucji, nauki ekonomiczne czerpi¹ z fizycznej teorii chaosu. Wiedza cz³owie-
ka podpiera siê sztuczn¹ inteligencj¹, której zastosowanie przyspiesza proces badawczy. Jed-
nym z przyk³adów zastosowania sztucznej inteligencji w praktyce s¹ algorytmy ewolucyjne. S¹
one powszechnie stosowane w wielu dziedzinach nauki, ale przede wszystkim w pragmatycz-
nych zagadnieniach in¿ynieryjno-konstrukcyjnych i decyzjach mened¿ersko-inwestycyjnych.
W naukach ekonomicznych algorytmy ewolucyjne zyskuj¹ coraz wiêksz¹ popularno�æ w zagad-
nieniach optymalizacji.

Celem tego artyku³u jest prezentacja koncepcji dzia³ania algorytmów ewolucyjnych oraz wska-
zanie mo¿liwo�ci ich implementacji na potrzeby gospodarki, zw³aszcza gospodarki opartej na
wiedzy.

Zasada dzia³ania algorytmów ewolucyjnych
Algorytmy ewolucyjne s¹ rodzajem metod heurystycznych opartych na darwinowskiej teorii

ewolucji. Innymi s³owy, algorytmy ewolucyjne mo¿na okre�liæ jako transpozycjê darwinowskiej
metafory w stochastyczny algorytm poszukiwania i optymalizacji, który wykorzystuje zaawan-
sowane operacje matematyczne.

Aby zrozumieæ zasadê dzia³ania algorytmów ewolucyjnych, najlepiej odwo³aæ siê bezpo�red-
nio do teorii ewolucji Karola Darwina. Mechanizm i przebieg ewolucji biologicznej opieraj¹ siê na
piêciu za³o¿eniach1:
� ograniczono�æ zasobów � osobniki musz¹ konkurowaæ o te same zasoby �rodowiska;
� dostosowanie (fitness) � pewne cechy s¹ bardziej po¿¹dane w procesie konkurowania o za-

soby �rodowiska, wiêc niektóre cechy bardziej u³atwiaj¹ osobnikom konkurencjê w danym
�rodowisku ni¿ inne;

� dziedziczno�æ � osobniki dziedzicz¹ cechy swoich przodków;

1 Mamy nadziejê, ¿e biolodzy wybacz¹ nam to uproszczenie.
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� zmienno�æ � w potomstwie wystêpuj¹ ró¿nice miêdzyosobnicze. Zmienno�æ niezbêdna w ewo-
lucji ma charakter genetyczny i jest dziedziczna. �ród³em pierwotnym zmienno�ci genetycznej
s¹ mutacje, w wyniku których powstaj¹ nowe allele genów (nowe formy tego samego genu),
a wtórnym � rekombinacje genetyczne prowadz¹ce do powstania nowych uk³adów genów
� nowych genotypów;

� naturalny dobór (survival-of-the-fittest), czyli selekcja � proces, który uprzywilejowuje osob-
niki lepiej dostosowane, a eliminuje osobniki gorzej przystosowane. W wyniku tego procesu
eliminowane s¹ niekorzystne genotypy.

U�ci�laj¹c teoriê doboru naturalnego Darwina, nale¿y dodaæ, ¿e osobniki o cechach korzyst-
nych (lepiej przystosowane do �rodowiska) maj¹ wiêksz¹ szansê prze¿ycia i wyprodukowania
¿ywotnego potomstwa, a zatem przekazania mu swych genów. W zwi¹zku z tym w nastêpnym
pokoleniu wzrasta liczba osobników o genach korzystnych, a maleje liczba osobników o genach
niekorzystnych. Korzystne geny przekazane nastêpnemu pokoleniu ulegaj¹ rekombinacji, co umo¿-
liwia powstanie nowych genotypów i fenotypów o w³a�ciwo�ciach jeszcze korzystniejszych ni¿
cechy rodziców. Dobór naturalny jest zatem g³ównym czynnikiem ewolucji organizmów.

Poniewa¿ s³ownictwo stosowane w genetyce naturalnej zosta³o zapo¿yczone do opisu algo-
rytmów ewolucyjnych, st¹d po syntetycznym opisie zjawisk zachodz¹cych w przyrodzie pro-
�ciej bêdzie przedstawiæ koncepcjê dzia³ania algorytmów ewolucyjnych. Koncepcja ewolucyjnego
rozwi¹zywania problemów jest oparta na prawid³owo�ci, ¿e dana populacja osobników, które s¹
zarazem kandydatami na rozwi¹zanie danego zadania, podlega kolejnym krokom ewolucji. Ka¿dy
osobnik reprezentuje potencjalne rozwi¹zanie problemu. Mo¿na mu przyporz¹dkowaæ pewn¹
warto�æ liczbow¹ okre�laj¹c¹ jego przystosowanie do �rodowiska, czyli jako�æ reprezentowanego
przez niego rozwi¹zania. Proces ewolucyjny odpowiada przeszukiwaniu przestrzeni potencjalnych
rozwi¹zañ, które z jednej strony korzysta z najlepszych dotychczasowych rozwi¹zañ, z drugiej
za� szeroko bada przeszukiwan¹ przestrzeñ.

Dzia³anie algorytmu ewolucyjnego sprowadza siê do pêtli operacji obejmuj¹cej (ryc. 1):
� reprodukcjê (preselekcjê),
� operacje genetyczne (krzy¿owanie, mutacja),
� ocenê,
� sukcesjê (postselekcjê).

Ryc. 1. Cykl dzia³ania podstawowego algorytmu ewolucyjnego

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie: J. Arabas, 2004, Wyk³ady z algorytmów ewolucyjnych,
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, s. 16.

Implementacja algorytmów ewolucyjnych w gospodarce opartej na wiedzy

POPULACJA
BAZOWA

REPRODUKCJA

OPERACJE
GENETYCZNEOCENA

SUKCESJA

inicjacja



84 MAREK SIEJA, KRZYSZTOF WACH

Podczas reprodukcji z populacji bazowej zostaj¹ losowo wybrane osobniki, przy czym loso-
wo�æ wyboru do reprodukcji uwzglêdnia warto�æ przystosowania tych osobników, co oznacza,
¿e osobniki charakteryzuj¹ce siê lepszym przystosowaniem maj¹ wiêksze szanse powielenia.
Pewne osobniki mog¹ byæ wielokrotnie powielane, podczas gdy inne nie zostan¹ wybrane do
powielenia ani razu. W ten sposób tworzona jest nowa populacja (populacja tymczasowa) przez
wybranie bardziej przystosowanych osobników (Michalewicz, Fogel 2006, s. 184).

Kopie tworzone w wyniku reprodukcji s¹ poddawane operacjom genetycznym (krzy¿owa-
niu i mutacji). Niektóre osobniki tej nowej populacji podlegaj¹ przekszta³ceniom za pomoc¹
operatorów ró¿nicowania, dziêki czemu powstaj¹ nowe rozwi¹zania. Osobniki utworzone w wy-
niku dzia³ania operatorów genetycznych stanowi¹ populacjê potomn¹. Krzy¿owanie polega
na kojarzeniu (w pary) w sposób losowy ci¹gów z populacji bazowej, a nastêpnie ich krzy¿o-
waniu, czyli zamianie miejscami znaków w obu elementach pary. W ten sposób powstaj¹ dwa
nowe ci¹gi, które wchodz¹ w sk³ad nowego pokolenia. Mutacja z kolei polega na sporadycznej
(zachodz¹cej z niewielkim prawdopodobieñstwem), przypadkowej zmianie warto�ci elementu
ci¹gu kodowego.

Nastêpnie populacja potomna poddawana jest ocenie �rodowiska (wska�nik przystosowania
pe³ni funkcjê celu). Funkcja przystosowania stanowi zatem pewien miernik zysku, u¿yteczno�ci
lub innej wielko�ci, któr¹ chcieliby�my zmaksymalizowaæ (Goldberg 1998, s. 27). W wyniku tych
dzia³añ nastêpuje sukcesja, czyli tworzy siê nowa populacja bazowa, mog¹ca zawieraæ osobniki
zarówno z populacji potomnej, jak i ze starej populacji bazowej.

W teorii optymalizacji znane s¹ dwie odmiany selekcji: reprodukcja i sukcesja. Pierwsza zak³a-
da, ¿e nowa populacja bazowa powstaje wy³¹cznie z populacji potomnej. Sukcesja polega tutaj
na wyborze osobników zarówno z populacji potomnej, jak i najlepszych osobników z populacji
bazowej. Reprodukcja mo¿e byæ przeprowadzana na wiele sposobów (reprodukcja proporcjo-
nalna, czyli ruletkowa; reprodukcja proporcjonalna zmodyfikowana; reprodukcja turniejowa;
reprodukcja progowa). Analogicznie rzecz siê ma z sukcesj¹ (sukcesja elitarna, czyli elitarystyczna;
sukcesja z ca³kowitym zastêpowaniem; sukcesja z czê�ciowym zastêpowaniem) (Arabas 2004,
s. 114�134).

Opisane wy¿ej operacje tworz¹ pêtle ewolucji. Algorytm ewolucyjny jest wykonywany cy-
klicznie (pêtla) a¿ do wyst¹pienia kryterium zatrzymania algorytmu (tzw. warunku stopu). Zatrzy-
manie wykonywania algorytmu mo¿e nast¹piæ w dwóch sytuacjach, gdy:
� przystosowanie osobników jest odpowiednio du¿e, czyli wygenerowana zostaje okre�lona

liczba rozwi¹zañ;
� stan populacji bazowej �wiadczy o stagnacji algorytmu, czyli nastêpuje przekroczenie okre-

�lonego czasu.

Wyró¿nia siê wiele typów algorytmów ewolucyjnych, trudno jednak mówiæ o ich klasyfikacji,
mo¿na jedynie przywo³ywaæ niektóre typologie. Obecnie wyró¿nia siê (Michalewicz, Fogel 2006,
s. 184):
� algorytmy genetyczne (genetic algorithms),
� strategie ewolucyjne (evolution strategies),
� programowanie ewolucyjne (evolutionary programming),
� programowanie genetyczne (genetic programming),
� systemy klasyfikatorów (classifier systems).
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Wady i zalety zastosowania algorytmów ewolucyjnych
Praktyczna implementacja algorytmów ewolucyjnych siêga lat 50. XX w., przy czym przyjmuje

siê, ¿e wykorzystanie modelu procesu ewolucyjnego w metodach obliczeniowych rozpoczê³o
siê od opublikowanej w 1975 r. pracy Johna Hollanda Adaptation in Natural and Artificial
Systems. Obecnie algorytmy ewolucyjne prze¿ywaj¹ rozkwit; mo¿e o tym �wiadczyæ choæby
gwa³towny wzrost liczby publikacji z tej dziedziny.

Jones, Mirrazavi i Tamiz (2002) wskazuj¹, ¿e postêp w badaniach w zakresie implementacji
algorytmów ewolucyjnych jest znacz¹cy, ale zarazem czê�ciowy, obecny postêp technologii
informatycznych przyczynia siê bowiem do opracowywania coraz bardziej zaawansowanych
rozwi¹zañ opartych na algorytmach ewolucyjnych.

Algorytmy ewolucyjne ró¿ni¹ siê od tradycyjnych metod optymalizacji nastêpuj¹cymi cechami
(Biethathn Nissan 1994, s. 185; Goldberg 1998, s. 23):
� dzia³aj¹ na wektorze reprezentuj¹cym zmienne decyzyjne (czyli parametry zadania) w postaci

ci¹gów kodowych (nie przetwarzaj¹ bezpo�rednio parametrów zadania, lecz jego zakodowan¹
postaæ);

� przeszukuj¹ ca³¹ przestrzeñ, eksploruj¹c rozwi¹zania jednocze�nie z wielu punktów (prowa-
dz¹ poszukiwania, wychodz¹c nie z pojedynczego punktu, lecz z pewnej ich populacji);

� nie wymagaj¹ szczegó³owej wiedzy o charakterze problemu, a jedynie informacji o jako�ci
(dopasowaniu) rozwi¹zañ (taka wiedza mo¿e jednak przyczyniæ siê do szybszej implementa-
cji), korzystaj¹ bowiem tylko z funkcji celu, nie za� jej pochodnych lub innych pomocniczych
informacji;

� wykorzystuj¹ w sposób celowy procesy stochastyczne, tak aby inteligentne badanie prze-
strzeni przeszukiwania zawêziæ do obiecuj¹cych rejonów przestrzeni przeszukiwañ (stosuj¹
probabilistyczn¹, a nie deterministyczne metody wyboru).

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych jako techniki optymalizacyjnej ma wiele zalet; algo-
rytmy ewolucyjne okre�la siê nawet mianem �metod ostatniej szansy� (Arabas 2004, s. 20).

Tab. 1. G³ówne zalety i wady algorytmów ewolucyjnych jako techniki optymalizacyjnej

�ród³o: J. Biethahn, V. Nissen, 1994, Combinations of Simulation and Evolutionary Algorithms in Manage-
ment Science and Economics, �Annals of Operations Research�, vol. 52, no. 4, s. 186.

� heurystyczny charakter techniki (nie daje
pewno�ci osi¹gniêcia optimum w okre�lonym
czasie)

� czasoch³onno�æ obliczeñ (³agodzona przez gwa³-
towny postêp techniczny)

� czêsto nieefektywna w koñcowej fazie prze-
szukiwañ (mo¿liwo�æ eliminacji przez hybry-
dyzacjê)

� okre�lenie w³a�ciwych warto�ci parametrów nie
jest ³atwe

Zalety Wady

� efektywna technika, o szerokich mo¿liwo�ciach
zastosowania

� wiarygodno�æ
� dobrze przystosowane do przeszukiwania wie-

lowymiarowej, z³o¿onej przestrzeni rozwi¹zañ
� relatywnie ³atwa do opracowania i implementacji
� nie ma ograniczeñ co do postaci funkcji celu
� wstêpna wiedza o problemie nie jest wymagana
� mo¿liwo�æ optymalizacji wielokryterialnej
� elastyczne mo¿liwo�ci zaprojektowania algo-

rytmu
� ³atwa wspó³praca z innymi technikami (heury-

styki inicjalizacyjne, przeszukiwanie lokalne)
� naturalna paralelno�æ algorytmu (równoleg³e

wykorzystanie sprzêtu)

Implementacja algorytmów ewolucyjnych w gospodarce opartej na wiedzy
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Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w naukach ekonomicznych
W gospodarce opartej na wiedzy to w³a�nie wiedza ma kluczowe znaczenie, przy czym jest

ona bardzo szeroko interpretowana. Zastosowanie nowoczesnych osi¹gniêæ technologii infor-
matycznych pozwala na wykorzystanie niedostêpnych wcze�niej technik optymalizacji. Decyzje
ekonomiczne (zw³aszcza decyzje graczy gie³dowych i ubezpieczycieli, a nawet decyzje mene-
d¿erskie) s¹ podejmowane w warunkach niepewno�ci lub ryzyka, ich optymalizacja jest zatem
jednym z wa¿niejszych zagadnieñ dla decydentów. Mo¿liwo�ci, jakie oferuj¹ algorytmy ewolu-
cyjne, wywo³a³y wzrost zainteresowania wykorzystaniem ich na potrzeby nauk ekonomicznych,
g³ównie w pragmatyce zarz¹dzania i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Obecnie mo¿na
wskazaæ wiele typowych mo¿liwo�ci zastosowania algorytmów ewolucyjnych w naukach ekono-
micznych, w ekonomii, finansach, zarz¹dzaniu, towaroznawstwie i in¿ynierii produkcji (tab. 2).

Tab. 2. Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w gospodarce opartej na wiedzy

  Obszar zastosowañ                              Przyk³ady zastosowañ decyzyjnych

Sprzeda¿ � symulacja zapasów
� problem transportowy w hurtowni
� okre�lenie pierwszego nak³adu ksi¹¿ki
� rozmieszczenie punktów sprzeda¿y
� samoucz¹cy siê model konsumenta

Organizacja � harmonogramowanie pracy
� sporz¹dzanie tras poci¹gów towarowych
� sporz¹dzanie tras pojazdów ko³owych
� kolejno�æ l¹dowañ samolotów
� kolejno�æ jazdy poci¹gów po linii jednotorowej
� projektowanie sieci telekomunikacyjnych
� optymalizacja sieci komputerowej
� uk³adanie podzia³u godzin w szkole
� planowanie systemu dostaw wody

Finanse � szacowanie ryzyka ubezpieczeniowego
� prognozowanie bankructwa
� okre�lanie zdolno�ci kredytowej
� przewidywanie opó�nieñ w p³atno�ciach
� analiza cyklów czasowych
� symulacja rynku akcji
� optymalizacja portfela akcji
� model gracza na rynku akcji
� modelowanie rynków finansowych
� wykrywanie oszustw finansowych
� alokacja nak³adów dla ró¿nych programów spo³ecznych

Produkcja � równowa¿enie linii produkcyjnej
� okre�lanie wielko�ci partii
� sekwencyjno�æ produkcji
� proces planowania
� magazynowanie
� zarz¹dzanie obci¹¿eniami
� optymalizacja dzia³ania reaktorów j¹drowych
� programowanie symulatorów lotniczych

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie: J. Biethahn, V. Nissen, 1994, Combinations of Simulation and
Evolutionary Algorithms in Management Science and Economics, �Annals of Operations Research�, vol. 52,
no. 4, s. 184.
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Perspektywy zastosowania algorytmów ewolucyjnych w zarz¹dzaniu s¹ bardzo satysfakcjo-
nuj¹ce. Zarówno teoretycy, jak i praktycy zajmuj¹cy siê algorytmami ewolucyjnymi wskazuj¹
obiecuj¹c¹ przysz³o�æ systemów hybrydowych, które dziêki po³¹czeniu co najmniej dwóch osi¹-
gaj¹ efekt synergiczny. Na przyk³ad, na potrzeby zastosowania algorytmów ewolucyjnych w na-
ukach ekonomicznych Biethahn i Nissen wskazuj¹ sze�æ wariantów ich po³¹czenia z metodami
symulacyjnymi (Biethahn, Nissen 1994, s. 189):
� regulacja zmiennych decyzyjnych,
� opracowywanie modelowych struktur,
� dwuetapowa optymalizacja przy u¿yciu metaalgorytmów ewolucyjnych,
� symulacja metamodeli,
� optymalizacja z agentem adaptacyjnym,
� modelowanie ewolucyjne.

Konkluzje
Dziêki swoim licznym zaletom, algorytmy ewolucyjne znajduj¹ zastosowanie na wielu polach

badawczych. Choæ obecnie s¹ czêsto stosowane w naukach ekonomicznych, to mo¿na stwier-
dziæ, ¿e s¹ dopiero w pocz¹tkowym stadium rozwoju. Obecny stan ich zastosowañ w gospodar-
ce potwierdza, ¿e nie nast¹pi³ jeszcze prze³om implementacyjny. Wzrost zainteresowañ algorytmami
ewolucyjnymi w powi¹zaniu z dynamicznym rozwojem technologii informatycznych mo¿e do-
prowadziæ do wykorzystania algorytmów ewolucyjnych w systemach hybrydowych, co przy-
czyni siê do znacznego postêpu w rozwoju teorii optymalizacji.
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Implementation of Evolutionary Algorithms
in a Knowledge-based Economy

The paper elaborates on the conception of the action and the typology of evolutionary
algorithms as the broadly used research and optimization technique based on Darwinian Theory
of evolution and modern natural genetics. Evolutionary algorithms are the method that blooms
nowadays, and is successfully used in many research fields (in technologic sciences, life scien-
ces and economics and management sciences). The authors focus on examples of the applica-
tions of the evolutionary algorithms to the management sciences.
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Część 2

Fundusze strukturalne i innowacyjność

w rozwoju przedsiębiorstw
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Znaczenie ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw w Polsce po 2000 r.

Ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa (MSP) stanowi¹ fundament gospodarki krajów Unii Europej-
skiej. Oddzia³uj¹ nie tylko na wielko�æ i strukturê produkcji oraz PKB; przyczyniaj¹ siê równie¿
do powstawania nowych miejsc pracy, a zatem do wzrostu zatrudnienia i zmniejszenia bezrobo-
cia. Ponadto, dziêki du¿ej liczbie ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw opartych na prywatnej w³a-
sno�ci, jest zapewniona autentyczna konkurencja pomiêdzy podmiotami oraz du¿a elastyczno�æ
w zakresie ich dostosowywania do zmieniaj¹cych siê warunków rynkowych. Pracownicy MSP,
czêsto bêd¹cy ich w³a�cicielami lub wspó³w³a�cicielami, maj¹ szczególne motywacje i determina-
cjê w zakresie wysokiej efektywno�ci dzia³alno�ci.

Artyku³ jest prób¹ znalezienia odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
� Co rozumie siê pod pojêciem sektora MSP? Wed³ug jakich kryteriów zostaje on wyodrêbniony?
� Jakim przeobra¿eniom podlega sektor MSP w Polsce po 2000 r.?
� Jakie s¹ stan i struktura MSP w Polsce?
� Jakie jest znaczenie sektora MSP w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej?
� Jakie s¹ g³ówne dylematy rozwoju przedsiêbiorczo�ci w Polsce?

Definicja i istota ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
Sektor ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw odgrywa ogromn¹ rolê w krajach Unii Europejskiej.

Dostêpne dane z ró¿nych �róde³ o jego roli w gospodarkach Unii Europejskiej nieco siê ró¿ni¹.
Wskazuj¹ one, ¿e MSP to oko³o 99,8% wszystkich firm dzia³aj¹cych na jej obszarze, ich udzia³
w obrotach wewn¹trzunijnych przekracza 65%, a w zatrudnieniu wynosi 69,7% (Misi¹g 2005,
s. 30 i 31). Sektor wytwarza �rednio niemal 60% PKB Unii Europejskiej. Ze wzglêdu na wysoki
udzia³ w strukturze podmiotowej rynku UE silnie wp³ywa on na podstawowe wska�niki ekono-
miczne krajów: �redni obrót, �redni poziom zatrudnienia, warto�æ dodan¹ i przyrost nowych
miejsc pracy; jego dynamika i kondycja stanowi¹ wiêc �wiadectwo rozwijaj¹cej siê przedsiêbior-
czo�ci w ka¿dej gospodarce.

W ostatnich latach definicja ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw zmienia³a siê; poszczególne
kraje stosowa³y ró¿ne kryteria, uwzglêdniaj¹c przy ich wyodrêbnianiu w mniejszym lub wiêk-
szym stopniu czynniki ilo�ciowe i jako�ciowe � w zale¿no�ci od celów, którym klasyfikacja mia³a
s³u¿yæ. Jednak¿e czynniki ilo�ciowe powoduj¹ przemiany o charakterze jako�ciowym przedsiê-
biorstwa. Najczê�ciej jako kryterium ilo�ciowe od strony nak³adów stosuje siê wielko�æ zatrud-
nienia, kapita³u i aktywów w przedsiêbiorstwie, a od strony efektów � obrót, warto�æ dodan¹
i udzia³ w rynku. Jako kryteria jako�ciowe klasyfikacji firm, bêd¹ce konsekwencj¹ zmian o charak-
terze ilo�ciowym, stosuje siê: niezale¿no�æ, w³asno�æ, organizacjê i zarz¹dzanie oraz szereg in-
nych (Dominiak 2005, s. 27 i 28). Problem polega na tym, ¿e ¿adna definicja nie uwzglêdnia
wszystkich kryteriów ilo�ciowych i jako�ciowych wyodrêbniania MSP.
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W krajach Unii Europejskiej stosuje siê trzy definicje MSP:
1. do celów statystycznych, sprawozdawczo�ci dotycz¹cej MSP � akcentuje siê niemal wy³¹cznie

kryteria ilo�ciowe, przede wszystkim wielko�æ zatrudnienia;
2. w rachunkowo�ci sprawozdawczej, koncentruj¹cej siê na sumie bilansowej � istotna jest

wielko�æ przychodów i wielko�æ zatrudnienia;
3. do przydzia³u �rodków pomocowych � uwzglêdniaj¹c¹: wielko�æ obrotów, sumê bilansow¹,

wielko�æ zatrudnienia i niezale¿no�æ przedsiêbiorstwa.

Unia Europejska wypracowa³a w³asn¹ definicjê ma³ego i �redniego przedsiêbiorstwa. Dla
krajów cz³onkowskich nie ma ona charakteru obligatoryjnego; s¹ one zachêcane do jej stosowa-
nia. Jest ona zawarta w zaleceniu Komisji Europejskiej 96/280/WE z 1996 r., zast¹pionym zalece-
niem Komisji Europejskiej zmodyfikowanym w 2005 r. Zachowuje ono wszystkie dotychczasowe
kryteria klasyfikacji MSP bêd¹ce wynikiem ustaleñ KE w 1996 r., aktualizuje poziom przychodów
w odniesieniu do mikroprzedsiêbiorstw oraz ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw i wprowadza
³agodniejsze kryterium niezale¿no�ci (Misi¹g 2005, s. 18 i 19).

Wed³ug kryteriów Unii Europejskiej mikroprzedsiêbiorstwo zatrudnia mniej ni¿ 10 pracowni-
ków, ma roczny obrót poni¿ej 2 mln euro, a jego ca³kowity bilans roczny nie przekracza 2 mln
euro. Ma³e przedsiêbiorstwo zatrudnia nie wiêcej ni¿ 50 osób, jego roczny obrót to mniej ni¿
10 mln euro, a ca³kowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro. �rednia firma zatrudnia nie
wiêcej ni¿ 250 pracowników, jej roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, a bilans roczny � 43 mln
euro. W sektorze MSP obowi¹zuje zasada niezale¿no�ci, oznaczaj¹ca, ¿e nie uwa¿a siê za MSP
firmy, w której przedsiêbiorcy inni ni¿ mali lub �redni posiadaj¹ wiêcej ni¿ 25% wk³adów, udzia-
³ów, akcji oraz prawa do ponad 25% udzia³ów w zyskach. Progi te mog¹ zostaæ przekroczone
w dwóch przypadkach, je¿eli: a) przedsiêbiorstwo jest zarz¹dzane przez spó³ki inwestycyjne,
fundusz venture capital lub inwestorów instytucjonalnych, o ile one ani osobno, ani ³¹cznie nie
sprawuj¹ kontroli nad MSP; b) kapita³ jest tak rozdzielony, ¿e nie jest mo¿liwe ustalenie, w czyim
jest posiadaniu, a przedsiêbiorstwo deklaruje, ¿e mo¿e prawnie dowie�æ, ¿e nie stanowi wiêcej
ni¿ 25% w³asno�ci jednego przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw niespe³niaj¹cych kryte-
rium definicji MSP1 (tab. 1).

Tab. 1. Definicja mikroprzedsiêbiorstw oraz przedsiêbiorstw ma³ych i �rednich w Unii Europejskiej

1 Za³¹cznik do Rozporz¹dzenia Komisji Europejskiej nr 346/2004, zmieniaj¹cego i rozszerzaj¹cego zakres
Rozporz¹dzenia Komisji Europejskiej nr 70/2001.

  Wyszczególnienie Mikroprzedsiêbiorstwo   Przedsiêbiorstwo     Przedsiêbiorstwo
            ma³e              �rednie

Zatrudnienie poni¿ej 10 poni¿ej 50 od 50 do 249
pracowników pracowników pracowników

Przychód
ze sprzeda¿y do 2 mln euro do 10 mln euro do 50 mln euro
Suma bilansów
z aktywów do 2 mln euro do10 mln euro do 43 mln euro
Zale¿no�æ niezale¿ne niezale¿ne niezale¿ne

�ród³o: http:// www.parp.gov.pl/kwalifikator/index.html oraz za³¹cznik do Rozporz¹dzenia Komisji Euro-
pejskiej nr 346/2004, zmieniaj¹cego i rozszerzaj¹cego zakres Rozporz¹dzenia Komisji Europejskiej
nr 70/2001.

Znaczenie ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw w Polsce po 2000 r.
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Unijna definicja ma³ego i �redniego przedsiêbiorstwa zosta³a przejêta do polskiej ustawy
Prawo dzia³alno�ci gospodarczej. Wobec krajowych MSP ustanawia ona takie same kryteria,
jakie obowi¹zuj¹ w Unii Europejskiej. Wyrazem dba³o�ci o rozwój przedsiêbiorczo�ci na obszarze
Unii Europejskiej jest fakt, ¿e unijne prawo dopuszcza dzia³alno�æ spó³ek w formach paneuropej-
skich, do których s¹ zaliczane:
� spó³ka europejska,
� europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych,
� spó³dzielnia europejska,
� europejska spó³ka prywatna,
� europejska spó³ka wzajemna,
� stowarzyszenie europejskie.

Szczególne znaczenie w�ród tych form ma europejska spó³ka akcyjna. Warunkiem jej powsta-
nia s¹2:
� konsolidacja co najmniej dwóch spó³ek pochodz¹cych z co najmniej dwóch krajów;
� po³¹czenie spó³ki z jej oddzia³em lub spó³k¹ zale¿n¹ z innego pañstwa Unii Europejskiej;
� przekszta³cenie istniej¹cej spó³ki akcyjnej, która ma w³asny oddzia³ w innym kraju UE od co

najmniej dwóch lat.

Zalet¹ spó³ki europejskiej jest mo¿liwo�æ pomijania barier biurokratycznych, gdy¿ mo¿e ona
dzia³aæ we wszystkich krajach cz³onkowskich, bez konieczno�ci rejestrowania jej w ka¿dym kraju.

Znaczenie MSP w Unii Europejskiej
Ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ w Unii Europejskiej ogromn¹ rolê. Wynika ona

z okre�lonych cech tych przedsiêbiorstw; s¹ to:
� wysoki poziom elastyczno�ci w dostosowywaniu zmian w otoczeniu firmy do zmian w popycie

zg³aszanym przez klienta;
� wysoki poziom motywacji przedsiêbiorcy, wynikaj¹cy ze �cis³ego zwi¹zku miêdzy rentowno�ci¹

firmy a dochodami jej w³a�ciciela;
� szczególna rola w³a�ciciela, która sytuuje go w strukturze przedsiêbiorstwa jako mened¿era.

Jest on w stanie zrealizowaæ ka¿dy zamiar na w³asne ryzyko, niepodlegaj¹ce kontroli osób
trzecich. Oznacza to (Ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa... 2004, s. 14), ¿e MSP charakteryzuj¹
siê niezale¿no�ci¹ i swobod¹ decyzyjn¹;

� mo¿liwo�æ podejmowania szybkich decyzji, wynikaj¹ca z braku biurokracji, szybkiego prze-
p³ywu informacji, czêstych kontaktów w³a�ciciela z pracownikami;

� wysoka efektywno�æ dzia³ania, powi¹zana z du¿¹ dyscyplin¹ finansow¹;
� niska kapita³och³onno�æ produkcji, umo¿liwiaj¹ca oszczêdno�ci w nak³adach;
� du¿a sk³onno�æ innowacyjna, podnosz¹ca poziom innowacyjno�ci krajów UE (¯o³nierski 2006);
� wysoki udzia³ w kreacji nowych miejsc pracy oraz elastyczno�æ polityki zatrudnienia;
� silny wp³yw na rozwój lokalny, lokaln¹ przedsiêbiorczo�æ.

Wszystkie wymienione cechy sektora MSP powoduj¹, ¿e w krajach UE ma on wysoki udzia³
w ca³kowitej liczbie funkcjonuj¹cych firm, w wielko�ci obrotów, zatrudnieniu, warto�ci dodanej
oraz eksporcie (tab. 2).

2 Decyzja Rady WE 21/57 z pa�dziernika 2001 r. dotycz¹ca nowej spó³ki akcyjnej, okre�lanej mianem
spó³ki europejskiej.

JANINA PACH
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3 Dane te ujmuj¹ sektor MSP ³¹cznie: w Unii Europejskiej i w krajach EFTA.

Tab. 2. Sektor MSP w Unii Europejskiej w 2003 r.3

Liczba
przedsiêbiorstw
(w tys.) 2003 17 820 1260 180
Zatrudnienie
ogó³em (w tys.) 2003 55 040 24 280 18 100
Przeciêtne
zatrudnienie
w przedsiêbiorstwie 2003 3 19 98
�redni obrót
(w mln euro) 2000 0,2 3 24
Warto�æ dodana
na 1 zatrudnionego
(w mln euro) 2000 40 75 105
Udzia³ kosztów
pracy w warto�ci
dodanej (w %) 2000 66 66 8
Udzia³ eksportu
w sprzeda¿y
ogó³em (w %) 2000 7 14 17

Przedsiêbiorstwa
�rednie

Wyszczególnienie Rok Mikroprzedsiêbiorstwa Przedsiêbiorstwa
ma³e

�ród³o: opracowanie autora na podstawie: Pomoc publiczna, F. Misi¹g (red.), s. 31; Przede wszystkim
MSP. Europa jest dobra dla MSP a MSP s¹ dobre dla Europy, Komisja Europejska DG ds. Przedsiêbiorstw
i Przemys³u 2006.

Z tabeli wynika, ¿e w 2003 r. na obszarze UE i krajów EFTA funkcjonowa³o 19 260 MSP
zatrudniaj¹cych 97 mln 420 tys. pracowników. Stanowi³o to 92,3% ca³kowitej liczby przedsiê-
biorstw zatrudniaj¹cych 56,5% ogó³u zatrudnionych. �rednia warto�æ obrotów przekroczy³a
9 mln euro, a warto�æ dodana na 1 zatrudnionego przekroczy³a 73 tys. euro. W 2006 r. w 23 mln
europejskich MSP (Przede wszystkim MSP... 2006) by³o 100 mln miejsc pracy i ponad 75%
zatrudnienia w niektórych ga³êziach przemys³u (jak: przemys³ tekstylny, budowlany i meblarski).

Pod wzglêdem wielko�ci w strukturze firm w krajach Unii Europejskiej przewa¿a³y mikroprzed-
siêbiorstwa (tab. 3).

W strukturze sektora MSP 15 krajów Unii Europejskiej przewa¿aj¹ mikroprzedsiêbiorstwa.
Stanowi¹ one ponad 92% wszystkich przedsiêbiorstw, a najwiêkszy udzia³ (powy¿ej 95%) maj¹
w Grecji i we W³oszech. Przedsiêbiorstwa ma³e to ponad 6% wszystkich przedsiêbiorstw w Unii
Europejskiej. Podobnie jak w przypadku mikroprzedsiêbiorstw, ich udzia³ w krajach UE jest zró¿-
nicowany. Najwiêkszy relatywnie odsetek (powy¿ej 11%) stanowi¹ w Austrii, Irlandii i Luksem-
burgu. Przedsiêbiorstwa �rednie w strukturze MSP maj¹ najmniejszy udzia³, wynosz¹cy oko³o
1%, a w niektórych krajach (jak Luksemburg czy Irlandia) 2% i wiêcej.

Znaczenie ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw w Polsce po 2000 r.
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Tab. 3. Struktura MSP w 15 krajach Unii Europejskiej

Austria 233 86,9 30 11,2 5 1,9 268
Belgia 408 93,4 25 5,7 4 0,9 437
Dania 180 87,8 21 10,2 4 2,0 205
Finlandia 207 93,7 12 5,4 2 0,9 221
Francja 2326 93,2 144 5,8 25 1,0 2495
Grecja 752 97,7 16 2,1 2 0,2 770
Hiszpania 2499 93,5 156 5,8 19 0,7 2674
Holandia 517 90,9 43 7,6 9 1,5 569
Irlandia 83 85,6 12 12,4 2 2,0 97
Luksemburg 21 84,0 3 12,0 1 4,0 24
Niemcy 2656 88,3 307 10,2 44 1,5 3007
Portugalia 648 93,5 39 5,6 6 0,9 693
Szwecja 454 93,6 27 5,6 4 0,8 485
Wielka Brytania 1996 89,6 200 9,0 31 1,4 2227
W³ochy 4290 95,7 177 3,9 19 0,4 4486
Unia Europejska 17 272 92,6 1212 6,5 177 0,9 18 659

Kraje Mikro-
przedsiêbiorstwa

Przedsiêbiorstwa
ma³e

Przedsiêbiorstwa
�rednie

Ogó³em
MSP

(w tys.)
w tys. w % w tys. w % w tys. w %

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie: Pomoc publiczna, F. Misi¹g (red.), s. 31; Przede wszystkim
MSP. Europa jest dobra dla MSP a MSP s¹ dobre dla Europy, Komisja Europejska DG ds. Przedsiêbiorstw
i Przemys³u 2006.

Reasumuj¹c: struktura sektora MSP w 15 krajach UE jest zró¿nicowana. Prezentowane
wspó³czynniki dotycz¹ce struktury MSP wykaza³yby jeszcze wiêksze zró¿nicowanie, gdyby do
�starej� UE do³¹czono nowe kraje, przechodz¹ce proces transformacji od gospodarki centralnej
do gospodarki rynkowej.

Ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa w Polsce
W Polsce równie¿ dostrze¿ono rolê ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw w gospodarce narodo-

wej. Obecnie Polska, jako cz³onek Unii Europejskiej, a tak¿e wcze�niej � na etapie stowarzysze-
nia, stara³a siê i stara zwiêkszyæ efektywno�æ i konkurencyjno�æ sektora MSP. Podjêto dzia³ania
maj¹ce na celu wspieranie MSP i usuwanie barier na drodze ich powstawania i rozwoju. Efektem
tych dzia³añ by³ dynamiczny wzrost MSP w Polsce w latach 1994�1999, z 1106 do ponad 1819,
czyli o ponad 60%, zwi¹zany z urynkowieniem gospodarki oraz z prywatyzacj¹ przedsiêbiorstw
pañstwowych. W 2004 r. sektor MSP stanowi³ 99,8% ogó³u funkcjonuj¹cych w Polsce przedsiê-
biorstw (du¿e przedsiêbiorstwa � tylko 0,15%) (Kwiatkowska 2006 ) (tab. 4).

W 2004 r. powsta³o mniej nowych firm ni¿ w 2003 r.; w tym samym roku wiêcej firm zlikwidowano
ni¿ w 2003 r. Wyj¹tek stanowi³y firmy ma³e i �rednie, charakteryzuj¹ce siê wiêksz¹ odporno�ci¹
na zmiany koniunktury.

JANINA PACH
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Tab. 4. Liczba aktywnych przedsiêbiorstw w Polsce w latach 1999�2004 (w tys.)

Mikroprzedsiêbiorstwa 1760,6 96,78 1709,8 96,81 1602,0 96,64 1682,5 96,65 1654,1 96,76 1640,9 97,08

Ma³e  41,1  2,26  39,0  2,21  39,4  2,38  37,1  2,14  39,5  2,31  34,9  2,06

�rednie  14,3  0,78  14,2  0.81  13,4  0,81  13,1  0,75   13,3  0,78  12,0  0,71

Du¿e   3,2  0,18   3,1  0,17   2,8  0,17   2,7  0,16   2,6  0,16   2,6  0,15

Ogó³em  1819,2 100,0 1766,1 100,0 1657,6 100 1735,4 100,0 1709,5 100,0 1690,4 100,0

Aktywne
jako % zarejestrowanych 64,18 59,44 53,11 53,46 51,09 50,41

1999 2000 2001 2002 2003 2004Przedsiêbiorstwa

w tys. w %

�ród³o: obliczenia na podstawie danych GUS i J. Chmiel (red), Stan sektora MSP w 2003 roku. Tendencje
rozwojowe w latach 1994�2005, MGiP PARP, Warszawa 2005.

Wed³ug GUS, w 2004 r., podobnie jak w latach poprzednich, przewa¿aj¹c¹ grupê nowych firm
stanowi³y zak³ady osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹. Najczê�ciej powsta-
wa³y one nie w wyniku przekszta³ceñ firm istniej¹cych, ale jako podmioty nowe (93,1% wszystkich
nowo powsta³ych firm w 2004 r., tyle samo co w roku poprzednim). Zdecydowanie czê�ciej powsta-
wa³y firmy, w których nie zatrudniano pracowników najemnych. Struktura bran¿owa nowo powsta-
³ych przedsiêbiorstw by³a wzglêdnie stabilna (ryc. 1). W 2004 r. przedsiêbiorstwa handlowe stanowi³y
44,1% wszystkich nowo tworzonych firm. Na drugim miejscu by³y przedsiêbiorstwa zaliczane do
sekcji obs³uga nieruchomo�ci i firm (21,4%) (Raport o stanie sektora ma³ych i �rednich przedsiê-
biorstw w Polsce 2007). Kolejn¹ grupê � 10�11% � stanowi³y przedsiêbiorstwa przemys³owe,
7�8% � firmy transportowe, 9�11% � budowlane, a 5% � firmy z sekcji hotele i restauracje.

Ryc. 1. Struktura nowo powsta³ych przedsiêbiorstw wed³ug sekcji gospodarki w latach 2001�2004 (w %)

�ród³o: Raport o stanie sektora ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw w Polsce, Polska Agencja Przedsiê-
biorczo�ci, Warszawa 2007.

Znaczenie ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw w Polsce po 2000 r.

w tys. w % w tys. w % w tys. w % w tys. w % w tys. w %
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Na podkre�lenie zas³uguje fakt, ¿e nowe firmy nie by³y tworzone równomiernie w ca³ym kraju.
W 2004 r. a¿ 28,3% przedsiêbiorstw powsta³o w dwóch województwach: mazowieckim i �l¹skim.
Na drugim biegunie znalaz³y siê województwa �ciany wschodniej. W piêciu województwach: war-
miñsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, �wiêtokrzyskim i podkarpackim powsta³a jedynie co szó-
sta nowo utworzona firma. Co wiêcej, z roku na rok odnotowuje siê pog³êbianie tej tendencji.

Przedsiêbiorczo�æ w Polsce w latach 2004�2006
Rok 2005 i kolejne lata odwróci³y tê tendencjê na korzy�æ nowo rejestrowanych podmiotów.

Liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON4 (z pominiêciem rolnictwa i le�nictwa,
rybo³ówstwa i rybactwa oraz administracji publicznej) w koñcu 2004 r. wynios³a 3465 793, w rok
pó�niej 3501 114, a na koniec 2006 r. � 3517 898 (tab. 5).

Tab. 5. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON (z pominiêciem rolnictwa i le�nictwa,
rybo³ówstwa i rybactwa oraz administracji publicznej)

Stan w koñcu roku

4 W niniejszym opracowaniu podano liczby podmiotów zarejestrowanych, nowo zarejestrowanych i wy-
kre�lonych z rejestru REGON, z pominiêciem tzw. jednostek lokalnych. Informacje na ten temat podaje
GUS w corocznych publikacjach pt.: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej.

2004 3 465 793 3302 511 134 031 24 907 4344
2005 3 501 114 3333 607 138 321 25 017 4169
2006 3 517 898 3348 708 139 986 25 057 4147

         Rok poprzedni = 100
2004 100,3 100,2 103,0 100,3 96,0
2005 101,0 100,9 103,2 100,4 96,0
2006 100,5 100,5 101,2 100,2 99,5

Rok Ogó³em W tym podmioty o liczbie zatrudnionych
(liczba podmiotów wed³ug stanu na koniec roku)

0�9 10�49 powy¿ej 24950�249

�ród³o: Raport o stanie sektora ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiêbiorczo�ci, Warszawa 2007.

Najszybciej ros³a liczba zarejestrowanych podmiotów o zatrudnieniu od 10 do 49 osób, a zma-
la³a liczba podmiotów zatrudniaj¹cych wiêcej ni¿ 249 osób.

W latach 2004�2006 liczba podmiotów wyrejestrowanych z REGON-u, w odró¿nieniu od
liczby podmiotów zarejestrowanych ogó³em, ros³a bardzo szybko. W roku 2004 wynios³a ona
191 257 (wzros³a o 37,5% w porównaniu z rokiem poprzednim), w rok pó�niej � 211 042 (wzrost
o 10,3%), a w 2006 r. � 267 467 (wzrost o 26,7%). Nie nale¿y jednak wyci¹gaæ z tego daleko
id¹cych wniosków dotycz¹cych wy³¹cznie koniunktury gospodarczej we wspomnianym okre-
sie, poniewa¿ w poszczególnych latach wykre�lane by³y z REGON-u tak¿e te podmioty, które
zakoñczy³y dzia³alno�æ du¿o wcze�niej.
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W latach 2004�2006 liczba nowo zarejestrowanych podmiotów5 ros³a. W 2004 r. wynosi³a
227 729, w 2005 r. wzros³a do 255 624, a w roku 2006 � a¿ do 291 2016. Szybkie tempo wzrostu
liczby rejestrowanych nowych podmiotów w latach 2005 i 2006, po kilku latach spadku, mo-
g³oby wiêc �wiadczyæ o poprawie koniunktury gospodarczej równie¿ na produkty i us³ugi
ma³ych przedsiêbiorstw, którymi s¹ � z niewielkimi wyj¹tkami � firmy prowadzone przez osoby
fizyczne. Jednak w naszych szczególnych warunkach funkcjonowania ma³ych firm tendencjê
wzrostu liczby nowo zarejestrowanych podmiotów trzeba interpretowaæ ostro¿nie. Istniej¹
uzasadnione obawy, ¿e zwi¹zane to by³o z masowym przechodzeniem pracowników firm pry-
watnych na tzw. samozatrudnienie7. Pracownicy przedsiêbiorstw tworzyli jednoosobowe fir-
my, przy czym wykonywali na rzecz poprzednich pracodawców te same czynno�ci, które
wykonywali wcze�niej na etatach, co umo¿liwi³o ich dotychczasowym pracodawcom znaczn¹
redukcjê kosztów, m.in. w wyniku zmniejszenia wysoko�ci sk³adek na ubezpieczenie spo³ecz-
ne. Charakterystyczne, ¿e sekcj¹, w której liczba nowo zarejestrowanych podmiotów osób
fizycznych w latach 2005 i 2006 wzros³a najszybciej (ponaddwukrotnie), by³o budownictwo,
bo w³a�nie w budownictwie organizacja pracy poprzez wynajmowanie podwykonawców
(np.: murarzy, zbrojarzy czy tynkarzy pracuj¹cych jako jednoosobowe firmy) by³a szczególnie
³atwa i przynosi³a najwiêksze oszczêdno�ci.

Mimo szybkiego wzrostu liczby firm nowo zarejestrowanych w 2005 r., liczba przedsiêbiorstw
aktywnych8 mala³a zarówno w 2004 r., jak i 2005 r. W 2004 r. wynosi³a 1704 527, czyli o 0,5% mniej
ni¿ rok wcze�niej, a w 2005 r. spad³a do 1666 679, a wiêc a¿ o 2,2%. Spadek w 2005 r. by³ skutkiem
zmniejszenia siê liczby mikroprzedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych do 9 osób � o 2,3%, czyli o ponad
38 tys. jednostek. Najszybszy spadek liczby mikroprzedsiêbiorstw zaobserwowano w 2005 r.
w sekcjach: przetwórstwo przemys³owe (o 8,5%), transport, gospodarka magazynowa i ³¹czno�æ
(o 4,5%), obs³uga nieruchomo�ci i firm (o 3,5%) oraz handel i naprawy (o 3,3%).

Je�li przyjmiemy za 100% ogóln¹ liczbê wszystkich aktywnych MSP w 2005 r. (ryc. 2.), to
najwiêcej z nich dzia³a³o w sekcji handel i naprawy (35,4%), w obs³udze nieruchomo�ci i firm
(16%), w przemy�le (11,6%), budownictwie (9,6%) oraz transporcie, gospodarce magazynowej
i ³¹czno�ci (8,2%). Na szóste miejsce pod wzglêdem wysoko�ci udzia³u firm ma³ych i �rednich
w ogólnej liczbie aktywnych MSP (6,4%) wysunê³a siê ochrona zdrowia, dziêki szybkiemu wzro-
stowi liczby prywatnych przychodni i klinik (w 2004 r. o prawie 5%, a w 2005 r. o prawie 11%),
spowodowanemu z³ym funkcjonowaniem publicznej opieki zdrowotnej.

5 Liczba zarejestrowanych jednostek wed³ug stanu na koniec kolejnego roku, pomniejszona o liczbê
jednostek nowo powsta³ych i powiêkszona o liczbê jednostek wykre�lonych z rejestru w tym roku nie
musi siê pokrywaæ z liczb¹ jednostek wed³ug stanu z koñca roku poprzedniego. W ci¹gu danego roku
niektóre podmioty mog³y bowiem zmieniæ rodzaj przewa¿aj¹cej dzia³alno�ci i przemie�ciæ siê z sekcji,
które nie s¹ rozpatrywane w niniejszym opracowaniu, do innych sekcji. Inne jednostki mog³y zostaæ na
ich wniosek �o¿ywione�, czyli przywrócone z historycznej bazy systemu REGON (do której trafi³y jako
zlikwidowane) do bazy jednostek �¿yj¹cych�.
6 Raport o stanie sektora..., op. cit.
7 W 2007 r. mo¿liwo�ci samozatrudnienia zosta³y ograniczone.
8 Informacjê o liczbie przedsiêbiorstw aktywnych, czyli rzeczywi�cie funkcjonuj¹cych w gospodarce,
przedstawia GUS w corocznych publikacjach pt.: Dzia³alno�æ przedsiêbiorstw niefinansowych.
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Ryc. 2. MSP w podstawowych sekcjach gospodarki poza rolnictwem w 2005 r. (w %)

�ród³o: Raport o stanie sektora ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw w Polsce, Polska Agencja Przedsiê-
biorczo�ci, Warszawa 2007.

Wa¿ne kwestie dla przedsiêbiorczo�ci w danym kraju to nie tylko liczba funkcjonuj¹cych
MSP, ich aktywno�æ, powstawanie nowych firm b¹d� likwidacja istniej¹cych, ale równie¿ ich
prze¿ywalno�æ. Zajmuje siê ni¹ tzw. demografia przedsiêbiorstw9. Jest to ga³¹� wiedzy dotycz¹ca
dynamiki powstawania nowych firm i upadku firm istniej¹cych. Dostarcza ona wska�ników,
które mog¹ byæ traktowane (oprócz dynamiki wzrostu PKB) jako barometr kondycji gospodarki
kraju. Te wska�niki odzwierciedlaj¹ nie tylko wp³yw tzw. twardych czynników wzrostu gospodar-
czego, ale tak¿e tych niemierzalnych, zwi¹zanych z nastrojami inwestorów i ich przewidywaniami
dotycz¹cymi mo¿liwo�ci prowadzenia przedsiêbiorstw.

Prze¿ywalno�æ firm powsta³ych w latach 2001�2005
Badania zdecydowanie potwierdzaj¹, ¿e przedsiêbiorstwu najtrudniej jest przetrwaæ pierwszy

rok dzia³alno�ci. W tym okresie koñczy³o dzia³alno�æ �rednio oko³o 40% firm (tab. 6).

Tab. 6. Prze¿ywalno�æ przedsiêbiorstw powsta³ych w latach 2001�2004

2001 209 384 64,5 31,9
2002 176 492 61,5 35,2
2003 176 867 64,4 50,4
2004 155 853 61,6 61,6

Rok utworzenia Liczba przedsiêbiorstw
zarejestrowanych

Wspó³czynnik
prze¿ycia

pierwszego roku
(w %)

Wspó³czynnik
prze¿ycia do 2005 r.

(w %)

�ród³o: Raport o stanie sektora ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiêbiorczo�ci, Warszawa 2007.

9 Na podstawie cyklicznych badañ GUS, przedstawianych corocznie w publikacjach: Warunki powstania
i dzia³ania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiêbiorstw powsta³ych w latach 2001�� (do roku,
którego publikacja dotyczy).
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Nale¿y podkre�liæ, ¿e wspó³czynnik prze¿ycia w pierwszym roku by³ zró¿nicowany w poszcze-
gólnych sekcjach gospodarki (tab. 7). Najsilniej spad³ w budownictwie, a¿ o 8,5 punktu procen-
towego. Przedsiêbiorstwa budowlane i przedsiêbiorstwa zwi¹zane z turystyk¹ najczê�ciej koñczy³y
dzia³alno�æ w kolejnych latach. Na przyk³ad, z firm budowlanych za³o¿onych w 2001 r. jedynie
25,3% prze¿y³o do 2005 r., podczas gdy �rednio dla firm wszystkich bran¿ ten wspó³czynnik
wyniós³ 31,9%. W sekcji hotele i restauracje prze¿y³o jedynie 22,4% firm. Najwiêksze szanse na
prze¿ycie pierwszego roku mia³y przedsiêbiorstwa przemys³owe, a szanse znacznie powy¿ej
�redniej � przedsiêbiorstwa transportowe oraz zaliczane do sekcji obs³uga nieruchomo�ci i firm.

Tab. 7. Wspó³czynnik prze¿ycia pierwszego roku przez przedsiêbiorstwa utworzone
w latach 2001�2004 � wed³ug rodzaju dzia³alno�ci

Przemys³ 65,4 66,2 70,5 68,9
Budownictwo 61,9 58,5 67,2 58,7
Handel 64,4 62,2 62,1 58,8
Transport 74,6 66,2 67,4 65,3
Hotele i restauracje 57,2 57,0 60,1 54,3
Obs³uga nieruchomo�ci i firm 63,0 59,0 65,5 65,9
�rednio 64,5 61,5 64,4 61,6

Sekcje gospodarki 2001 2002 2003 2004

�ród³o: Raport o stanie sektora ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiêbiorczo�ci, Warszawa 2007.

Badania GUS wskazuj¹ ró¿norodne przyczyny niskiej prze¿ywalno�ci przedsiêbiorstw. W rok
po rozpoczêciu dzia³alno�ci 43,8% firm powsta³ych w 2004 r. nie natknê³o siê na ¿adne bariery.
To o blisko 5,5 punktu procentowego wiêcej ni¿ w roku poprzednim. Spo�ród pozosta³ych,
38,8% firm napotyka³o na trudno�ci zwi¹zane z popytem, 13,9% � na trudno�ci zwi¹zane z popytem
i z poda¿¹, a 3,4% � jedynie na trudno�ci z poda¿¹10.

Spo�ród ró¿nego rodzaju trudno�ci zwi¹zanych z popytem, w rok po rozpoczêciu dzia³alno�ci
przedsiêbiorstwa najczê�ciej wymienia³y siln¹ konkurencjê. Ta bariera by³a najsilniej odczuwana
przez firmy, bez wzglêdu na bran¿ê, lokalizacjê przedsiêbiorstwa czy cechy w³a�ciciela. Nieco
ponad 50% wskazañ uzyska³y te¿ dwie inne bariery: obni¿anie cen przez firmy konkurencyjne
(tak¿e bariera zwi¹zana z siln¹ konkurencj¹ rynkow¹) oraz niewystarczaj¹ce �rodki finansowe
klientów. Du¿o rzadziej wymieniano bariery poda¿owe: wskazywano na niedostateczne w³asne
�rodki finansowe i trudno�ci z uzyskaniem kredytu bankowego.

Od lat badania potwierdzaj¹, ¿e w Polsce zdecydowanie niewystarczaj¹ce jest finansowanie
zewnêtrzne przedsiêbiorstw, bez niego za� trudno spodziewaæ siê wzrostu inwestycji, a w konse-
kwencji � szybkiego i trwa³ego rozwoju gospodarczego. Tak¿e badania GUS pokazuj¹, ¿e przed-
siêbiorcy otwieraj¹cy w³asn¹ firmê zdecydowanie najczê�ciej finansuj¹ jej dzia³ania ze �rodków
w³asnych (86,5% przedsiêbiorców w 2005 r. wobec 88,9% w 2004 r.) lub �rodków swoich rodzin.
Z kredytu bankowego by³a finansowana marginalna czê�æ przedsiêwziêæ. Korzysta³o z niego jedy-
nie 4,1% przedsiêbiorców (wobec 3,2% w 2004 r.), a 3,6% przedsiêbiorców wykorzysta³o tak¿e inne
�ród³a finansowania, m.in. �rodki z Unii Europejskiej (1,9% w 2004 r.). Ta bariera finansowa od lat

10 Dane GUS z 2006 r.
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ogranicza mo¿liwo�ci powstawania nowych firm, ale tak¿e rozwoju firm istniej¹cych, poniewa¿
znacznie zmniejsza mo¿liwo�ci inwestowania i wdra¿ania nowych technologii, co jest procesem
kapita³och³onnym (tab. 8).

Tab. 8. Odsetek jednostek aktywnych inwestuj¹cych � wed³ug roku utworzenia podmiotu

�ród³o: Raport o stanie sektora ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiêbiorczo�ci, Warszawa 2007.

Ju¿ w latach 1995�2000 badania pokaza³y, ¿e czynnikiem najsilniej wp³ywaj¹cym na dalsze
losy przedsiêbiorstwa s¹ inwestycje nowe, modernizacyjne, o du¿ym technologicznym zaawan-
sowaniu. Co roku inwestuje zaledwie 20�30% wszystkich przedsiêbiorstw (w 2004 r. � 28,8%).
Inwestowanie zwiêksza wspó³czynnik prze¿ycia MSP o oko³o 10 punktów procentowych; taka
tendencja jest obserwowana od pierwszych badañ prze¿ywalno�ci podjêtych przez GUS. Mimo
¿e zwi¹zek miêdzy inwestycjami a wspó³czynnikiem prze¿ycia jest niezaprzeczalny, przedsiêbior-
stwa zbyt rzadko korzystaj¹ z mo¿liwo�ci, jakie daj¹ korzy�ci z inwestowania w nowe technologie.
Odsetek inwestuj¹cych nie zwiêksza siê wraz z d³ugo�ci¹ okresu istnienia firmy na rynku. W �wie-
tle badañ, w kolejnych latach dzia³alno�ci nadal inwestuje po oko³o 20�30% firm. Tymczasem
badania wskazuj¹, ¿e z roku na rok prawdopodobieñstwo prze¿ycia firmy inwestuj¹cej wzrasta.
W 2005 r. wspó³czynnik prze¿ycia by³ ró¿ny w zale¿no�ci od tego, czy firma inwestuje, o 8,3
punktu procentowego dla firm za³o¿onych w roku 2003 i a¿ o 20 punktów procentowych dla firm
za³o¿onych w roku 2001 � w stosunku do firm niedokonuj¹cych inwestycji.

Wa¿nym czynnikiem determinuj¹cym okres istnienia firmy jest innowacyjno�æ. Jest to nieste-
ty s³aba strona polskiego sektora MSP; wed³ug badañ Polskiej Agencji Przedsiêbiorczo�ci tylko
5% ma³ych firm (13% wiêkszych) prowadzi dzia³alno�æ badawczo-rozwojow¹, ponadto zdecydo-
wana wiêkszo�æ spo�ród nich nie wydaje na ten cel wiêcej ni¿ 20 tys. z³ rocznie. Wynika to
z wysokiego kosztu pozyskiwania kapita³u i braku kapita³u w³asnego, a tak¿e niedostrzegania
przez wielu przedsiêbiorców znaczenia tego czynnika rozwoju. Wydaje siê ponadto, ¿e MSP nie
otrzymuj¹ nale¿ytego wsparcia od instytucji naukowo-badawczych (Bartkowiak 2005, s. 13 ).

Wp³yw na przysz³e wyniki firmy, oprócz decyzji o inwestycjach, maj¹ tak¿e inne decyzje
przedsiêbiorstw dotycz¹ce sposobu ich dzia³ania. Na przyk³ad, prawdopodobieñstwo prze¿ycia
zdecydowanie wzrasta wraz ze wzrostem obszaru dzia³alno�ci firmy. Potwierdzaj¹ to odpowiedzi
na pytania dotycz¹ce zasiêgu rynku, na którym dzia³a przedsiêbiorca. Najczê�ciej firmy dzia³aj¹
na rynku lokalnym (co roku powy¿ej 50% przedsiêbiorców); one te¿ maj¹ najni¿szy wspó³czyn-
nik prze¿ywalno�ci. Wyra�na jest prawid³owo�æ: im wiêkszy rynek, tym wiêksze szanse prze¿ycia
kolejnego roku. Eksporterzy stanowi¹ co roku marginaln¹ czê�æ nowych przedsiêbiorców, ale
to w³a�nie oni czê�ciej utrzymuj¹ siê na rynku. Dane pokazuj¹, ¿e liczba eksporterów w�ród
firm nowo tworzonych nieznacznie, ale systematycznie ro�nie (2,9% w 2002 r., 3,7% w rok
pó�niej, 5,3% w 2004 r.), co nale¿y uznaæ za tendencjê korzystn¹ dla polskiej gospodarki.

2001 24,7 75,8 55,9
2002 27,8 83,2 68,1
2003 27,1 84,2 75,9
2004 28,8 x x

Rok utworzenia Jednostki aktywne
inwestuj¹ce � w rok
po utworzeniu (w %) firmy inwestuj¹ce firmy nieinwestuj¹ce

Wspó³czynnik prze¿ycia pierwszego roku (w %)
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Badania pokazuj¹ tak¿e, ¿e zasiêg rynkowy dzia³alno�ci zale¿y �ci�le od bran¿y. Najwiêcej eks-
porterów dzia³a w transporcie (14,8%) oraz obs³udze nieruchomo�ci i firm (10%). Sporadycznie
na rynkach zagranicznych dzia³aj¹ firmy zajmuj¹ce siê edukacj¹, ochron¹ zdrowia, drobnymi
us³ugami i � co ciekawe � po�rednictwem finansowym; odsetek takich firm dzia³aj¹cych na
rynku miêdzynarodowym nie przekracza 1%.

Oprócz sposobu dzia³alno�ci przedsiêbiorstw na prze¿ywalno�æ firm wp³ywaj¹ cechy w³a-
�cicieli firm determinuj¹ce sukces przedsiêbiorstwa: p³eæ, wiek, wykszta³cenie i do�wiadczenie
zawodowe.

Gospodarcze znaczenie MSP po wej�ciu Polski do Unii Europejskiej
Ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej,

odgrywaj¹ ogromn¹ rolê w gospodarce. Do najczê�ciej stosowanych kryteriów ilo�ciowych
nale¿y zaliczyæ:
� wska�niki dotycz¹ce zatrudnienia w MSP,
� udzia³ MSP w tworzeniu PKB,
� udzia³ MSP w tworzeniu warto�ci dodanej,
� udzia³ produkcji MSP w ca³kowitym eksporcie.

Istnieje wiele innych wielko�ci okre�laj¹cych rolê MSP w gospodarce od strony jako�ciowej,
m.in. wp³yw MSP na proces restrukturyzacji i modernizacji gospodarki.

Pracuj¹cy w MSP w latach 2004 i 2005
W koñcu 2004 r. liczba pracuj¹cych w przedsiêbiorstwach11 ogó³em wynosi³a 8106,8 tys. i by³a

praktycznie równa stanowi z koñca roku poprzedniego. W 2005 r. wzros³a o 1,6%, do 8234,1 tys.
(tab. 9).

Tab. 9. Pracuj¹cy w przedsiêbiorstwach wed³ug stanu na koniec lat 2004 i 2005 (z pominiêciem rolnictwa
i le�nictwa, rybo³ówstwa i rybactwa oraz administracji publicznej)

�ród³o: Raport o stanie sektora ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiêbiorczo�ci, Warszawa 2007.

Rok Ogó³em W tym przedsiêbiorstwa o liczbie zatrudnionych

0�9 10�49 powy¿ej 249

Liczba pracuj¹cych wed³ug stanu na koniec roku (w tys.)

50�249

2004 8106,8 3360,8 963,7 1461,0 2321,3
2005 8234,1 3380,9 968,4 1493,4 2391,4

Rok poprzedni = 100
2004 100,6 99,7 102,1 100,0 101,7
2005 101,6 100,6 100,5 102,2 103,0

Liczba pracuj¹cych ogó³em = 100
2004 100,0 41,5 11,9 18,0 28,6
2005 100,0 41,1 11,8 18,1 29,0

11 Informacje o liczbie pracuj¹cych w przedsiêbiorstwach wed³ug stanu na koniec kolejnych lat jest
przedstawiana przez GUS w corocznych publikacjach pt.: Dzia³alno�æ przedsiêbiorstw niefinansowych.
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W 2005 r. tempo wzrostu liczby pracuj¹cych by³o wyra�nie szybsze w firmach �rednich i du-
¿ych (wzrost odpowiednio o 2,2% i 3%) ni¿ w mikroprzedsiêbiorstwach (do 9 zatrudnionych)
i ma³ych (o zatrudnieniu 10�49 osób) (wzrost o 0,6% i 0,5%).

Szerzej problem zatrudnienia w MSP w 2005 r. przedstawia ryc. 3. Je�li przyjmiemy za 100%
liczbê pracuj¹cych w MSP wed³ug stanu na koniec 2005 r., najwiêcej, bo 32,4% osób pracowa³o
w sekcji handel i naprawy, nastêpnie: w przemy�le (27,1%), obs³udze nieruchomo�ci i firm (12,3%),
w budownictwie (9,7%) oraz w transporcie, gospodarce magazynowej i ³¹czno�ci (6%).

Ryc. 3. Struktura pracuj¹cych w MSP wed³ug stanu na koniec 2005 r. (w %)

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie Raportu o stanie sektora MSP, Polska Agencja Przedsiêbior-
czo�ci, Warszawa 2007.

Prezentowana wy¿ej struktura pracuj¹cych w MSP w ramach wyodrêbnionych sekcji,
z uwzglêdnieniem podzia³u na mikroprzedsiêbiorstwa oraz przedsiêbiorstwa ma³e i �rednie, wy-
kazywa³a du¿e zró¿nicowanie. W grupie mikroprzedsiêbiorstw powa¿ny spadek liczby pracuj¹-
cych, o prawie 10%, odnotowano w 2005 r. w przemy�le, a tak¿e o 4,4% w transporcie, gospodarce
magazynowej i ³¹czno�ci. Najszybszy wzrost obserwowano w po�rednictwie finansowym
(o 15,8%), w sekcji hotele i restauracje (o 7,9%) oraz w budownictwie (o 7,6%).

W grupie �rednich przedsiêbiorstw w 2005 r. najszybciej ros³a liczba pracuj¹cych w po�red-
nictwie finansowym (o 13,8%) oraz w sekcji hotele i restauracje (o 10,1%).

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e du¿a czê�æ pracowników MSP pracowa³a w szarej strefie. Przeciêtna
liczba pracuj¹cych w szarej strefie gospodarki w 2004 r. wynios³a 405 tys., a w 2005 r. wzros³a
o prawie 5%, do 425 tys.12. W porównaniu z 2004 r. powiêkszy³a siê ona g³ównie w ma³ych
przedsiêbiorstwach przemys³owych ( prawie o 30%) i budowlanych, chocia¿ w nich stosunkowo
nieznacznie (o nieco ponad 5%). W 2005 r. pracuj¹cy w szarej strefie stanowili 14,8% przeciêtnej
³¹cznej liczby pracuj¹cych legalnie w budownictwie, 12,2% w sekcji handel i naprawy i 8,7%
w przetwórstwie przemys³owym13.

12 Liczby ta zosta³y oszacowane na podstawie danych GUS publikowanych w rocznikach statystycz-
nych. Nie nale¿y ich interpretowaæ w ten sposób, ¿e np. w 2005 r. w szarej strefie pracowa³o 425 tys.
osób fizycznych. Osoby pracuj¹ce nielegalnie zatrudniane s¹ z regu³y dora�nie lub sezonowo, dlatego
liczba osób fizycznych pracuj¹cych w szarej strefie mo¿e byæ kilkakrotnie wy¿sza od przeciêtnej liczby
pracuj¹cych (np. zatrudnianie 1 mln osób fizycznych �rednio przez kwarta³ w roku oznacza przeciêtn¹
liczbê pracuj¹cych 250 tys.).
13 Raport o stanie MSP, op. cit.
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Udzia³ MSP w tworzeniu PKB
Warto�æ PKB w 2004 r. wynios³a 923 248 mln z³, a w 2005 r. � 980 666 mln z³ (tab. 11). Licz¹c

w cenach sta³ych, od roku 2003 do roku 2004 warto�æ PKB wzros³a o 5,3%, a od roku 2004 do
roku 2005 � o 3,5%.

Tab. 10. Struktura PKB w latach 2004 i 2005

�ród³o: Raport o MSP, Polska Agencja Przedsiêbiorczo�ci, Warszawa 2007.

Udzia³ MSP w tworzeniu produktu krajowego brutto14 w 2004 r. wyniós³ 48,3%, w tym
mikroprzedsiêbiorstw � 30,9%, ma³ych przedsiêbiorstw � 7,5%, a �rednich � 9,9%. Te wielko�ci

PKB 923 248,0 980 666,0
w tym:
C³a i podatki po�rednie minus dotacje 102 873,0 116 982,0

Warto�æ dodana brutto ogó³em 820 375,0 863 684,0
w tym: warto�æ dodana brutto (bez sekcji A i B) 778 435,0 823 595,0

w tym przedsiêbiorstwa 646 232,6 683 053,4
w tym liczba zatrudnionych w przedsiêbiorstwach
zatrudniaj¹cych: 0�9 osób 285 655,0 301 427,2
10�49 osób 68 806,6 73 572,3
50�249 osób 91 462,8 93 154,7
powy¿ej 249 osób 200 308,2 214 899,2

                                                                                                                PKB = 100
PKB 100,0 100,0

w tym:
C³a i podatki po�rednie minus dotacje 11,1 11,9

Warto�æ dodana brutto 88,9 88,1
w tym: warto�æ dodana brutto (bez sekcji A i B) 84,3 84,0

w tym przedsiêbiorstwa 70,0 69,6
w tym liczba zatrudnionych w przedsiêbiorstwach
zatrudniaj¹cych: 0�9 osób 30,9 30,7
10�49 osób 7,5 7,5
50�249 osób 9,9 9,5
powy¿ej 249 osób 21,7 21,9

Udzia³ MSP w tworzeniu PKB 48,3 47,7
Udzia³ MSP w tworzeniu warto�ci dodanej brutto ogó³em 54,4 54,2

2005Wyszczególnienie 2004

w mln z³

14 Ujmuj¹c ogólnie, PKB jest sum¹ warto�ci dodanej brutto oraz kwoty podatków po�rednich (w tym
VAT) i ce³, które wp³ynê³y do bud¿etu w danym roku, pomniejszon¹ o wielko�æ dotacji. Kwoty podat-
ków i ce³, których udzia³ w PKB w 2005 r. wyniós³ 11,9%, nie dzieli siê miêdzy sekcje gospodarki ani
miêdzy przedsiêbiorstwa ró¿nej wielko�ci (nie ma technicznej mo¿liwo�ci przeprowadzenia takich sza-
cunków). Dlatego jako udzia³ MSP w PKB przyjmuje siê relacjê warto�ci dodanej brutto wytworzonej

Znaczenie ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw w Polsce po 2000 r.
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uwzglêdniaj¹ warto�æ dodan¹ wytworzon¹ przez pracuj¹cych i MSP dzia³aj¹ce w tzw. szarej
strefie gospodarczej. Analogiczny wska�nik udzia³u MSP dla 2003 r. mia³ warto�æ 48% (mikro-
przedsiêbiorstwa � 32%, ma³e firmy � 7,5%, �rednie firmy � 8,5%). W latach 2003 i 2004 nie
odnotowano wiêc istotnej zmiany udzia³u MSP w tworzeniu PKB. ̄ adne powa¿niejsze zmiany
nie wyst¹pi³y równie¿ w 2005 r. (ryc. 4).

Ryc. 4. Struktura PKB w 2005 r.

przez MSP do ogólnej warto�ci PKB. W 2005 r. mikroprzedsiêbiorstwa oraz przedsiêbiorstwa ma³e,
�rednie i du¿e wytworzy³y ogó³em 73,9% PKB. £¹cznie z 11,9-procentowym udzia³em podatków i ce³
jest to 85,8% PKB. Pozosta³e 14,2% PKB wytworzy³y przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê rolnictwem,
le�nictwem, rybo³ówstwem i rybactwem oraz indywidualne gospodarstwa rolne (czyli sekcje A i B),
a tak¿e: jednostki i zak³ady bud¿etowe, gospodarstwa pomocnicze zak³adów bud¿etowych oraz organi-
zacje spo³eczne, polityczne i wyznaniowe.
15 Warto�æ dodana brutto ogó³em wynios³a w 2005 r. 863 684 mln z³; za: Raport o stanie sektora MSP,
Polska Agencja Przedsiêbiorczo�ci, Warszawa 2007.
16 Informacja o wielko�ci przychodów jest przedstawiana przez GUS w corocznych publikacjach pt.:
Dzia³alno�æ przedsiêbiorstw niefinansowych.

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie Raportu o stanie sektora MSP, Polska Agencja Przedsiêbior-
czo�ci, Warszawa 2007.

Jeszcze bardziej stabilny by³ w latach 2003�2005 udzia³ MSP w tworzeniu warto�ci dodanej
brutto ogó³em15. Wyniós³ on w kolejnych latach odpowiednio: 54,3%, 54,4% i 54,2%. Zmieni³ siê
natomiast udzia³ poszczególnych kategorii MSP w tworzeniu warto�ci dodanej brutto. Udzia³
mikroprzedsiêbiorstw spad³ o 1,3 punktu procentowego, z 36,2% do 34,9%, lecz niemal o tyle
samo punktów wzrós³ udzia³ przedsiêbiorstw �rednich � z 9,6% do 10,8%. Wzrós³ tak¿e udzia³
du¿ych firm � z 24,1% do 24,9%.

Przychody przedsiêbiorstw ró¿nej wielko�ci z ca³okszta³tu dzia³alno�ci
W 2005 r. przychody przedsiêbiorstw ogó³em z ca³okszta³tu dzia³alno�ci16 (bez rolnictwa i le-

�nictwa, rybo³ówstwa i rybactwa oraz administracji publicznej) wynios³y 2257 202 mln z³ i by³y
wy¿sze o 3,2% ni¿ rok wcze�niej (tab. 11). Tak wysoki wzrost by³ skutkiem m.in. szybkiego
wzrostu sprzeda¿y w sekcjach: przetwórstwo przemys³owe (o 21,1%), hotele i restauracje (o 21,2%)
oraz transport, gospodarka magazynowa i ³¹czno�æ (o 15,6%).
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Tab. 11. Przychody przedsiêbiorstw z ca³okszta³tu dzia³alno�ci w latach 2004 i 2005 (z pominiêciem
rolnictwa i le�nictwa, rybo³ówstwa i rybactwa oraz administracji publicznej)

Rok Ogó³em W tym przedsiêbiorstwa o liczbie zatrudnionych

0�9 10�49 powy¿ej 249

Przychody (w mln z³)

50�249

2004 2186 647 540 195 323 941 487 104 835 407
2005 2257 202 551 679 322 171 501 310 882 042

Rok poprzedni = 100
2004 112,6 109,1 108,1 116,0 115,0
2005 103,2 102,1 99,5 102,9 105,6

Przychody ogó³em = 100
2004 100,0 24,7 14,8 22,3 38,2
2005 100,0 24,4 14,3 22,2 39,1

W 2004 r. tempo wzrostu przychodów jedynie w firmach �rednich (wzrost o 16%) by³o wy¿sze
ni¿ w du¿ych przedsiêbiorstwach (wzrost o 15%). W rok pó�niej pod wzglêdem dynamiki przy-
chodów ¿adna grupa MSP nie dorównywa³a ju¿ du¿ym przedsiêbiorstwom (w grupie firm zatrud-
niaj¹cych 10�49 osób przychody w 2005 r. nawet nieznacznie siê zmniejszy³y).

Problem kszta³towania siê struktury przychodów MSP w 2005 r. przybli¿a ryc. 5.

Ryc. 5. Struktura przychodów MSP w 2005 r. (w %)

�ród³o: Raport o stanie ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw, Polska Agencja Przedsiêbiorczo�ci, Warsza-
wa 2007.

Najwy¿szy udzia³ w ca³o�ci przychodów MSP w 2005 r. wykazywa³y sekcje: handel i naprawy,
przemys³, obs³uga nieruchomo�ci i firm.

Podsumowuj¹c rozwa¿ania na temat znaczenia MSP w polskiej gospodarce, nale¿y stwier-
dziæ, ¿e podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, ich rola jest bardzo du¿a. Stanowi¹ one
lokomotywê przedsiêbiorczo�ci. �wiadcz¹ o tym z jednej strony cechy sektora MSP: du¿a ela-
styczno�æ w dostosowywaniu siê do zmieniaj¹cego siê popytu na rynku, silna motywacja przed-
siêbiorców wynikaj¹ca ze �cis³ego zwi¹zku miêdzy rentowno�ci¹ firmy a dochodami w³a�ciciela,
ograniczona biurokracja, niska kapita³och³onno�æ, wp³yw na lokaln¹ przedsiêbiorczo�æ, du¿a
zdolno�æ do kreowania nowych miejsc pracy i wiele innych, z drugiej za�: konkretne ilo�ciowe
wska�niki dotycz¹ce ilo�ci MSP i ich udzia³u w ogólnej liczbie przedsiêbiorstw w Polsce, udzia³u
MSP w zatrudnieniu, wielko�ci PKB, warto�ci dodanej w ogólnych przychodach przedsiêbiorstw itp.

Znaczenie ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw w Polsce po 2000 r.
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Liczba aktywnych MSP w 2004 r. przekroczy³a 1690 tys. i stanowi³a 99,8% wszystkich przedsiê-
biorstw, a liczba zatrudnionych w MSP w 2005 r. wynios³a 8234,1 tys., czyli ponad 71% ogó³u
pracowników zatrudnionych we wszystkich przedsiêbiorstwach. Ponadto w 2005 r. sektor MSP
wytworzy³ 47,7% PKB i 54,2% ogólnej warto�ci dodanej brutto. Nale¿y podkre�liæ, ¿e znaczenie
mikroprzedsiêbiorstw oraz przedsiêbiorstw ma³ych i �rednich by³o zró¿nicowane w poszczegól-
nych sekcjach gospodarki. Niepokój w zakresie rozwoju sektora MSP w Polsce budzi kilka kwestii:
� stosunkowo niski i zmniejszaj¹cy siê odsetek przedsiêbiorstw aktywnych w ogólnej liczbie

zarejestrowanych. W 1999 r. wynosi³ on ponad 64%, a w 2004 r. niewiele ponad 50%;
� krótka prze¿ywalno�æ przedsiêbiorstw utworzonych w latach 2001�2004. Badania wykazuj¹,

¿e najtrudniej przedsiêbiorstwu przetrwaæ pierwszy rok dzia³alno�ci; w³a�nie w tym okresie
dzia³alno�æ koñczy³o oko³o 40% przedsiêbiorstw (z niewielkimi ró¿nicami w poszczególnych
sekcjach gospodarki);

� niska sk³onno�æ innowacyjna polskich przedsiêbiorców. Wed³ug badañ Polskiej Agencji Przed-
siêbiorczo�ci tylko 5% ma³ych firm (13% wiêkszych) prowadzi dzia³alno�æ badawczo-rozwo-
jow¹ i zdecydowana wiêkszo�æ nie wydaje na ten cel wiêcej ni¿ 20 tys. z³ rocznie;

� du¿a czê�æ pracowników MSP pracuje w szarej strefie. Przeciêtna liczba pracuj¹cych w szarej
strefie gospodarki wynios³a w 2004 r. 405 tys., a w 2005 r. wzros³a o prawie 5% � do 425 tys.
W 2005 r. ogólny udzia³ pracowników MSP pracuj¹cych w szarej strefie wyniós³ blisko 9%,
a w budownictwie � a¿ 14,8%, w handlu 12,2%;

� zmniejszanie siê w latach 2004 i 2005 udzia³u MSP w ogólnych przychodach przedsiêbiorstw,
ze wzglêdu na gorsze wyniki ma³ych firm.

Przytoczone � jedynie niektóre � niepokoj¹ce fakty dotycz¹ce funkcjonowania sektora MSP
wskazuj¹ na konieczno�æ wsparcia tego sektora przez pañstwo i samorz¹dy terytorialne w ra-
mach obowi¹zuj¹cych regu³ wspólnej polityki Unii Europejskiej wobec MSP i wi¹¿¹cej siê z ni¹
wspólnej polityki Unii Europejskiej w zakresie konkurencji17. Chodzi o usuwanie barier w zakre-
sie rozwoju tego sektora: zmniejszenie pozap³acowych kosztów pracy, m.in. przez obni¿enie
sk³adki rentowej po stronie pracodawców; obni¿enie podatków PIT i CIT; ograniczenie liczby
koncesji i zezwoleñ; przywrócenie dialogu z przedsiêbiorcami; przyspieszenie uchwalania pla-
nów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie nowej ustawy o partnerstwie publicz-
no-prywatnym; dokoñczenie prywatyzacji.
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Significance of Small and Middle Enterprises in Poland since 2000

Small and middle enterprises (SME) are the basic part of the economy in European Union
including Poland. Typical feature of them are: high level of flexibility in adaptation to the chan-
ges in business environment, strong motivation of entrepreneurs because of the relation between
profitability of an enterprise and income of its owner, high efficiency of prospering of SME that
corresponds to the big financial discipline that dominates in SME sector and low absorption
of capital in the production areas.

All these characteristics cause SME sector plays very important role in increasing Gross
Domestic Product and added value as well as in increasing the employment. In 2004 the number
of active enterprises of this sector in Poland was estimated to over 1 690 000 which was the
99,8% of all enterprises in this country. The number of employees in Polish SME sector in 2005
was about 8234,1 that was over 71% of total number of employees working in all the enterprises.
Moreover, in 2005 the SME sector generated 47,7% of gross domestic product and 54,2% of ad-
ded value. It should be emphasized that importance of micro, middle and small enterprises was
different in particular sectors of economy like: industrial processing, trade, constructions, ho-
tels and restaurants, transport etc.

Unfortunately, some problems occurred in development of SME sector, for example: the
decreasing number of active enterprises in total number of registered enterprises, low innovati-
veness of Polish middle and small enterprises, short time of life, high rate of employment in �the
grey zone�. It shows the importance of supporting this sector by national or local government
under the auspices of EU which formulated the rules of common politics for SME sector. You can
find these regulations in common European SME Policy and European Competition Policy. It is
necessary to remove all barriers to the SME sector progress by reducing off-pay costs, decre-
asing taxes, limiting number of concessions and certificates of approval.
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Pawe³ Mielcarek
Instytut Geografii Spo³eczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Innowacyjno�æ polskich przedsiêbiorstw
na tle Unii Europejskiej

Wiedza i wynikaj¹cy z niej postêp technologiczny, przejawiaj¹ce siê wytwarzaniem innowacji,
s¹ g³ównymi czynnikami rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (GOW). W 2000 r. Rada Europy
przyjê³a 10-letni¹ Strategiê Lizboñsk¹, której celem jest �przekszta³cenie siê do 2010 r. przez Uniê
Europejsk¹ w najbardziej dynamiczn¹ i konkurencyjn¹ gospodarkê opart¹ na wiedzy na �wiecie
(Stymulowanie� 2003). Polska, cz³onek UE od maja 2004 r., zobowi¹za³a siê pod¹¿aæ �cie¿k¹
wytyczon¹ przez postanowienia Strategii Lizboñskiej.

Pojêciu gospodarki opartej na wiedzy przypisuje siê cztery interpretacje (Chojnicki, Czy¿
2006):
� sfera gospodarki, której rozwój dokonuje siê pod dominuj¹cym wp³ywem wiedzy;
� czê�æ gospodarki, któr¹ wyznaczaj¹ wiedza technologiczna oraz oparte na niej innowacje;
� tworz¹ j¹ procesy uczenia i kszta³cenia podmiotów gospodarowania, zarówno przygotowaw-

cze, jak i odbywaj¹ce siê w toku dzia³alno�ci gospodarczej;
� cechuj¹ j¹ uwarunkowania organizacyjno-instytucjonalne dzia³alno�ci gospodarczej, które

oddzia³uj¹ na absorpcjê wiedzy i innowacji.

Budowanie GOW jest procesem wymagaj¹cym wspó³pracy wielu podmiotów: jednostek rz¹-
dowych, szkolnictwa wy¿szego i samorz¹dów, jednak najwa¿niejsz¹ rolê przypisuje siê przedsiê-
biorstwu (Wawrzyniak, Staniewski 2001). Powstawanie innowacji jest procesem z³o¿onym,
w którym istotn¹ rolê odgrywa dostêp do wiedzy, wykwalifikowanej kadry i �rodków finanso-
wych. S¹ to zasoby podlegaj¹ce silnej koncentracji przestrzennej, �zgrupowane w wiêkszo�ci
w kilku zaledwie regionach �wiata� (Galar 2001).

Celem niniejszego opracowania jest zbadanie poziomu innowacyjno�ci polskich przedsiê-
biorstw na tle Unii Europejskiej (UE). Sformu³owano nastêpuj¹ce pytania poznawcze:
� Jaki jest poziom dzia³alno�ci innowacyjnej w gospodarce poszczególnych pañstw UE? Inno-

wacyjno�æ przedsiêbiorstw rozpatruje siê w aspekcie nak³adów finansowych na dzia³alno�æ
B+R i w aspekcie efektów dzia³alno�ci innowacyjnej, na podstawie dwóch mierników: liczby
patentów i liczby patentów na 1 mln pracuj¹cych.

� Jakie s¹ g³ówne �ród³a innowacji w przedsiêbiorstwach?
� Jaka jest relacja miêdzy poziomem innowacyjno�ci, poziomem GOW i poziomem dochodu?

Podstawowym czynnikiem rozwoju innowacji i GOW jest wiedza. Wiedza nie poddaje siê
³atwo procesowi komercjalizacji. Zwa¿ywszy na jej specyfikê, konieczna jest wspó³praca sektora
nauki (wytwarzaj¹cego wiedzê) z sektorem biznesu (komercjalizuj¹cym wiedzê).



109

Wed³ug opracowania Banku �wiatowego (Polska a gospodarka� 2004), wiedzy, innowacji
i dzia³alno�ci B+R przypisuje siê nastêpuj¹ce w³a�ciwo�ci:
� wiedza nie stanowi w³asno�ci na wy³¹czno�æ � firmy nie mog¹ liczyæ na zachowanie w pe³ni

korzy�ci z inwestycji w wiedzê, gdy¿ wiedza rozpowszechniona staje siê dobrem ogólnie
dostêpnym;

� wiedza generuje pozytywne efekty zewnêtrzne w sferze dzia³alno�ci spo³eczno-gospodarczej.
Spo³eczne efekty dzia³alno�ci B+R s¹ wiêksze ni¿ prywatna stopa zwrotu;

� inwestycje w B+R s¹ d³ugookresowe i ryzykowne;
� wydatki na B+R s¹ niepodzielne i obejmuj¹ finansowanie ca³ego procesu wytwarzania in-

nowacji.

Innowacyjno�æ przedsiêbiorstw
Innowacyjno�æ przedsiêbiorstw przedstawia siê na podstawie materia³ów Eurostatu dotycz¹-

cych lat 2002�2004. Jest to czwarta edycja badañ dotycz¹cych innowacyjno�ci przedsiêbiorstw
(Fourth Community Innovation Survey � CIS4). Jako definicjê innowacyjno�ci przedsiêbiorstw
przyjêto �nowy lub znacz¹co ulepszony produkt (dobro lub us³ugê) wprowadzony na rynek lub
zastosowanie w przedsiêbiorstwie nowego lub znacz¹co ulepszonego procesu wytwarzania.
Innowacje powstaj¹ na bazie rozwoju technologicznego b¹d� zastosowania istniej¹cej techno-
logii w nowy sposób lub poprzez wykorzystanie wiedzy zgromadzonej przez przedsiêbiorstwo�
(Eurostat 2007)1.

W 25 pañstwach cz³onkowskich UE wziêto pod uwagê przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce wiêcej
ni¿ 10 pracowników, nale¿¹ce do nastêpuj¹cych dzia³ów (wed³ug Europejskiej Klasyfikacji Dzia-
³alno�ci � NACE): górnictwo i kopalnictwo (10�14), produkcja (15�37), zaopatrywanie w energiê
elektryczn¹, gaz, parê wodn¹ i gor¹c¹ wodê (40�41), handel hurtowy i komisowy, z wyj¹tkiem
handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (51), transport (60�64), po�rednictwo finanso-
we (65�67), informatyka i dzia³alno�æ pokrewna (72), dzia³alno�æ in¿ynierska i architektura (74.2),
testy techniczne i analizy (74.3)2.

W 2004 r. tylko 25% polskich przedsiêbiorstw prowadzi³o dzia³alno�æ innowacyjn¹, co da³o
Polsce 21. pozycjê w uk³adzie pañstw UE (ryc. 1). Najwy¿szy udzia³ tych przedsiêbiorstw wystê-
powa³ w Niemczech (65% przedsiêbiorstw prowadzi³o dzia³alno�æ innowacyjn¹). Wyró¿ni³y siê:
Austria, Luksemburg, Irlandia, Dania, Belgia i Szwecja (od 52% do 50%). Niski udzia³ przedsiê-
biorstw innowacyjnych wykaza³y: £otwa, Malta, Wêgry (od 21% do 18%). W�ród nowych
cz³onków UE na wyró¿nienie zas³uguje Estonia z 49% udzia³u przedsiêbiorstw prowadz¹cych
dzia³alno�æ innowacyjn¹.

Wska�nikami efektów dzia³alno�ci innowacyjnej w gospodarce s¹: liczba patentów, liczba
patentów na 1 mln pracuj¹cych i liczba patentów na 1 mln euro nak³adów na dzia³alno�æ B+R
(tab. 1). W 2004 r. 41% patentów zg³oszonych w UE przypada³o na firmy niemieckie. Niemcy wraz
z Francj¹, Wielk¹ Brytani¹ i W³ochami skupia³y 76% ogólnej liczby patentów. Najs³abiej wypa-
d³y: £otwa, Litwa i Estonia, Cypr i Malta. Wysokie warto�ci wska�nika liczby patentów na 1 mln
pracuj¹cych cechowa³y Niemcy (649), Finlandiê (612), Szwecjê (557) i Holandiê (469). Najni¿sze
warto�ci tego wska�nika charakteryzowa³y Polskê (9), Litwê (12), £otwê (12) i Portugaliê (14).
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w Polsce znikome efekty dzia³alno�ci innowacyjnej w postaci patentów
ograniczaj¹ przedsiêbiorstwom zdolno�æ do konkurowania na rynku unijnym i globalnym.

1 http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/inn/inn_cis4_sm.htm
2 Ibidem.

Innowacyjno�æ polskich przedsiêbiorstw na tle Unii Europejskiej
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�ród³o: opracowanie autora na podstawie www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 2007.

Tab. 1. Wska�niki dzia³alno�ci innowacyjnej w gospodarce krajów UE w 2004 r.

Dan
ia

Lu
ks

em
bu

rg

Szw
ec

ja

Fi
nla

nd
ia

Hola
nd

ia

Be
lgi

a

Cyp
r

W
ie

lka
 B

ry
ta

ni
a

Niem
cy

S³
ow

en
ia

Irla
nd

ia

Fr
an

cja

Hisz
pa

ni
a

Esto
nia

Gre
cja

Li
tw

a

Pol
sk

a

W
êg

ry

£o
tw

a

M
alt

a

Aus
tri

a

S³o
wac

ja

W
³o

ch
y

Cze
ch

y

Por
tu

ga
lia

30

40

20

50

10

0

60

70

Ryc. 1. Udzia³ przedsiêbiorstw innowacyjnych w ogóle przedsiêbiorstw w krajach Unii Europejskiej
w 2004 r. (w %)

Niemcy 25728 649 472
Francja 9202 343 266
Wielka Brytania 7217 247 252
W³ochy 5002 208 339
Holandia 3956 469 472
Szwecja 2547 557 239
Finlandia 1591 612 318
Austria 1581 399 316
Belgia 1496 338 289
Hiszpania 1274 65 155
Dania 1270 444 261
Irlandia 306 161 191
Wêgry 192 46 276
Czechy 163 32 161
Polska 160 9 155
Grecja 123 26 126
S³owenia 101 105 307
Luksemburg 90 463 211
Portugalia 78 14 77
S³owacja 44 17 259
Estonia 21 32 315
Litwa 20 12 182
£otwa 14 12 363
Cypr 12 34 286
Malta 4 22 306
�rednia 2488 213 264

Kraj Liczba patentów Liczba patentów na
1 mln pracuj¹cych

Liczba patentów na 1 mld euro
nak³adów na dzia³alno�æ B+R

PAWE£ MIELCAREK

�ród³o: obliczenia autora na podstawie www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 2007.
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Na skali wska�nika liczby patentów na 1 mld euro przeznaczonych na dzia³alno�æ badawczo-
-rozwojow¹ ró¿nice miêdzy krajami UE s¹ mniejsze ni¿ na skali wska�nika liczby patentów na 1 mln
pracuj¹cych (tab. 1). �rodki na dzia³alno�æ B+R najefektywniej wykorzysta³y Niemcy, Holandia
i W³ochy, a najs³abiej: Portugalia, Grecja i Hiszpania. W Polsce ten wska�nik kszta³towa³ siê
znacznie poni¿ej �redniej warto�ci unijnej.

G³ówn¹ rolê w kreowaniu innowacyjno�ci przedsiêbiorstw w krajach UE odgrywa³a w³asna
dzia³alno�æ przedsiêbiorstw. Istotny wp³yw na poziom innowacyjno�ci przedsiêbiorstw wywie-
rali równie¿ klienci zg³aszaj¹cy zapotrzebowanie na innowacje, dzia³alno�æ innowacyjna koope-
rantów i konkurencji oraz publikacje specjalistyczne.

Przedsiêbiorstwa, w ramach prowadzenia dzia³alno�ci innowacyjnej, wykazywa³y stosunko-
wo s³abe relacje z dzia³alno�ci¹ badawcz¹ wy¿szych uczelni oraz jednostkami B+R (zarówno
prywatnymi, jak i pañstwowymi). W Polsce w sytuacji niskiego wska�nika krajowego poziomu
dzia³alno�ci innowacyjnej w porównaniu z poziomem przeciêtnym w UE wystêpuje podobna
struktura �róde³ innowacyjno�ci przedsiêbiorstw.

Ryc. 2. �ród³a innowacji wprowadzanych w przedsiêbiorstwach Polski na tle Unii Europejskiej w 2004 r.
w procentach ogó³u (oszacowane na podstawie badañ ankietowych)

Innowacyjno�æ polskich przedsiêbiorstw na tle Unii Europejskiej

Dzia³alno�æ B+R wewn¹trz
przedsiêbiorstwa

Klienci

Dostawcy sprzêtu, surowca
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Publikacje specjalistyczne

Konsultanci, prywatne jednostki
B+R

Stowarzyszenia

Uczelnie wy¿sze

Rz¹d i publiczne jednostki B+R
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%

�ród³o: opracowanie autora na podstawie www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 2007.

Wp³yw innowacyjno�ci na GOW i poziom gospodarczy
W analizach wp³ywu innowacyjno�ci na GOW i rozwój gospodarczy bada siê relacje w uk³a-

dzie: poziom innowacyjno�ci → poziom rozwoju GOW → poziom rozwoju gospodarczego. Wska�-
nikiem poziomu innowacyjno�ci jest liczba patentów na 1 mln pracuj¹cych. Wska�nikiem poziomu
rozwoju GOW jest zatrudnienie w przemy�le zaawansowanej technologii (high-tech manufactu-
ring sectors) i us³ugach o wysokim nasyceniu wiedz¹ (knowledge intensive services). Wska�ni-
kiem poziomu rozwoju gospodarczego jest produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkañca wyra¿ony
w jednostkach parytetu si³y nabywczej (PPP) (tab. 2).

UE

Polska
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Tab. 2. Zatrudnienie w przemy�le zaawansowanej technologii (HTM) i us³ugach o wysokim nasyceniu
wiedz¹ (KIS) w procentach zatrudnienia ogó³em w 2005 r.

* PKB na mieszkañca wyra¿ony w jednostkach parytetu si³y nabywczej (PPP).

�ród³o: Eurostat, 2007, Employment and earnings In high-tech sectors. Statistics in focus. Science and
Technology, 32/2007.

Punktem wyj�cia w badaniu pierwszego uk³adu relacji: poziom innowacyjno�ci a poziom
rozwoju GOW, jest ranking pañstw na skalach tych dwóch wska�ników. Porównuje siê uporz¹d-
kowanie krajów UE na skali poziomu innowacyjno�ci i na skali poziomu rozwoju GOW. Pozycje
pañstw na skali poziomu GOW s¹ ró¿ne ni¿ na skali innowacyjno�ci. Na skali innowacyjno�ci
dziesiêæ pañstw zajmuje pozycjê powy¿ej �redniej warto�ci unijnej. Te pañstwa (z wyj¹tkiem
Austrii) znajduj¹ siê w grupie krajów o najwy¿szej pozycji na skali GOW, jednak zajmuj¹ inne
pozycje ni¿ na skali poziomu innowacyjno�ci. Analizê relacji bada siê w dwóch uk³adach: rankingu
pañstw na dwóch skalach w stosunku do �redniej unijnej oraz wspó³czynnika korelacji dla
pañstw na obu skalach.

Austria 37,5 129
Belgia 44,8 124
Cypr 27,9 91
Czechy 34,5 76
Dania 49,1 125
Estonia 33,8 57
Finlandia 47,3 116
Francja 42,7 112
Grecja 26,7 85
Hiszpania 31,7 101
Holandia 45,3 130
Irlandia 39,9 142
Litwa 28,2 51
Luksemburg 43,4 253
£otwa 27,3 46
Malta 37 76
Niemcy 43,9 116
Polska 29,3 51
Portugalia 25,9 75
S³owacja 35 57
S³owenia 34,5 85
Szwecja 54,3 120
Wêgry 36,5 64
Wielka Brytania 48 122
W³ochy 37,2 108
UE 25 40 100
UE 15 41,4 124

PKB na mieszkañca*,
100 = �rednia warto�æ dla UE

Kraj HTM + KIS

PAWE£ MIELCAREK
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Ryc. 3. Ranking pañstw UE na skali poziomu innowacyjno�ci i na skali poziomu rozwoju GOW

Innowacyjno�æ polskich przedsiêbiorstw na tle Unii Europejskiej

Niemcy 1
Finlandia 2
Szwecja 3

Holandia 4
Luksemburg 5

Dania 6
Austria 7
Francja 8

Belgia 9
Wielka Brytania 10

(�rednia UE)      W³ochy 11
Irlandia 12

S³owenia 13
Hiszpania 14

Wêgry 15
Cypr 16

Czechy 17
Estonia 18
Grecja 19
Malta 20

S³owacja 21
Portugalia 22

Litwa 23
£otwa 24
Polska 25

1 Szwecja
2 Dania
3 Wielka Brytania
4 Finlandia
5 Holandia
6 Belgia
7 Niemcy
8 Luksemburg
9 Francja

10 Irlandia      (�rednia UE)
11 Austria
12 W³ochy
13 Malta
14 Wêgry
15 S³owacja
16 Czechy
17 S³owenia
18 Estonia
19 Hiszpania
20 Polska
21 Litwa
22 Cypr
23 £otwa
24 Grecja
25 Portugalia

Poziom rozwoju GOWPoziom innowacyjno�ci

�ród³o: opracowanie autora na podstawie tab. 1 i 2.

Do pañstw o ponadproporcjonalnym poziomie innowacyjno�ci w stosunku do poziomu roz-
woju GOW nale¿¹: Niemcy (ró¿nica sze�ciu miejsc na skali), Luksemburg (ró¿nica trzech miejsc)
i Finlandia (ró¿nica dwóch miejsc). Mo¿e to �wiadczyæ o wy¿szej wydajno�ci GOW w tych
krajach, przejawiaj¹cej siê wiêksz¹ liczb¹ patentów na 1 mln pracuj¹cych (wy¿sz¹ innowacyjno-
�ci¹). Do grupy pañstw, które charakteryzowa³y: bardzo niski poziom innowacyjno�ci i bardzo
niski poziom rozwoju GOW, nale¿a³y: Portugalia, Grecja, Hiszpania, Cypr, Litwa, £otwa i Polska.
Statystycznie zale¿no�æ miêdzy innowacyjno�ci¹ a poziomem GOW bada siê za pomoc¹ wska�-
nika korelacji. Dla ca³ego uk³adu 25 pañstw wynosi on  0,84, co �wiadczy o silnej zale¿no�ci
miêdzy zmiennymi.

Drugi uk³ad relacji dotyczy wp³ywu GOW na poziom rozwoju gospodarczego pañstw UE (ryc.
4). W tym przypadku uporz¹dkowanie pañstw na skali GOW porównuje siê z uporz¹dkowaniem
pañstw na skali poziomu rozwoju gospodarczego. Grupa dziewiêciu pañstw o wysokim poziomie
GOW (powy¿ej �redniej unijnej) znajduje siê w grupie pañstw o wysokim poziomie rozwoju
gospodarczego (powy¿ej �redniej unijnej). Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e Szwecja i Finlandia, które
zajmuj¹ wysok¹ pozycjê na skali GOW (pierwsze i czwarte miejsce), maj¹ stosunkowo nisk¹,
jednak powy¿ej przeciêtnej unijnej, pozycjê na skali poziomu rozwoju gospodarczego (ósme
i dziesi¹te miejsce).
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Ryc. 4. Ranking pañstw UE na skali poziomu rozwoju GOW i na skali poziomu rozwoju gospodarczego

�ród³o: opracowanie autora na podstawie tab. 1 i 2.

Do grupy krajów o wysokich warto�ciach dwóch wska�ników nale¿¹: Luksemburg, Holandia,
Dania i Belgia, a do krajów o niskich warto�ciach: Wêgry, S³owacja, Estonia, Polska, Litwa
i £otwa. Wspó³czynnik korelacji w uk³adzie 25 pañstw UE miêdzy poziomem GOW a poziomem
rozwoju gospodarczego wynosi 0,60, a wiêc jest ni¿szy ni¿ wspó³czynnik korelacji miêdzy pozio-
mem innowacyjno�ci a GOW.

Wnioski
Wed³ug Strategii Lizboñskiej GOW jest narzêdziem wyrównywania ró¿nic w poziomie rozwo-

ju gospodarczego miêdzy poszczególnymi pañstwami. Za³o¿enia Strategii Lizboñskiej okaza³y
siê zbyt trudne do realizacji w Polsce, która obecnie znajduje siê we wstêpnej fazie rozwoju GOW.
Polskê cechuje najni¿szy w�ród pañstw UE poziom innowacyjno�ci (mierzony liczb¹ patentów
na 1 mln pracuj¹cych). Niski poziom innowacyjno�ci jest jednym z g³ównych czynników hamu-
j¹cych rozwój GOW. W�ród istotnych barier innowacyjno�ci w Polsce mo¿na wyró¿niæ ma³¹
ró¿norodno�æ form i metod prowadzenia badañ i wspó³pracy badawczej oraz s³abo rozwiniêt¹
wspó³pracê nauki z przemys³em. Wed³ug K. Porwita (2002), dla rozwoju GOW w Polsce nale¿y
zastosowaæ: dzia³ania na rzecz wzmocnienia edukacji, zwiêkszenie nak³adów na sferê nauki,
badañ i rozwoju (z podkre�leniem szybszego tempa wzrostu nak³adów ponoszonych w sektorze
przedsiêbiorstw ni¿ w sektorze publicznym), dzia³anie na rzecz zwiêkszenia �wiadomo�ci, ¿e
wiedza jest fundamentem rozwoju (Porwit 2001). Dalszy rozwój GOW w Polsce wi¹¿e siê równie¿
z mo¿liwo�ci¹ wykorzystania funduszy unijnych (7. Program Ramowy, 2007�2013).

PAWE£ MIELCAREK
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Innovations of Polish Enterprises
in Comparison with European Union

One of the most crucial factors of development of a knowledge-based economy is the inno-
vativeness of enterprises, which leads to the growth the competitiveness of firms and econo-
mies. The main goal of the article is to examine the innovativeness of Polish enterprises against
the backcloth of the European Union and relation of innovativeness and development of know-
ledge-based economy. According to a study carried out by Eurostat (CIS 4) in the years 2002
�2004, the chief source of innovation in Poland and the entire European Union is enterprises� in-
house research. A much less significant role is played by higher schools and public R&D units.
Polish enterprises are below the EU average, both in terms of the proportion of firms engaged in
innovative activity and the proportion of those which have applied for patents.
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Rola funduszy strukturalnych w latach 2007�2013
w budowie gospodarki opartej na wiedzy

Wraz ze wst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej w³¹czyli�my siê w realizacjê Strategii Lizboñ-
skiej, której zasadniczym celem jest uczynienie z Unii Europejskiej do 2010 r. najbardziej konku-
rencyjnej, dynamicznej i opartej na wiedzy gospodarki �wiata. Nale¿y zatem oczekiwaæ, ¿e
cz³onkowstwo Polski w UE pozwoli na stworzenie lepszych warunków rozwoju nauki i badañ,
spowoduje tak¿e dalsze pobudzenie innowacyjno�ci i przedsiêbiorczo�ci w naszym kraju.

Z wielu analiz wynika, ¿e innowacyjno�æ polskiej gospodarki i polskich przedsiêbiorstw
jest niska. Ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa w Polsce maj¹ du¿e trudno�ci z wprowadzaniem
rozwi¹zañ innowacyjnych przede wszystkim z powodu wysokich kosztów ich opracowania
i wdro¿enia. Ponadto brak rozwiniêtej infrastruktury komercjalizacji osi¹gniêæ naukowo-
-technicznych w Polsce powoduje, ¿e inwestowanie w nowe technologie i tworzenie nowych
firm jest zwi¹zane ze zbyt wysokim ryzykiem, hamuj¹cym wykorzystanie badañ naukowych
w gospodarce.

W Polsce wydatki na badania i rozwój to mniej ni¿ 0,6% PKB, przy czym nieco wiêcej ni¿
po³owa z nich pochodzi ze �róde³ prywatnych. W przeliczeniu na 1 badacza wydatki w sferze B+R
wynosz¹ w Polsce zaledwie 21 tys. euro, podczas gdy w 25 pañstwach UE ³¹cznie � 156 tys. euro,
a w najbogatszej unijnej �piêtnastce� � ponad 170 tys. euro (dane GUS z 2004 r.). W konsekwencji
tak niskich nak³adów mamy do czynienia z:
� brakiem instytucji pomostowych pomiêdzy obszarem nauki a przedsiêbiorstwami,
� spadkiem zatrudnienia w sferze B+R w jednostkach badawczo-rozwojowych,
� wzrostem dekapitalizacji aparatury naukowo-badawczej.

W celu poprawy innowacyjno�ci polskich przedsiêbiorstw, w czerwcu 2002 r. podjêto ini-
cjatywê uruchomienia projektów celowych dla regionalnych strategii innowacji (RSI). Zada-
niem RSI jest wspomaganie w³adz lokalnych we wdra¿aniu efektywnego systemu wspierania
innowacyjno�ci w regionach, budowanie partnerstwa i wspó³pracy pomiêdzy jednostkami
naukowymi a przemys³em oraz wzmocnienie i wykorzystanie potencja³u regionalnego sektora
akademickiego i naukowo-badawczego dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci i wzmocnienia konku-
rencyjno�ci. Ponadto celem RSI jest upowszechnianie mo¿liwo�ci efektywnego wykorzysta-
nia funduszy strukturalnych na badania i rozwój w regionie oraz promowanie innowacyjnego
wizerunku regionu.

W ramach funduszy strukturalnych przyznanych Polsce na lata 2007�2013 najwiêksze �rodki
na dzia³ania wspieraj¹ce innowacyjn¹, opart¹ na wiedzy gospodarkê znajdujemy w Programie
Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz Programie Operacyjnym Kapita³ Ludzki.
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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Jego g³ównym celem jest rozwój polskiej gospodarki oparty na innowacyjnych przedsiêbior-

stwach. Ten cel zostanie osi¹gniêty poprzez realizacjê nastêpuj¹cych celów szczegó³owych:
� zwiêkszenie innowacyjno�ci przedsiêbiorstw,
� wzrost konkurencyjno�ci polskiej nauki,
� zwiêkszenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
� zwiêkszenie udzia³u innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku miêdzynarodowym,
� tworzenie trwa³ych i lepszych miejsc pracy,
� wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i  komunikacyjnych w gospodarce.

W ramach PO IG bêd¹ wspierane projekty innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na
poziomie miêdzynarodowym. Projekty innowacyjne w skali regionu bêd¹ wspierane w ramach
16 regionalnych programów operacyjnych (RPO). Nale¿y podkre�liæ, ¿e PO IG nie jest kontynu-
acj¹ Sektorowego Programu Operacyjnego �Wzrost konkurencyjno�ci przedsiêbiorstw�, 2004
�2006 (SPO-WKP). Przedsiêbiorcy, którzy bêd¹ chcieli realizowaæ inwestycje o charakterze zbli¿o-
nym do tych, które by³y realizowane w ramach ciesz¹cego siê ogromn¹ popularno�ci¹ dzia³ania 2.3.
SPO-WKP Dotacje dla MSP na inwestycje, bêd¹ mogli uzyskaæ wsparcie w ramach jednego z 16
RPO, funkcjonuj¹cego w ich województwie. Uzupe³nieniem dzia³añ bezpo�rednio skierowanych
do przedsiêbiorców bêdzie wsparcie systemowe dla sieci instytucji otoczenia biznesu oraz inno-
wacyjnych instytucji oko³obiznesowych (np. parków technologicznych, inkubatorów technolo-
gicznych, centrów zaawansowanych technologii). W ramach PO IG projekty bêd¹ realizowaæ
przedsiêbiorstwa, w tym ma³e i �rednie, instytucje otoczenia biznesu oraz ich sieci, wysokospecja-
listyczne o�rodki innowacyjno�ci, jednostki naukowo-badawcze i jednostki administracji centralnej.

PO Innowacyjna Gospodarka podzielono na dziewiêæ priorytetów. Priorytet I �Badania i roz-
wój nowoczesnych technologii� to przede wszystkim dotacje na badania naukowe, które maj¹
szansê pomóc w poprawieniu pozycji konkurencyjnej naszej gospodarki. O wsparcie z tego
priorytetu mog¹ siê ubiegaæ uczelnie, sieci i zespo³y naukowców (zw³aszcza m³odych, równie¿
studenci!) i konsorcja naukowo-przemys³owe, ale tak¿e jednostki pozauczelniane, które zajmuj¹
siê badaniami i rozwojem, przedsiêbiorcy (przede wszystkim ma³e i �rednie firmy). Za �rodki na te
cele odpowiada Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Ma ono do zagospodarowania a¿
1,1 mld euro, które mo¿na wydaæ na: przygotowanie strategii dla poszczególnych sektorów
gospodarki, badania naukowe (te, które znajd¹ zastosowanie w gospodarce, równie¿ badania
w ramach np. studiów doktoranckich), zatrudnienie wybitnych specjalistów z zagranicy, którzy
stworz¹ zespo³y badawcze na polskich uczelniach, badania przemys³owe, które prowadz¹ firmy.
Na wsparcie nauki przeznaczone s¹ równie¿ dotacje zarezerwowane w priorytecie II �Infrastruk-
tura sfery B+R�. Za wydanie pieniêdzy w ramach tego zadania odpowiada równie¿ Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego; jest to ponad 1 mld euro. O pieni¹dze mog¹ siê ubiegaæ m.in.:
jednostki naukowe, sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemys³owe, w tym centra zaawanso-
wanych technologii i centra doskona³o�ci, uczelnie, jednostki organizacyjne, które zarz¹dzaj¹
pracami z zakresu badañ i rozwoju i organizuj¹ je. Otrzymaj¹ one dotacje na zakupy specjalistycz-
nego sprzêtu i unowocze�nienie laboratoriów, pod warunkiem pracy nad rozwi¹zaniami, które
maj¹ szanse na wdro¿enie komercyjne. �rodki z tego priorytetu przeznaczono tak¿e na stworze-
nie sieci wspó³pracy naukowców, informatyzacjê polskich placówek naukowych i stworzenie
baz danych polskiej nauki. Trzeci priorytet to pieni¹dze dla przedsiêbiorców, którzy chc¹ wej�æ
w nowoczesne technologie. Na priorytet III �Kapita³ dla innowacji� przeznaczono 289 mln euro.
Pieczê nad nimi bêdzie sprawowa³ Minister Gospodarki. Na te �rodki mog¹ liczyæ przede wszystkim:
ma³e i �rednie firmy, fundusze kapita³owe i Krajowy Fundusz Kapita³owy, instytucje otoczenia
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biznesu: centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, inkubatory, parki
naukowo-technologiczne, organizacje zrzeszaj¹ce potencjalnych inwestorów, organizacje
przedsiêbiorców i pracodawców. Priorytet IV �Inwestycje w innowacyjne przedsiêwziêcia�, o naj-
wiêkszej alokacji wynosz¹cej a¿ 2,9 mld euro, to równie¿ dotacje dla firm. Dziêki tym �rodkom
firmy bêd¹ mog³y otrzymaæ dotacje na wykorzystanie nowoczesnych rozwi¹zañ. Przedsiêbiorcy
bêd¹ mogli sfinansowaæ m.in. wdro¿enia wyników prac badañ i rozwoju (je�li maj¹ one sens
ekonomiczny), uruchomiæ produkcjê, zaanga¿owaæ doradców, sfinansowaæ inwestycje niezbêd-
ne do stworzenia dzia³u badañ i rozwoju w swojej firmie, sfinansowaæ szkolenia, doradztwo
i inwestycje niezbêdne do opracowania i wdro¿enia wzorów u¿ytkowych i przemys³owych. Fir-
my mog¹ siê ubiegaæ o dotacje na inwestycje, które pomog¹ wprowadziæ innowacyjne rozwi¹za-
nia (przede wszystkim technologiczne) w produkcji i us³ugach. Na pomoc mog¹ tak¿e liczyæ te
firmy, które chc¹ zatrudniæ znaczn¹ liczbê osób. Najwiêksze szanse maj¹ projekty innowacyjne
w skali �wiatowej. Uzupe³nieniem dotacji na inwestycje jest priorytet V �Dyfuzja innowacji�.
Dziêki 339,15 mln euro firmy, które s¹ innowacyjne, bêd¹ mog³y otrzymaæ dotacje na rozwiniêcie
wspó³pracy z innymi podmiotami. Ma to pomóc w rozprzestrzenianiu nowoczesnych rozwi¹zañ.
�rodkami na ten cel bêdzie zarz¹dza³o Ministerstwo Gospodarki. O dotacje mog¹ siê ubiegaæ
grupy przedsiêbiorców, instytucje otoczenia biznesu o zasiêgu ogólnokrajowym, sieci instytucji
otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym, specjalistyczne o�rodki innowacyjno�ci, fir-
my. Bêd¹ mog³y sfinansowaæ przede wszystkim doradztwo w dziedzinie tworzenia parków tech-
nologicznych, klastrów, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii, a tak¿e
tworzenie takich instytucji. Za pieni¹dze z UE ma powstaæ sieæ otoczenia biznesu o znaczeniu
ponadregionalnym, �wiadcz¹ca us³ugi w zakresie dzia³alno�ci innowacyjnej przedsiêbiorców.

Ministerstwo Gospodarki bêdzie odpowiadaæ za promocjê Polski na �wiecie. W tym celu
w programie znalaz³ siê priorytet VI �Polska gospodarka na rynku miêdzynarodowym�. Na jego
realizacjê przeznaczono ponad 349 mln euro. Te �rodki maj¹ pomóc w poprawieniu wizerunku
Polski. W 2015 r., dziêki tym �rodkom, Polska powinna byæ postrzegana jako atrakcyjny partner
gospodarczy, pañstwo, w którym mo¿na korzystnie lokowaæ inwestycje i prowadziæ biznes.
Za dotacje unijne zostanie sfinansowany rozwój us³ug turystycznych. Na pieni¹dze mog¹ liczyæ
firmy, samorz¹dy, instytucje publiczne i instytucje otoczenia biznesu zaanga¿owane w promocjê
gospodarcz¹ i turystyczn¹ Polski. Dziêki unijnym dotacjom bêdzie mo¿na otrzymaæ wsparcie na:
rozwój sieci centrów obs³ugi inwestorów w Polsce, przygotowanie terenów pod inwestycje;
ma³e i �rednie firmy bêd¹ mog³y sfinansowaæ pomoc w wej�ciu na zagraniczne rynki. Zostan¹
sfinansowane: promocja turystycznych walorów Polski, tworzenie nowej oferty i systemu infor-
macji turystycznej (m.in. na Euro 2012), internetowy system obs³ugi przedsiêbiorców, którzy
szukaj¹ partnerów handlowych i chc¹ inwestowaæ w Polsce.

Dwa ostatnie priorytety maj¹ pomóc zbudowaæ spo³eczeñstwo informacyjne. Priorytet VII
�Spo³eczeñstwo informacyjne � budowa elektronicznej administracji� ma zbli¿yæ urzêdy do oby-
watela za po�rednictwem internetu. Urzêdy pañstwowe maj¹ zarezerwowane �rodki na stworze-
nie platform oferuj¹cych e-us³ugi. Informatyzacja ma zawitaæ m.in. do sektorów: zabezpieczenia
spo³ecznego, podatków, zamówieñ publicznych, rejestracji dzia³alno�ci gospodarczej, rejestrów
s¹dowych, ochrony zdrowia, ochrony �rodowiska. Mo¿liwe bêd¹ przebudowa i dostosowanie
rejestrów pañstwowych i infrastruktury pañstwa do oferowania elektronicznych us³ug. Przezna-
czono na to wszystko 670 mln euro, a nad wykonaniem planów bêdzie czuwa³ Minister Spraw
Wewnêtrznych i Administracji.

Priorytet VIII �Spo³eczeñstwo informacyjne � zwiêkszanie innowacyjno�ci gospodarki� to
�rodki na prawid³owe korzystanie z e-us³ug. Przeznaczono na niego 1,2 mld euro. Pomoc z tego
priorytetu bêd¹ mog³y otrzymaæ ma³e i �rednie firmy, ale równie¿ samorz¹dy i organizacje
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pozarz¹dowe, które z nimi wspó³pracuj¹. Dziêki unijnym dotacjom ma siê upowszechniæ dostêp
do internetu i nast¹piæ rozwój elektronicznych us³ug. Te pieni¹dze s¹ w szczególno�ci przezna-
czone dla obszarów wiejskich.

Program Operacyjny Kapita³ Ludzki
27 wrze�nia 2007 r. Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Spo³ecznych i Równych Szans Vladimir

Spidla podpisa³ decyzjê Komisji Europejskiej przyjmuj¹c¹ do realizacji Program Operacyjny Ka-
pita³ Ludzki na lata 2007�2013. Jest to najwiêkszy w historii Unii Europejskiej program wspó³fi-
nansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Jego bud¿et to 11,4 mld euro � �rodki
przeznaczone m.in. na aktywn¹ pomoc dla osób bezrobotnych, niepe³nosprawnych i zagro¿o-
nych wykluczeniem spo³ecznym, na wsparcie sektora o�wiaty, na szkolenia przedsiêbiorców
i pracowników. Wsparcie finansowe, tak znaczne i w tak niespotykanym dot¹d w Polsce zakre-
sie, bêdzie s³u¿yæ przyspieszeniu rozwoju spo³eczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrud-
nienia oraz zwiêkszeniu spójno�ci spo³ecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii
Europejskiej. Program Operacyjny Kapita³ Ludzki stanowi wiêc odpowied� na wyzwania, jakie
przed pañstwami cz³onkowskimi UE stawia odnowiona Strategia Lizboñska (na szczeblu krajo-
wym te wyzwania zosta³y okre�lone w Krajowym Programie Reform na lata 2005�2008). Poprzez
realizacjê wsparcia Europejskiego Funduszu Spo³ecznego program przyczyni siê do urzeczy-
wistnienia za³o¿eñ Strategii Lizboñskiej w Polsce, czyli m.in. do pe³niejszego wykorzystania
zasobów pracy, wzrostu konkurencyjno�ci gospodarki, zmniejszenia skali wykluczenia spo³ecz-
nego, podniesienia jako�ci kapita³u ludzkiego poprzez kszta³cenie i szkolenie, a tak¿e do popra-
wy efektywno�ci zarz¹dzania w administracji publicznej i jako�ci �wiadczonych us³ug
publicznych.

Jakie bêd¹ efekty wdra¿ania Programu? Program Operacyjny Kapita³ Ludzki pozwoli m.in. na:
� zwiêkszenie do 60% (z 54,5% w 2006 r.) wska�nika zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym

(15�64 lata) w Polsce;
� zmniejszenie do 14% (z 21% w 2005 r.) wska�nika zagro¿enia ubóstwem.

Oczekuje siê m.in., ¿e dziêki realizacji Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki:
� szkoleniami zostanie objêtych oko³o 610 tys. pracowników przedsiêbiorstw, 24 tys. pielêgnia-

rek i po³o¿nych, a tak¿e 1200 lekarzy deficytowych specjalno�ci (onkologia, kardiologia i me-
dycyna pracy);

� wsparcie otrzyma oko³o 950 tys. osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, w tym 250 tys.
osób w wieku do 24 lat i 150 tys. osób w wieku 50�64 lat;

� �rodki na rozpoczêcie dzia³alno�ci gospodarczej otrzyma oko³o 100 tys. osób, dziêki czemu
powstanie oko³o 110 tys. nowych miejsc pracy;

� wsparcie otrzyma 355 publicznych instytucji rynku pracy oraz oko³o 1900 instytucji pomocy
spo³ecznej.

Program Operacyjny Kapita³ Ludzki sk³ada siê z 10 priorytetów, realizowanych zarówno na
poziomie centralnym, jak i regionalnym:

I. Zatrudnienie i integracja spo³eczna � 506,2 mln euro (w tym 430,3 mln euro z EFS);
II. Rozwój zasobów ludzkich i potencja³u adaptacyjnego przedsiêbiorstw oraz poprawa stanu

zdrowia osób pracuj¹cych � 778,0 mln euro (w tym 661,3 mln euro z EFS);
III. Wysoka jako�æ systemu o�wiaty � 1006,2 mln euro (w tym 855,3 mln euro z EFS);
IV. Szkolnictwo wy¿sze i nauka � 960,4 mln euro (w tym 816,3 mln euro z EFS);
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V. Dobre rz¹dzenie � 610,9 mln euro (w tym 519,2 mln euro z EFS);
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich � 2256,9 mln euro (w tym 1918,4 mln euro z EFS);

VII. Promocja integracji spo³ecznej � 1552,9 mln euro (w tym 1320,0 mln euro z EFS);
VIII. Regionalne kadry gospodarki � 1588,5 mln euro (w tym 1350,2 mln euro z EFS);

IX. Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach � 1703,4 mln euro (w tym 1447,9 mln
euro z EFS);

X. Pomoc techniczna � 456,8 mln euro (w tym 388,3 mln euro z EFS).

W ramach komponentu centralnego (priorytety I�V) wsparcie bêdzie skierowane g³ównie na
zwiêkszenie efektywno�ci struktur i systemów instytucjonalnych, a �rodki komponentu regio-
nalnego (priorytety VI�IX) zostan¹ przeznaczone na wsparcie osób i grup spo³ecznych. Realiza-
cja priorytetu X (Pomoc techniczna) pozwoli na sprawne wdra¿anie i monitorowanie postêpów
realizacji programu oraz promocjê Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce.

Instytucjami odpowiedzialnymi za wdra¿anie poszczególnych priorytetów PO KL (instytucja-
mi po�rednicz¹cymi) s¹:
� Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej (priorytety I i II),
� Ministerstwo Edukacji Narodowej (priorytet III),
� Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (priorytet IV),
� samorz¹dy województw (priorytety VI�IX).

Integracja regionów Polski z UE stanowi wyzwanie i sprawdzian konkurencyjno�ci dla ma-
³ych i �rednich przedsiêbiorstw. Rozwój przedsiêbiorczo�ci ma fundamentalne znaczenie dla
sukcesu gospodarczego kraju jako ca³o�ci. Warunkiem realizacji tego zadania jest wspieranie
gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej na lata 2007
�2013 pozwol¹ dokonaæ prze³omu w innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci gospodarki polskiej,
przez wiedzê, edukacjê i utylitarne badania naukowe. Taki rozwój gospodarki narodowej spowo-
duje jej konkurencyjno�æ w Europie i na �wiecie i przyczyni siê do zwiêkszenia liczby miejsc
pracy w Polsce.
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The Role of Structural Funds to be Used from 2007 to 2013
in Building Knowledge-based Economy

Joining the structures of European Union, Poland started the implementation the Lisbon
Strategy that aims to make the economy of European Union the most competitive, dynamic and
knowledge-based in the world by the year 2010. Among all the structural funds that Poland
received for the years 2007�2013, the biggest money supporting the development of innovative,
based on knowledge economy are to be found in the Innovation Economy Operational Program-
me as well as the Human Capital Operational Programme. The funds will help to make a breakth-
rough in Polish economy in the areas of innovativeness and competitiveness by means of
knowledge, education and utilitarian scientific researches. Such development will make the
national economy more competitive both in Europe and in the world.
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Wsparcie przedsiêbiorczo�ci w ramach ZPORR
� na przyk³adzie projektu �Na swoim�,

zrealizowanego przez My�lenick¹ Agencjê Rozwoju Gospodarczego

ZPORR dla przedsiêbiorców w Ma³opolsce
Wsparcie przedsiêbiorczo�ci w Polsce jest realizowane w ramach kilku programów i na kilku

poziomach. Jednym z nich jest wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych po-
przez udzielanie wsparcia szkoleniowego, doradczego oraz finansowego osobom, które po raz
pierwszy decyduj¹ siê na zarejestrowanie dzia³alno�ci gospodarczej.

W woj. ma³opolskim takie dzia³ania by³y realizowane w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004�2006 (ZPORR), Priorytet 2 �Wzmocnienie rozwo-
ju zasobów ludzkich w regionach�, Dzia³anie 2.5 �Promocja przedsiêbiorczo�ci�, a projekty
w tym zakresie dofinansowywa³y: Europejski Fundusz Spo³eczny i bud¿et pañstwa. Wsparcie
pochodzi z okresu bud¿etowania 2004�2006. Oznacza to, ¿e zgodnie z zasad¹ n+2 stosowan¹
w bud¿etach Unii Europejskiej, realizacja dzia³añ musi byæ zakoñczona i rozliczona najpó�niej
dwa lata po zakoñczeniu okresu bud¿etowania, w tym wypadku do koñca 2008 r. W praktyce
ostatni konkurs w woj. ma³opolskim wyznaczy³ koniec dzia³añ w projektach na 31 marca 2008 r.,
pozostawiaj¹c ostatnie 3 kwarta³y na rozliczenia, których musz¹ dokonaæ instytucje wdra¿aj¹-
ce i bud¿et pañstwa.

Celami dzia³añ w Ma³opolsce by³y: stworzenie warunków sprzyjaj¹cych podejmowaniu sa-
modzielnej aktywno�ci gospodarczej oraz wzrost zatrudnienia. Bezpo�redni cel dzia³añ okre�lo-
no w Uzupe³nieniu ZPORR jako �aktywne przeciwdzia³anie bezrobociu poprzez stymulowanie
powstawania nowych mikroprzedsiêbiorstw dzia³aj¹cych poza przemys³ami tradycyjnymi oraz
zapewnienie nowo powsta³ym mikroprzedsiêbiorstwom pomocy w wykorzystaniu dostêpnych
instrumentów wsparcia�. Za przemys³y tradycyjne uznano: górnictwo, hutnictwo, przemys³ stocz-
niowy, chemiczny i zbrojeniowy. Wsparcie mia³o zapewniæ osobom, które maj¹ zamiar rozpocz¹æ
w³asn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹, bezpo�redni¹ i kompleksow¹ pomoc w pokonywaniu barier
utrudniaj¹cych rozpoczêcie dzia³alno�ci. Mia³o byæ zrealizowane przez:
� �wiadczenie us³ug doradczych i szkoleniowych wspieraj¹cych zak³adanie i prowadzenie dzia-

³alno�ci gospodarczej;
� rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju w tym zakresie;
� przekazywanie pomocy finansowej w formie finansowego wsparcia pomostowego oraz jed-

norazowej dotacji inwestycyjnej.

Wdra¿anie dzia³ania 2.5 ZPORR w Ma³opolsce
Na dofinansowanie realizacji projektów w zakresie promocji przedsiêbiorczo�ci w okresie

bud¿etowania 2004�2006 przeznaczono w Ma³opolsce 19 557 050 z³, w tym 14 667 791 z³ z Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecznego, a 4889 259 z³ � z bud¿etu pañstwa. Instytucj¹ wdra¿aj¹c¹
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dzia³anie by³ Departament Gospodarki i Infrastruktury Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Ma³opolskiego, który og³osi³ 3 zamkniête konkursy na dofinansowanie projektów, kolejno w la-
tach: 2004, 2005 i 2006. W odpowiedzi na konkursy z³o¿ono 98 projektów, z których dofinanso-
wanie na realizacjê otrzyma³o 26, z³o¿onych przez 21 instytucji. W konkursach My�lenicka Agencja
Rozwoju Gospodarczego z³o¿y³a 2 projekty. Obydwa otrzyma³y dofinansowanie: projekt �Na
swoim� � na kwotê 469 276 z³, a projekt �Zostañ swoim w³asnym szefem� � na kwotê 575 960 z³.

Charakterystyka dzia³añ w projekcie �Na swoim�
Zgodnie z wytycznymi okre�lonymi przez instytucjê wdra¿aj¹c¹, ka¿dy uczestnik projektu, po

spe³nieniu okre�lonych warunków, mia³ szansê na otrzymanie wsparcia szkoleniowo-doradcze-
go, polegaj¹cego na bezp³atnych szkoleniach w zakresie przedsiêbiorczo�ci i zarz¹dzania firm¹,
do bezp³atnego doradztwa pomagaj¹cego stworzyæ biznesplan dla planowanej dzia³alno�ci, do
finansowego wsparcia pomostowego w wysoko�ci 700 z³ miesiêcznie przez 6 miesiêcy, z mo¿li-
wo�ci¹ przed³u¿enia o kolejne 6 miesiêcy, oraz do jednorazowego wparcia inwestycyjnego w kwo-
cie do 23 947 z³.

W projekcie �Na swoim� za³o¿ono, ¿e na skutek akcji informacyjno-promocyjnej zg³osi siê
90 osób zainteresowanych szkoleniem i dofinansowaniem dzia³alno�ci. Nastêpnie zostanie prze-
prowadzone wstêpne postêpowanie kwalifikacyjne, które wy³oni 60 uczestników projektu. Tak
te¿ przebiega³a realizacja, z tym, ¿e do pierwszej kwalifikacji zg³osi³y siê tylko 64 osoby.

W I etapie projektu uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy, w których odby³o siê szkolenie
z przedsiêbiorczo�ci, zakoñczone testem sprawdzaj¹cym predyspozycje do prowadzenia w³a-
snej firmy oraz poziom wiedzy nabytej w trakcie zajêæ. Nastêpnie uczestnicy skorzystali z pomo-
cy doradców i sporz¹dzili pierwsze wersje biznesplanów, które równie¿ zosta³y ocenione. £¹czna
ocena testu sprawdzaj¹cego wiadomo�ci, testu predyspozycji przedsiêbiorczych i pierwszej
wersji biznesplanu pozwoli³a sporz¹dziæ listê rankingow¹, na podstawie której 16 osób zosta³o
zakwalifikowanych do II etapu projektu i po zarejestrowaniu dzia³alno�ci gospodarczej otrzyma-
³o wsparcie pomostowe na 6 miesiêcy.

W II etapie zosta³y zrealizowane kolejne szkolenia, w zakresie zarz¹dzania firm¹, ale g³ówny
nacisk po³o¿ono na indywidualne doradztwo biznesowe. Pozwoli³o to uczestnikom projektu
opracowaæ pod nadzorem doradców dobre merytorycznie biznesplany, co zaowocowa³o przed-
³u¿eniem wsparcia pomostowego dla 15 osób o kolejne 6 miesiêcy oraz przyznaniem 10 osobom
dotacji inwestycyjnej. Co prawda w za³o¿eniach projektu dotacjê inwestycyjn¹ mia³o otrzymaæ
8 osób, ale poniewa¿ nie wszyscy w pe³ni wykorzystali przys³uguj¹ce im kwoty, oszczêdno�ci
pozwoli³y udzieliæ dofinansowania dodatkowej osobie.

Efekty projektu
W trakcie realizacji projektu instytucja wdra¿aj¹ca przekaza³a realizatorom informacjê, ¿e pro-

jekt �Na swoim� jest jednym z najlepiej realizowanych projektów w ramach tego dzia³ania w Ma-
³opolsce, i zaproponowa³a umieszczenie go jako przyk³adowego w katalogu dobrych praktyk.
Zmobilizowa³o to realizatorów do bardziej wnikliwego przyjrzenia siê efektom, co wykracza³o
nieco poza wska�niki za³o¿one w projekcie. Przeanalizowano dokumenty realizacyjne projektu
i przeprowadzono badanie telefoniczne, które pozwoli³o na ustalenie, ¿e w projekcie uzyskano
nastêpuj¹ce efekty:
1. 60 osób skorzysta³o ze wstêpnego doradztwa kwalifikacyjnego, co pozwoli³o im zweryfikowaæ

swój pogl¹d na sprawê prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej. Czê�æ z nich zrezygnowa³a
z dalszego uczestnictwa w projekcie po pierwszych kilku zajêciach szkoleniowych.
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2. 34 osoby ukoñczy³y szkolenie w zakresie przedsiêbiorczo�ci (w I etapie projektu), a 32 przy-
st¹pi³y do testu sprawdzaj¹cego nabyte wiadomo�ci oraz predyspozycje do prowadzenia
w³asnego przedsiêbiorstwa.

3. 21 osób sporz¹dzi³o pierwszy w ¿yciu biznesplan i stanê³o do konkursu o przyznanie wsparcia
finansowego.

4. 16 osób zaprzesta³o dzia³alno�ci gospodarczej oraz uzyska³o wsparcie pomostowe na 6 mie-
siêcy, a 15 osobom przed³u¿ono wsparcie o kolejne 6 miesiêcy.

5. 10 osób uzyska³o dotacjê inwestycyjn¹.

Wywiad telefoniczny pozwoli³ zauwa¿yæ efekty dodatkowe, których osi¹gniêcie nie by³o
planowane:
1. Spo�ród uczestników projektu 9 osób rozpoczê³o dzia³alno�æ gospodarcz¹ mimo braku wsparcia

finansowego.
2. Przedsiêbiorstwa za³o¿one w trakcie trwania projektu przez jego uczestników zatrudni³y 3 oso-

by na umowê o pracê.
3. W nowo powsta³ych firmach 7 osób uzyska³o systematyczne zlecenia w formie umów cywil-

no-prawnych.

£¹cznie z samozatrudnionymi przedsiêbiorcami, na skutek realizacji projektu powsta³o ³¹cznie
35 nowych miejsc pracy.

Zdefiniowane problemy i postawione tezy
Nie jest jeszcze mo¿liwe porównanie efektów z rezultatami innych projektów, dotychczas nie

sporz¹dzono bowiem i nie opublikowano sprawozdañ koñcowych. Z informacji wynika jednak,
¿e nie we wszystkich projektach uda³o siê uzyskaæ tak dobre wyniki. W niektórych przypadkach
znacznie wiêkszy odsetek uczestników rezygnowa³ z uczestnictwa w projekcie, w innych trudno
by³o znale�æ osobê, która zdecydowa³aby siê na zarejestrowanie dzia³alno�ci gospodarczej.

Maj¹c na uwadze do�wiadczenia z realizacji projektu �Na swoim� oraz informacje dotycz¹ce
innych projektów w ramach tego samego dzia³ania, nale¿y zastanowiæ siê nad nastêpuj¹cymi
problemami.
� Od czego zale¿y efektywno�æ w tego typu projektach?

Wiele przyk³adów dowodzi, ¿e jednym z najwa¿niejszych czynników, od których zale¿¹ efekty
uzyskane w projekcie, jest dobrze przeprowadzona rekrutacja. W projekcie �Na swoim� informa-
cja przekazywana w trakcie akcji promocyjnej by³a precyzyjna i szczegó³owa. Skierowano j¹ m.in.
do wójtów i burmistrzów gmin pow. my�lenickiego, którzy wspomogli rekrutacjê, przekazuj¹c
informacjê zainteresowanym osobom poprzez urzêdy gmin. Wszyscy kandydaci, tak¿e ci, którzy
dowiedzieli siê o projekcie z og³oszeñ prasowych, mieli mo¿liwo�æ uzyskania dodatkowych
informacji telefonicznie, kontaktuj¹c siê z sekretariatem projektu. Spowodowa³o to, ¿e na rozmo-
wê kwalifikacyjn¹ prowadzon¹ przez specjalistê � wysoko wykwalifikowanego doradcê zawodo-
wego � przychodzi³y osoby, które ju¿ wstêpnie rozwa¿y³y decyzjê o podjêciu w³asnej dzia³alno�ci
gospodarczej. Da³o to mo¿liwo�æ zweryfikowania prawdziwych zamiarów i predyspozycji kan-
dydatów. Na skutek takiego postêpowania selekcja naturalna nast¹pi³a ju¿ przed odbyciem
doradztwa kwalifikacyjnego, a w projekcie pojawi³y siê osoby maj¹ce konkretne pomys³y na
w³asny biznes.
� Co (lub kto) sprawia, ¿e � mimo takich samych warunków � w jednych projektach uczestnicy

rejestruj¹ i prowadz¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ nawet bez wsparcia finansowego, a w innych
trudno znale�æ chêtnych, nawet oferuj¹c dofinansowanie?

JAKUB SOSIN
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Decyzja o zarejestrowaniu dzia³alno�ci gospodarczej zale¿y w znacznym stopniu od tego, czy
uczestnicy projektu maj¹ mo¿liwo�æ zweryfikowania i dopracowania swoich pomys³ów i planów.
Kluczow¹ kwesti¹ s¹ kwalifikacje i do�wiadczenie osób prowadz¹cych szkolenie i doradców.
W projekcie �Na swoim� zatrudniono osoby o bogatym do�wiadczeniu zarówno w zarz¹dzaniu,
jak i w prowadzeniu dzia³alno�ci gospodarczej. Dla osób planuj¹cych prowadzenie w³asnego
przedsiêbiorstwa bezpo�redni kontakt z praktykami, którzy dzia³alno�æ gospodarcz¹ prowadzili
i maj¹ w³asne do�wiadczenia, jest szczególnie cenny. Przekazywane przez nich uwagi s¹ wiary-
godne i pomagaj¹ doprowadziæ pomys³ do realnych kszta³tów.
� Jaki wp³yw na uzyskiwane efekty ma sposób prowadzenia kwalifikacji wstêpnych i tych

w trakcie projektu?
Bardzo wa¿ne jest konsultowanie pomys³ów w gronie uczestników projektu. Aby to by³o

mo¿liwe, od pocz¹tku powinny byæ sprecyzowane przejrzyste i znane uczestnikom regu³y kon-
kurowania o koñcowy sukces. Opracowanie i precyzyjne przedstawienie uczestnikom projektu
zasad kwalifikacji do kolejnych etapów ju¿ na samym pocz¹tku stwarza atmosferê przejrzysto�ci
i wzajemnego zaufania uczestników do trenerów i do siebie nawzajem.

W dobrej atmosferze ³atwiej jest przyj¹æ krytykê, czêsto tak¿e rodz¹ siê relacje towarzyskie
i pierwsze kontakty biznesowe, uczestnicy pomagaj¹ sobie nawzajem, mimo ¿e równocze�nie ze
sob¹ konkuruj¹.
� Jak prowadziæ szkolenia i doradztwo, aby przek³ada³o siê to na efekty?

Wydaje siê, ¿e to od profesjonalnej kadry trenersko-doradczej, potrafi¹cej wytworzyæ od-
powiedni¹ atmosferê i jednocze�nie udzieliæ profesjonalnych konsultacji, ostatecznie zale¿y,
czy uczestnicy zdecyduj¹ siê na rejestracjê dzia³alno�ci gospodarczej. Odpowiedni dobór
programu szkolenia, nacisk na praktyczne aspekty przekazywanej wiedzy oraz wskazówki
praktyków, którzy maj¹ do�wiadczenie w biznesie, w istotnym stopniu przyczyniaj¹ siê do
tego, ¿e nawet ci, którzy nie otrzymali wsparcia finansowego, rejestruj¹ dzia³alno�æ gospodar-
cz¹. Wynosz¹ bowiem z zajêæ poczucie w³asnej warto�ci i poczucie realno�ci w³asnych pla-
nów. Potrafi¹ lepiej przyj¹æ ryzyko, gdy maj¹ praktyczn¹ wiedzê o tym, co ich czeka, uzyskan¹
od osób, które budz¹ ich zaufanie. W niektórych przypadkach �wiadomie rezygnuj¹ z pomocy
publicznej, wybieraj¹c rozpoczêcie dzia³alno�ci w dogodniejszej dla nich formie prawnej lub
w dogodniejszym czasie.

Podsumowanie
Wiele projektów w zakresie promocji przedsiêbiorczo�ci jeszcze siê nie zakoñczy³o, nie spo-

sób wiêc kompleksowo przeanalizowaæ ich efektów. Z tej samej przyczyny trudno wyci¹gaæ
ostateczne wnioski i proponowaæ rozwi¹zania. Opisane w niniejszym opracowaniu zjawiska,
mimo ¿e poparte uzyskanymi w projekcie �Na swoim� efektami, nie s¹ reprezentatywne i nie
mog¹ byæ wprost przek³adane na dzia³ania w innych projektach. Wydaje siê jednak, ¿e nale¿y
przeprowadziæ kompleksowe badania, których tre�ci¹ by³aby analiza realizacji dzia³añ w tego
typu projektach. Pozwoli³oby to na okre�lenie czynników determinuj¹cych efektywno�æ podej-
mowanych dzia³añ, by w przysz³o�ci realizowaæ je skuteczniej i efektywniej. Dostarczenie insty-
tucjom wdra¿aj¹cym wiedzy pozwalaj¹cej lepiej oceniaæ projekty w procedurach konkursowych
pomog³oby wybieraæ projekty najlepsze, a instytucje ubiegaj¹ce siê o �rodki uzyska³yby mo¿li-
wo�æ wypracowania metod projektowania i realizacji dzia³añ pozwalaj¹cych na osi¹ganie lep-
szych efektów i efektywniejsze wykorzystanie �rodków na te cele.
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Materia³y �ród³owe
1. Ramowy Plan Realizacji Dzia³ania 2.5 ZPORR Promocja Przedsiêbiorczo�ci na rok 2004.
2. Ramowy Plan Realizacji Dzia³ania 2.5 ZPORR Promocja Przedsiêbiorczo�ci na rok 2005.
3. Ramowy Plan Realizacji Dzia³ania 2.5 ZPORR Promocja Przedsiêbiorczo�ci na rok 2006.
4. Lista projektów dofinansowanych w ramach Dzia³ania 2.5 ZPORR (konkurs nr 2.5/ML/1/04 i 2.5/

ML/1/05).
5. Lista projektów dofinansowanych w ramach Dzia³ania 2.5 ZPORR (konkurs nr 2.5/ML/1/06).
6. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 25.08.2004 r. w sprawie przyjêcia Uzupe³nienia

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004�2006, Dz.U. Nr 200
z 14.09.2004 r.

7. Ankiety ewaluacyjne i wywiady przeprowadzone w trakcie realizacji projektu �Na swoim�.
8. Badanie telefoniczne przeprowadzone po zakoñczeniu realizacji projektu.

Support to the Enterprise within the Framework of ZPORR
on the Example of the Project �On My Own�

Realized by My�lenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego
(Agency of Economic Development in My�lenice)

Support to the enterprise in Poland is realized within the framework of some programmes and
on a number of levels. One of them is support to the start of new micro enterprises through
training and consultancy as well as transitional financial support and one-time investment grant
for the people, who decide to register their own business for the first time. These activities were
carried out between 2004 and 2006 within the framework of ZPORR (Integrated Operational
Programme of Regional Development) and the projects financially supported by European So-
cial Fund. Novice businessmen got the chance to gain practical knowledge of the ups and
downs of self-employment and how to run their own business. During the workshop they had
the possibility to verify, correct and put the finishing touches on their business ideas. And the
best of them, after writing their professional business plans under the supervision of advisors,
got the financial support of 700 PLN  throughout the period of 12 months as well as a one-time
investment grant of 20,000 PLN. The Agency of Economic Development in My�lenice is reali-
zing two projects of this kind. One of them called �On my own� was recognized to be one of the
best in Ma³opolska region and it will be popularized by the Ma³opolskie District Office as
a promotion of good actions.

JAKUB SOSIN
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Ma³gorzata Wilczyñska
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa im. ks. B. Markiewicza w Jaros³awiu

Potencja³ innowacyjny i eksportowy
ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw województwa podkarpackiego

W Unii Europejskiej 23 mln ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw tworzy podstawy sektora przed-
siêbiorstw. Zatrudniaj¹ one 75 mln pracowników i stanowi¹ 99% wszystkich firm. Zgodnie z zasad¹
�mali maj¹ pierwszeñstwo�, UE dostosowuje regu³y dotycz¹ce pomocy pañstwa do potrzeb MSP.
Ponadto wspiera udzia³ MSP w projektach badawczych i innowacyjnych oraz ogranicza biurokra-
tyczne procedury, którym podlegaj¹ ma³e przedsiêbiorstwa i systemy finansowania skierowane do
MSP. Ogólna suma przeznaczona na tego rodzaju programy w cyklu finansowania UE obejmuj¹-
cym lata 2007�2013 wynosi 3 mld euro. Priorytetami polityki s¹: promowanie przedsiêbiorczo�ci
i kwalifikacji, poprawa dostêpu MSP do rynków (w tym do zamówieñ publicznych), ograniczenie
biurokracji, zwiêkszenie potencja³u wzrostu MSP (przez zwiêkszenie ich zdolno�ci w zakresie ba-
dañ i innowacji), umacnianie dialogu i konsultacji oraz uwzglêdnianie MSP przy opracowywaniu
planów we wszystkich obszarach dzia³alno�ci. Sieæ o�rodków transferu innowacji, dzia³aj¹ca
w 32 krajach Europy oraz w Chile i czê�ciowo finansowana przez Komisjê, pomaga MSP w znajdo-
waniu partnerów projektów w dziedzinie badañ naukowych i innowacji. O�rodki Euro Info w 45 kra-
jach, w tym w Stanach Zjednoczonych, udzielaj¹ informacji na temat dzia³añ i mo¿liwo�ci wsparcia,
jakie oferuj¹ instytucje publiczne przeznaczone dla MSP. Przez swój plan dzia³añ na rzecz przedsiê-
biorczo�ci Komisja promuje bardziej przedsiêbiorcze postawy, zachêca do w³¹czania przedsiêbior-
czo�ci do edukacji szkolnej, wspiera poprawê bezpieczeñstwa socjalnego w ma³ych firmach, zachêca
do zak³adania firm, udziela specjalistycznego wsparcia kobietom i mniejszo�ciom narodowym,
pomaga MSP rozwijaæ siê i zwiêkszaæ konkurencyjno�æ, udoskonala mo¿liwo�ci finansowania
i tworzy otoczenie bardziej przyjazne dla MSP.

Komisja �ci�le wspó³pracuje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w dzia³aniach na rzecz rozwo-
ju ma³ych firm. MSP maj¹ strategiczne znaczenie dla polityki zatrudnienia w Europie. W sektorze MSP
znajduje zatrudnienie 122 mln osób. 93% wszystkich przedsiêbiorstw w UE zatrudnia mniej ni¿ 10 osób
(mikroprzedsiêbiorstwa). MSP zapewniaj¹ 2/3 miejsc pracy w UE. Statystyczne ma³e przedsiêbiorstwo
w UE zatrudnia od 18 do 20 osób i wykazuje roczne obroty 3 mln euro. Najwiêcej ma³ych przedsiê-
biorstw dzia³a w Belgii, Holandii, Luksemburgu, krajach skandynawskich i w Portugalii. �rednie
przedsiêbiorstwo zatrudnia oko³o 91 osób, a jego roczne obroty wynosz¹ 23 mln euro.

Unia Europejska uznaje sektor MSP za �ród³o konkurencyjno�ci europejskiej gospodarki
i wzrostu gospodarczego. MSP przyczyniaj¹ siê do urzeczywistniania rynku wewnêtrznego po-
przez rozwój kontaktów miêdzynarodowych. 22% MSP musi siê zmierzyæ z konkurencj¹ zagra-
nicznych przedsiêbiorstw, ponad 50% deklaruje zagro¿enie ze strony konkurentów krajowych.
Za podstawowe czynniki konkurencji MSP uznaj¹: obs³ugê klienta, jako�æ produktów, a dopiero
w nastêpnej kolejno�ci cenê. W ten sposób przyczyniaj¹ siê do poprawy sytuacji konsumentów
w UE. Przyczyniaj¹ siê równie¿ do powstawania i wdra¿ania innowacji technologicznych, a tym
samym � do poprawy warunków ¿ycia, zatrudnienia, wydajno�ci i konkurencyjno�ci. Podejmuj¹



128

tak¿e dzia³ania prospo³eczne (ponad 50% przedsiêbiorstw). Najczêstszymi efektami tych dzia³añ
s¹: postêpowanie etyczne w biznesie, dobre relacje ze spo³eczno�ci¹ lokaln¹, lojalno�æ klientów,
zadowolenie pracowników.

Potencja³ innowacyjny
Badania w przedsiêbiorstwach woj. podkarpackiego wykazuj¹, ¿e te przedsiêbiorstwa maj¹

zró¿nicowane oczekiwania w stosunku do dzia³añ innowacyjnych. Podstawow¹ potrzeb¹ bada-
nych firm jest konieczno�æ poprawy jako�ci oferowanych towarów i us³ug (70%). Deklaracje
dotycz¹ce potrzeb przedsiêbiorców wskazuj¹, ¿e wiêkszo�æ z nich ma �wiadomo�æ funkcjono-
wania w strukturze gospodarki konkurencyjnej, w której dba³o�æ o poprawê jako�ci produktu
jest jedn¹ z najwa¿niejszych przes³anek utrzymania siê na rynku. Prawie po³owa ankietowanych
(43%) deklaruje konieczno�æ dzia³añ innowacyjnych w celu wdra¿ania nowych technologii pro-
dukcyjnych i organizacyjnych. Jest to wa¿na przes³anka; wskazuje ona, ¿e w�ród przedsiêbior-
ców ro�nie �wiadomo�æ konieczno�ci wspó³pracy z sektorem nauki i wiedzy w celu wdra¿ania
nowoczesnych technologii. Na kolejnym miejscu przedsiêbiorcy stawiaj¹ zwiêkszenie zysku,
czyli korzy�ci finansowych, jako motyw wprowadzania dzia³añ innowacyjnych. Oznacza to, ¿e
wiêksze znaczenie dla w³a�cicieli firm ma rozwój firmy ni¿ powiêkszanie zysku. Na podkre�lenie
zas³uguje fakt, ¿e dla wszystkich badanych przedsiêbiorstw najistotniejszymi uwarunkowaniami
s¹ dzia³ania pozwalaj¹ce na utrwalanie silnej pozycji konkurencyjnej ich firm na rynku. �wiadcz¹
o tym wysoko punktowane odpowiedzi na pytania dotycz¹ce: pozyskiwania nowych rynków
(38%), redukcji kosztów dzia³alno�ci (36%), spe³niania standardów i norm (33%), zwiêkszania
udzia³u w rynkach, na których przedsiêbiorstwo dzia³a (31%).

Wyniki badañ dotycz¹cych barier wspó³pracy z sektorem naukowo-badawczym s¹ zró¿nico-
wane. Do najczê�ciej wskazywanych barier nale¿¹: przekonanie w³a�cicieli firm o braku mo¿liwo-
�ci pozyskania rozwi¹zañ u¿ytecznych dla rynku (57%) oraz wysoki koszt wspó³pracy z tym
sektorem w stosunku do potencjalnych korzy�ci (38%). Mo¿na wnioskowaæ, ¿e badane firmy s¹
zbyt s³abe kapita³owo, by wdra¿aæ nowoczesne rozwi¹zania, które w pocz¹tkowym etapie s¹
bardzo kapita³och³onne, a stopa zwrotu inwestycji jest dla nich zbyt odleg³a. Za istotny powód
niskiego poziomu wspó³pracy firmy uwa¿aj¹ s³ab¹ dostêpno�æ do sektora badawczo-rozwojo-
wego w województwie (20%). Firmy wysoko oceniaj¹ cechy jako�ciowe sektora naukowo-ba-
dawczego, o którym wiedz¹ i z którym prawdopodobnie bêd¹ wspó³pracowaæ w przysz³o�ci.

Tab. 1. Powody wprowadzania w przedsiêbiorstwie dzia³añ innowacyjnych

a) dostêpno�æ nowych technologii produkcyjnych
i organizacyjnych 79 43
b) zwiêkszenie zysku przedsiêbiorstwa 77 42
c) spe³nienie norm i standardów okre�lonych
przez ustawodawcê 60 33
d) redukcja kosztów dzia³alno�ci 65 36
e) pozyskanie nowych rynków zbytu 70 38
f) zwiêkszenie udzia³u w rynkach, na których dzia³a
przedsiêbiorstwo 56 31
g) poprawa jako�ci oferowanych towarów/us³ug 127 70
h) inne 4 2
Razem 538 296

Wyszczególnienie Liczba podmiotów Struktura (w %)

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie badañ w³asnych.
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Kolejny problem badawczy to pytanie, czy wdro¿one inwestycje ze wsparciem �rodków po-
mocowych UE mia³y charakter innowacyjny? Na tak postawione pytanie 51% respondentów
odpowiedzia³o �tak�, a¿ 27%, a �nie�, prawie 19% zapytanych firm odpowiedzia³o, ¿e wdro¿one
inwestycje w niewielkim stopniu wp³ynê³y na poprawê innowacyjno�ci w procesie produkcji
i us³ug, a tylko 3% � ¿e wp³ynê³y one na poprawê innowacyjno�ci w zakresie organizacji pracy.

Na pytanie dotycz¹ce wp³ywu inwestycji na funkcjonowanie firm otrzymano zró¿nicowane
odpowiedzi: 41% badanych mikroprzedsiêbiorstw uzna³o, ¿e inwestycje wp³ynê³y na innowacyj-
no�æ firmy, 33% by³o odmiennego zdania, 22% wskaza³o na niewielki wp³yw inwestycji na rozwój
firmy, a 3% respondentów okre�li³o wp³yw inwestycji na organizacjê pracy jako niski. W grupie
ma³ych przedsiêbiorstw 49% stwierdzi³o, ¿e wdro¿one inwestycje mia³y charakter innowacyjny,
29% odpowiedzia³o na to pytanie przecz¹co, 18% okre�li³o ich wp³yw na rozwój firmy jako
niewielki, a tylko 4% uzna³o, ¿e wp³yw by³ niewielki w zakresie organizacji pracy. W grupie
przedsiêbiorstw �rednich 63% uzna³o wdro¿enie inwestycji ze �rodków UE jako czynnik poprawy
innowacyjno�ci w firmie. Odpowiedzi negatywnej udzieli³o 18% przedsiêbiorców. 18% respon-
dentów stwierdzi³o, ¿e �rodki inwestycyjne UE w niewielkim stopniu wp³ynê³y na innowacyj-
no�æ w zakresie procesu produkcji i �wiadczenia us³ug, a tylko 2%, ¿e �rodki te w niewielkim
stopniu wp³ynê³y na innowacyjno�æ w zakresie organizacji pracy.

Nastêpny problem dotyczy³ identyfikacji przedmiotów inwestycji realizowanych ze wspar-
ciem �rodków UE. W�ród badanych firm ponad 66% wskaza³o na zakup maszyn, samochodów,
wyposa¿enia. Na drugim miejscu by³o unowocze�nienie technologii produkcji, modernizacja
urz¹dzeñ, rozszerzenie oferty �wiadczonych us³ug dziêki urz¹dzeniom (22%). Kolejne miejsca to
zakup sprzêtu komputerowego (15%), zakup warto�ci niematerialnych i prawnych (oprogramo-
wania, stworzenie strony internetowej) (12%) i rozbudowa budynków gospodarczych (7%).

Tab. 2. Przedmiot inwestycji realizowanych ze wsparciem �rodków UE

a) zakup warto�ci niematerialnych i prawnych (zakup
oprogramowania, stworzenie strony internetowej) 22 12
b) zakup sprzêtu komputerowego 28 15
c) zakup maszyn, samochodów, wyposa¿enia, sprzêtu
komputerowego 120 66
d) unowocze�nienie technologii produkcji, modernizacja
urz¹dzeñ, rozszerzenie oferty �wiadczonych us³ug
dziêki urz¹dzeniom 40 22
g) rozbudowa budynków gospodarczych 13 7
Razem 223 123

Wyszczególnienie Liczba podmiotów Struktura (w %)

�ród³o: opracowanie autorki.

Potencja³ eksportowy
Rozwój spo³eczno-gospodarczy regionu zale¿y w du¿ym stopniu od stanu gospodarki, a ten

� od mo¿liwo�ci poszczególnych firm produkowania dóbr i �wiadczenia us³ug w cenach i o jako-
�ci gwarantuj¹cych zbyt w warunkach konkurencji. Firmy konkuruj¹, a region czerpie z tego
korzy�ci, poniewa¿ poprawa produktywno�ci i konkurencyjno�ci firm w regionie umo¿liwia
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eksport dóbr i us³ug, które zaspokajaj¹ potrzeby innych regionów. W³adze regionalne i lokalne
wiedz¹, jak wa¿ny jest wzrost gospodarczy dla rozwoju regionu. Wsparcie dla firm z regionu
w ich dzia³alno�ci za granic¹ jest jednym z kluczowych celów polityki regionalnej, poniewa¿
dziêki eksportowi region mo¿e wiele zyskaæ. Znaczenie sektora publicznego, w tym w³adz regio-
nalnych i lokalnych, dla handlu zagranicznego jest istotna, pomimo braku ich bezpo�redniego
zwi¹zku z dzia³alno�ci¹ firm, cele strategiczne regionu musz¹ bowiem byæ zgodne z celami krajo-
wymi i lokalnymi w tym zakresie. W³adze samorz¹dowe wywieraj¹ wp³yw na rozwój eksportu
poprzez systemowe podej�cie do sektora prywatnego, w tym MSP, maj¹ce na celu zwiêkszanie
ich konkurencyjno�ci, innowacyjno�ci, rentowno�ci, a tym samym � umo¿liwienie im dzia³alno�ci
eksportowej.

Do podstawowych celów polityki i strategii rozwoju eksportu nale¿y zaliczyæ:
� wzrost warto�ci eksportu poprzez jego zwiêkszenie z istniej¹cych i ju¿ eksportuj¹cych MSP

w strategicznych i rozwojowych ga³êziach gospodarki województwa na priorytetowe rynki
eksportowe;

� wzrost konkurencyjno�ci województwa i innowacyjno�ci MSP w strategicznych i rozwojo-
wych ga³êziach gospodarki;

� rozwój zasobów ludzkich poprzez podniesienie kwalifikacji i wzrost zatrudnienia;
� poprawê wizerunku województwa i wzrost zainteresowania inwestorów zagranicznych woje-

wództwem;
� rozwój instytucji wspieraj¹cych rozwój przedsiêbiorczo�ci.

Struktura sprzeda¿y
Spo�ród badanych 182 przedsiêbiorstw a¿ 71% nie prowadzi dzia³alno�ci eksportowej. Ana-

lizuj¹c dzia³alno�æ eksportow¹ przedsiêbiorstw w podziale wed³ug ich wielko�ci, zauwa¿amy, ¿e
najwiêcej produktów i us³ug eksportuj¹ przedsiêbiorstwa �rednie (47%), mikroprzedsiêbiorstwa
� tylko 5%, przedsiêbiorstwa ma³e � 34%. Znaczna czê�æ badanych przedsiêbiorstw swoje wyroby
i us³ugi przeznacza wy³¹cznie na rynek lokalny (19%), regionalny (18%) i krajowy (41%). Doty-
czy to przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energiê elektryczn¹,
gaz i wodê (sekcja E), hoteli i restauracji (sekcja H), ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej (sekcja
N) oraz pozosta³ej dzia³alno�ci us³ugowej, komunalnej, spo³ecznej i indywidualnej (sekcje O, P,
Q). Tylko co pi¹ta badana firma czê�æ swojej produkcji przeznacza na eksport (22% ogó³u firm).
Du¿y udzia³ eksportu produktów i us³ug przypada na firmy z bran¿: przetwórstwo przemys³owe
(46%), handel i naprawy (30%), transport, gospodarka magazynowa i ³¹czno�æ (30%) oraz bu-
downictwo (14%).

Wp³yw dotacji inwestycyjnych na eksport
Ocenê wp³ywu dotacji inwestycyjnych ze wsparciem �rodków pomocowych UE na warto�æ

i strukturê eksportu przeprowadzono, badaj¹c 52 firmy zajmuj¹ce siê eksportem. Na pytanie: czy
zadanie zrealizowane ze wsparciem �rodków pomocowych UE mia³o wp³yw na politykê ekspor-
tow¹ przedsiêbiorstwa, 25% firm odpowiedzia³o �tak�, realizacja inwestycji doprowadzi³a do
wzrostu eksportu firmy; 21% odpowiedzia³o �nie�, nie mia³o wp³ywu; 37% � �tak�, lecz wp³yw
by³ nieznaczny, a 17% � �tak�, realizacja inwestycji doprowadzi³a do pozyskania nowych zagra-
nicznych rynków zbytu.
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Tab. 3. Wp³yw �rodków UE na politykê eksportow¹ MSP

a) tak, realizacja inwestycji doprowadzi³a
do wzrostu eksportu firmy 13 25
b) tak, realizacja inwestycji doprowadzi³a do pozyskania
nowych zagranicznych rynków zbytu 9 17
c) tak, lecz nieznaczny 19 37
d) nie, nie mia³a wp³ywu 11 21
Razem 52 100

Wyszczególnienie Liczba podmiotów Struktura (w %)

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie badañ w³asnych.

Analizuj¹c odpowiedzi badanych firm w zale¿no�ci od ich struktury wielko�ciowej, zauwa¿a-
my, ¿e zdaniem 67% mikroprzedsiêbiorstw realizacja inwestycji mia³a wp³yw na wzrost eksportu,
lecz nieznaczny, a 33% � ¿e realizacja inwestycji doprowadzi³a do znacz¹cego wzrostu eksportu.
W�ród ma³ych przedsiêbiorstw 40% uzna³o, ¿e wp³yw by³ nieznaczny, a 24% � ¿e nie mia³o
wp³ywu, natomiast pozytywny wp³yw stwierdzi³o 36% firm. W�ród �rednich firm 38% uzna³o, ¿e
realizacja inwestycji doprowadzi³a do wzrostu eksportu firmy, 29% ¿e wp³yw ten by³ nieznaczny
i a¿ 21% � ¿e nie mia³a wp³ywu.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ prawid³owo�æ: w firmach du¿ych silny wp³yw na dynamikê
eksportu maj¹ inwestycje zrealizowane ze wsparciem �rodków finansowych UE; w mniejszych
podmiotach eksport jest mniej uzale¿niony od inwestycji zrealizowanych z tym wsparciem.

Tab. 4. Wp³yw �rodków UE na politykê eksportow¹ MSP

a) tak, realizacja inwestycji
doprowadzi³a do wzrostu
eksportu firmy 1 3 9 33 12 38
b) tak, realizacja inwestycji
doprowadzi³a do pozyskania
nowych zagranicznych
rynków zbytu 0 6 3 0 24 13
c) tak, lecz nieznaczny 2 10 7 67 40 29
d) nie, nie mia³a wp³ywu 0 6 5 0 24 21
Razem 3 25 5 100 100 100

Wyszczególnienie mikro
przedsiê-
biorstwa

przedsiê-
biorstwa

ma³e

przedsiê-
biorstwa
�rednie

Liczba podmiotów Struktura (w %)

mikro
przedsiê-
biorstwa

przedsiê-
biorstwa

ma³e

przedsiê-
biorstwa
�rednie

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie badañ w³asnych.
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Potential for Innovation and Export
of the Companies in the Podkarpackie District

The European Union treats the small and medium-sized enterprise sector as the source of com-
petitiveness of European economy and the source of economic development. Small and medium
enterprises contribute to the internal market stimulation through the development of internatio-
nal contacts. 22 % of SMEs must face foreign competition, over 50 % declare being in competi-
tion with national enterprises. The main elements of competitiveness for SME are: consumer
service, product quality, and price. In this way SMEs contribute to the improvement of consu-
mers conditions in the EU. SMEs also play an important role in inventing and  introducing
technological innovations, which involves the improvement of life quality, employment, effi-
ciency and competition.

In addition, SMEs undertake the actions with regard to social matters (over 50% of enterprises).
The most frequent effects of this action are: ethics, relations with local community, clients�
loyalty, employees� satisfaction.
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Wzrost innowacyjno�ci przedsiêbiorstwa
jako przejaw przedsiêbiorczo�ci w gospodarce opartej na wiedzy

� na przyk³adzie bran¿y cukierniczej w Polsce

Innowacyjno�æ jest drog¹ do przekszta³cania polskiej gospodarki w gospodarkê opart¹ na
wiedzy, a innowacje1 s¹ postrzegane jako g³ówny czynnik wzrostu konkurencyjno�ci przedsiê-
biorstw zarówno na rynkach lokalnych, jak i miêdzynarodowych.

Celem strategicznym polityki innowacyjnej, zapisanym w Kierunkach zwiêkszenia innowa-
cyjno�ci gospodarki na lata 2007�2013, jest �wzrost innowacyjno�ci przedsiêbiorstw dla utrzy-
mania gospodarki na �cie¿ce szybkiego rozwoju i dla tworzenia nowych przedsiêbiorstw dla
tworzenia nowych miejsc pracy� (Kierunki� 2006, s. 37). Ten cel jest zgodny ze Strategi¹
Lizboñsk¹, wed³ug której Europa lat 20. XXI w. ma byæ obszarem o najwy¿szej dynamice rozwoju
spo³eczno-gospodarczego, a za najwa¿niejsze czynniki tego rozwoju uwa¿a siê: badania i rozwój
(B+R), innowacje oraz edukacjê. Te trzy filary rozwoju konstytuuj¹ czynnik g³ówny wszelkiego
rozwoju � wiedzê.

Korzystanie z zasobów wiedzy przek³ada siê na jej praktyczne zastosowanie, a szybko�æ
transferu wiedzy jest wyk³adnikiem przedsiêbiorczo�ci. Przedsiêbiorczo�æ opiera siê w g³ównej
mierze na wdra¿aniu szeroko pojêtych innowacji w zakresie produktowym, technicznym, techno-
logicznym i organizacyjnym.

Przedsiêbiorczo�æ w gospodarce opartej na wiedzy przejawia siê zdolno�ci¹ do szybkiego
zastosowania najnowszych rozwi¹zañ innowacyjnych. Wysoka aktywno�æ innowacyjna przed-
siêbiorstw i lepsze wykorzystanie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa przemys³owe to
obecnie czynniki decyduj¹ce o konkurencyjno�ci gospodarki zarówno na poziomie krajowym,
jak i regionalnym, a tak¿e na poziomie przedsiêbiorstwa. Jednak, jak dowodz¹ liczne badania
i analizy, sytuacja w Polsce w zakresie tworzenia i absorbowania innowacji jest bardzo niezado-
walaj¹ca. Ocenia siê, ¿e tylko oko³o 30% przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w sektorze produkcyjnym
wprowadzi³o w ci¹gu ostatnich trzech lat innowacjê techniczn¹, podczas gdy w Unii Europej-
skiej udzia³ przedsiêbiorstw wprowadzaj¹cych nowe rozwi¹zania techniczne ju¿ od kilku lat prze-
kracza 60%. Niewielki jest tak¿e udzia³ polskich przedsiêbiorstw w finansowaniu dzia³alno�ci
badawczo-rozwojowej. Wydatki przedsiêbiorstw z sektora prywatnego na dzia³alno�æ B+R nie
przekraczaj¹ 0,3% PKB, podczas gdy w UE jest to 1,3%. Niskie zaanga¿owanie sektora przemy-
s³owego w finansowanie dzia³alno�ci badawczo-rozwojowej �wiadczy o braku wspó³pracy

1 Innowacja to wdro¿enie nowego lub znacznie ulepszonego produktu (dobra lub us³ugi, procesu, nowej
metody marketingowej lub nowej metody organizacji) w praktyce biznesowej w miejscu pracy i stosun-
kach zewnêtrznych (OECD, Eurostat: Oslo Manual 2005).
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przemys³u ze sfer¹ nauki i wskazuje na strukturaln¹ s³abo�æ sektora badawczo-rozwojowego
w Polsce, który skupia siê g³ównie na badaniach podstawowych i w niewielkim stopniu reaguje
na potrzeby rynkowe przedsiêbiorstw.

W latach poprzednich procent przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alno�æ innowacyjn¹ zmie-
nia³ siê nieznacznie � od 37,6% w 1997 r. do 32,1% w 2000 r. i 36,7 % w 2002 r. Wyra�na poprawa
wska�nika intensywno�ci innowacyjnej nast¹pi³a w 2004 r., kiedy wyniós³ on 39%. W latach
2003�2005 przedsiêbiorstw innowacyjnych w przemy�le by³o ju¿ 41,5%, a w przetwórstwie
przemys³owym � 41,6%. W przemy�le artyku³ów spo¿ywczych i napojów w 2004 r. zanotowano
37,4-procentowy udzia³ przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alno�æ innowacyjn¹, a w latach 2003�
2005 � 40,3-procentowy.

Produkcja artyku³ów spo¿ywczych i napojów stanowi 20% produkcji przemys³owej w Polsce
(w 2004 r. � 18,2%). Przedsiêbiorstwa przemys³u spo¿ywczego i napojów znajduj¹ siê na pozio-
mie �redniej krajowej sektora prywatnego w zakresie dzia³alno�ci innowacyjnej wszystkich ba-
danych przedsiêbiorstw, która w 2004 r. wynios³a 37,4%.

Badania GUS dotycz¹ce innowacyjno�ci polskich przedsiêbiorstw objê³y 3 tys. przedsiê-
biorstw, w tym firmy z sektora spo¿ywczego2. Wyniki tych badañ zawieraj¹ wskazania mówi¹ce
o strukturze innowacji w przemy�le spo¿ywczym i wskazuj¹ motywy podejmowania dzia³añ
innowacyjnych. W strukturze nak³adów na dzia³alno�æ innowacyjn¹ w przemy�le spo¿ywczym
przewa¿a³y nak³ady na maszyny i urz¹dzenia techniczne, narzêdzia i �rodki transportu. W latach
1997�2000 przekroczy³y one 800 mln z³ (60% wydatków na dzia³alno�æ innowacyjn¹). Kolejn¹
pozycj¹ by³y nak³ady na marketing wyrobów nowych i zmodernizowanych. Nak³ady na dzia³al-
no�æ badawczo-rozwojow¹ wynios³y w tym okresie oko³o 30 mln z³, a kilkana�cie milionów
z³otych przeznaczono na zakup gotowych technologii i na szkolenia.

Przedsiêbiorstwa przemys³u spo¿ywczego deklarowa³y wprowadzenie innowacji g³ównie w za-
kresie (Polski� 2005):
� wprowadzania wyrobów nowych i zmodernizowanych. W latach 1994�1996 tak¹ dzia³alno�æ

deklarowa³o 39% przedsiêbiorstw przemys³u spo¿ywczego. W latach 1997�2000 wska�nik siê
obni¿y³ i wynosi³: w latach 1997 i 1998 � 27 %, a w latach 1998�2000 � 26,8%;

� nowych procesów technologicznych. Deklarowa³o je 30% przedsiêbiorstw sektora spo¿yw-
czego w latach 1994�1996. W latach 1997�2000 wska�nik siê znacznie obni¿y³ � do 24%
w latach 1997 i 1998 i do 22,5 % w latach 1998�2000;

� innowacji organizacyjno-technicznych. W latach 1994�1996 25% przedsiêbiorstw przemy-
s³u spo¿ywczego wprowadza³o ten rodzaj innowacji, w latach 1997 i 1998 udzia³ zmniejszy³
siê do 11%.

Przedsiêbiorstwa przemys³u spo¿ywczego podejmowa³y dzia³ania w zakresie poprawy jako-
�ci wyrobów i bezpieczeñstwa produkcji ¿ywno�ci3. Wiêkszo�æ przedsiêbiorstw w sektorze ¿yw-
no�ci wdro¿y³a system zarz¹dzania jako�ci¹ HACCP i otrzyma³a certyfikaty systemów z grupy
ISO. Wprowadzono innowacje w dziedzinach: organizacji produkcji, ochrony �rodowiska i bez-
pieczeñstwa pracy.

2 Szerzej na ten temat w raporcie GUS: Nauka i technika, lata: 1997, 2002, 2003.
3 Firma Kraft Jacobs Suchard jako jedna z pierwszych wprowadzi³a system jako�ci w zakresie bezpie-
czeñstwa produkcji ¿ywno�ci, tworz¹c globalny model systemu zarz¹dzania ³añcuchem jako�ci (�ród³o:
Zapewnienie bezpieczeñstwa konsumenta w ca³ym ³añcuchu ¿ywno�ciowym, Krzysztof Skierkowski, Kraft
Foods Poland, Konferencja: Bezpieczeñstwo ¿ywno�ci w rozszerzonej Unii Europejskiej, Warszawa,
19.11.2004 r.).
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Dzia³alno�æ badawczo-rozwojowa w badanych firmach obejmowa³a drobne zagadnienia pro-
jektowe i ulepszenia rozwi¹zañ technicznych i technologicznych. Dzia³ania w zakresie innowacji
produktowych dotyczy³y g³ównie:
� nowych sk³adników produktu,
� nowego wizerunku produktu,
� nowych opakowañ.

Innowacje produktowe wprowadzane przez ma³e przedsiêbiorstwa spo¿ywcze sporadycz-
nie by³y nowo�ciami rynkowymi, g³ównie by³y to tzw. imitacje, na�laduj¹ce produkty istniej¹-
ce na rynku

Wed³ug GUS, przedsiêbiorstwa przemys³u spo¿ywczego, podejmuj¹c dzia³ania innowacyjne,
kierowa³y siê nastêpuj¹cymi motywami:
� unowocze�nienie procesu produkcji,
� zwiêkszenie udzia³u w rynku,
� poprawa jako�ci wyrobów,
� zwiêkszenie asortymentu,
� poszukiwanie nowych rynków.

�ród³em innowacji w ma³ych przedsiêbiorstwach przemys³u spo¿ywczego by³y przede wszyst-
kim czynniki wewnêtrzne � wykorzystywano projekty innowacyjne w³asnej kadry. Wyniki badañ
wskazuj¹, ¿e ma³e przedsiêbiorstwa w sektorze przemys³u spo¿ywczego nie przywi¹zywa³y wiêk-
szej wagi do dzia³alno�ci innowacyjnej4. Z badañ GUS wynika tak¿e, ¿e �ród³ami innowacji w przed-
siêbiorstwach przemys³u spo¿ywczego by³y informacje wewnêtrzne, pochodz¹ce od:
pracowników, dzia³u marketingu, zarz¹du, kierowników. Do �róde³ zewnêtrznych zaliczano: klien-
tów, konkurentów, dostawców, firmy konsultingowe. Informacje zewnêtrzne zdobywane by³y na
konferencjach, targach, wystawach i z czasopism bran¿owych.

W okresie poprzedzaj¹cym przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej pojawi³y siê nowe wy-
magania wobec przedsiêbiorstw przemys³u rolno-spo¿ywczego � ze wzglêdu na konieczno�æ
dostosowania wielop³aszczyznowego w zakresie norm prawnych, regulacji dotycz¹cych znaku
towarowego produktów, promocji, uwarunkowañ ekologicznych, technologii oraz organizacji
i zarz¹dzania. W ka¿dym z tych obszarów wyst¹pi³a konieczno�æ intensyfikacji dzia³añ przedsiê-
biorczych producentów s³odyczy w warunkach du¿ej konkurencji rynkowej � pochodz¹cej z UE.

Sektor s³odyczy w Polsce jako jeden z pierwszych podj¹³ przedsiêbiorcze dzia³ania dostoso-
wawcze przed integracj¹ z Uni¹ Europejsk¹. Wynika³o to ze strategii inwestorów zagranicznych,
którzy � podejmuj¹c produkcjê w Polsce � wdra¿ali europejskie standardy produkcji. W latach
poprzedzaj¹cych integracjê z UE �wiatowi liderzy w produkcji s³odyczy dzia³aj¹cy w Polsce
rozumieli znaczenie dzia³añ przedsiêbiorczych jako elementu walki konkurencyjnej. Dynamiczny
wzrost produkcji s³odyczy datuje siê od pocz¹tku lat 90. XX w., kiedy w sektorze s³odyczy
znale�li siê najwiêksi �wiatowi producenci: Cadbury, Nestle, Kraft Jacobs Suchard, Ferrero,
Ludwig Schokolade, Fazer, Stollwerck, Bahlsen, Danone, Mars Incorporated, United Biscuits,
Leaf, Van Melle. Inwestycje zagraniczne w polskim sektorze s³odyczy realizowane w latach
1992�1997 zmieni³y jego strukturê zarówno pod wzglêdem udzia³ów rynkowych poszczególnych

4 Badania Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ̄ ywno�ciowej w ramach 5. Programu Ramowego
UE realizowanego przez o�rodki naukowe 7 krajów europejskich. Wynika z nich, ¿e badane przedsiêbiorstwa
przeznacza³y 1% obrotów na szkolenia i dzia³alno�æ badawczo-rozwojow¹.

DANUTA JANCZEWSKA
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producentów, jak i pod wzglêdem struktury spo¿ycia s³odyczy. Równie¿ firmy polskie dzia³aj¹ce
w sektorze s³odyczy � przewiduj¹c, ¿e ich dotychczasowe pozycje na rynku s³odyczy bêd¹
zagro¿one po integracji z Uni¹ � podjê³y dzia³ania przedsiêbiorcze, przede wszystkim w zakresie
dostosowania do wymagañ UE.

Obawy polskich producentów s³odyczy przed nap³ywem s³odyczy z UE wynika³y z istnienia
silnej europejskiej konkurencji. Ca³a produkcja s³odyczy w Unii � w³¹czaj¹c Szwajcariê i kraje
Europy �rodkowo-Wschodniej � w 1997 r. by³a oceniana na oko³o 75 mln DEM, a ilo�æ produkcji
� na 10,3 mln ton (wed³ug SWEETEC 1/1999). Liczbê zak³adów produkuj¹cych s³odycze w UE
oszacowano na 1900, a zatrudnienie w nich na 292 tys. osób. Spo¿ycie s³odyczy w tych krajach
wynosi³o ³¹cznie 9,4 mln ton.

Dzia³ania przedsiêbiorcze w sektorze s³odyczy zarówno firm zagranicznych, jak i polskich
producentów znacznie wyprzedzi³y przyst¹pienie do Unii Europejskiej i wywar³y istotny wp³yw
na rozwój sektora w tym okresie. Jednym z wa¿niejszych efektów tych dzia³añ by³ znacz¹cy
wzrost produkcji s³odyczy w Polsce w latach 90. XX w. (ryc. 1).

Najbardziej charakterystyczne s¹ dane dotycz¹ce dynamicznego wzrostu produkcji czekola-
dy na niespotykan¹ dotychczas skalê (wzrost niemal 10-krotny), co mo¿e oznaczaæ, ¿e w tej
bran¿y wyst¹pi³y najbardziej znacz¹ce dzia³ania przedsiêbiorcze.

Ryc. 1. Produkcja s³odyczy w Polsce w latach 1985�2000 (w tys. ton)

�ród³o: dane GUS.

Najpopularniejszymi wyrobami cukierniczymi s¹ w Polsce czekolada oraz wyroby czekolado-
we: dra¿etki, batony, cukierki czekoladowe, praliny, wafle oblewane czekolad¹.

Zarówno firmy zagraniczne, jak i polscy producenci s³odyczy stawiali i stawiaj¹ dzia³ania
przedsiêbiorcze na pierwszym miejscu listy czynników decyduj¹cych o zdobyciu pozycji rynkowej,
zw³aszcza w okresie przedakcesyjnym. Walka konkurencyjna miêdzy �wiatowymi producentami
czekolady przyjmuje obecnie formê walki poprzez dzia³ania przedsiêbiorcze, w tym wdra¿anie
innowacji. Wynikiem wzrostu zainteresowania dzia³alno�ci¹ innowacyjn¹ w sektorze s³odyczy
by³ znacz¹cy wzrost produkcji s³odyczy. W produkcji czekolady znaczny wzrost liczby innowacji
datuje siê od pocz¹tku lat 90. XX w. Jest to wyra�nie skorelowane ze wzrostem produkcji i nap³y-
wem kapita³u zagranicznego do tej bran¿y. Du¿y wp³yw na wzrost produkcji czekolady mia³ tak¿e
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nap³yw nowych technologii oraz nowoczesnych maszyn i urz¹dzeñ. Na rynku pojawi³y siê nowe
rodzaje czekolady, m.in. czekolady bia³a i napowietrzana; udoskonalono technologiê i technikê
produkcji czekolad.

Innowacje w bran¿y cukierniczej mo¿na podzieliæ nastêpuj¹co:
� innowacje produktowe,
� innowacje technologiczne,
� innowacje ekologiczne,
� innowacje w sferze zarz¹dzania,
� innowacje strategiczne.

Do produktów innowacyjnych w przemy�le spo¿ywczym nale¿y zaliczyæ ¿ywno�æ o w³a�ci-
wo�ciach zdrowotnych, np. redukuj¹c¹ oty³o�æ czy obni¿aj¹c¹ zawarto�æ cholesterolu we krwi,
napoje energetyczne, wzbogacon¹ ¿ywno�æ o podwy¿szonej zawarto�ci witamin lub wapnia,
z obni¿on¹ zawarto�ci¹ t³uszczów, cukrów. Nale¿y s¹dziæ, ¿e wachlarz tego typu innowacji pro-
duktowych wzro�nie � wobec wzrostu zachorowalno�ci na tzw. choroby XXI w.: nadci�nienie
i oty³o�æ, a tak¿e wobec obowi¹zku wprowadzania norm bezpieczeñstwa ¿ywno�ci. Podstawo-
wym wska�nikiem obrazuj¹cym aktywno�æ innowacyjn¹ przedsiêbiorstw bêdzie stosunek pro-
dukcji sprzedanej wyrobów nowych i zmodernizowanych do ca³ej produkcji sprzedanej.

Przyk³adem aktywno�ci innowacyjnej w bran¿y czekolady w zakresie sprzeda¿y nowego wy-
robu mo¿e byæ wzrost sprzeda¿y czekolady bia³ej:
2000 r. � 1697 t
2004 r. � 4455 t
2005 r. � 5033 t
2006 r. � 4716 t

Badania autorki w bran¿y produkcji czekolady pozwoli³y na spostrze¿enie, ¿e w firmach zagra-
nicznych generowanie idei innowacyjnej, tworzenie koncepcji i faza projektowania s¹ zazwyczaj
realizowane w o�rodkach B+R w krajach macierzystych inwestorów; w filiach w Polsce odbywa
siê jedynie wdra¿anie innowacji. Korporacje transnarodowe dysponuj¹ce potencja³em finanso-
wym, dostêpem do laboratoriów i o�rodków badawczo-rozwojowych wdra¿aj¹ innowacje na
rynkach lokalnych. Daje to inwestorom zagranicznym znaczn¹ przewagê konkurencyjn¹, gdy¿
imitatorzy (na�ladowcy) nie s¹ w stanie zgromadziæ �rodków, organizatorów i kadry ani dokonaæ
zmian instytucjonalnych niezbêdnych do wdro¿enia innowacji.

Rodzaje innowacji wystêpuj¹cych w bran¿y cukierniczej przedstawia tab. 1.
W przedsiêbiorstwach z kapita³em polskim brakuje w³asnego zaplecza badawczego; nie po-

wsta³y dotychczas trwa³e wiêzi pomiêdzy sfer¹ nauki a przemys³em. Taki stan rzeczy powoduje
znaczn¹ ró¿nicê w dostêpie do wiedzy, do najnowszej technologii i techniki, pomiêdzy polskimi
przedsiêbiorcami dzia³aj¹cych w bran¿y cukierniczej a ich zagranicznymi konkurentami.

Producenci czekolady prze�cigaj¹ siê w dostarczaniu na rynek nowych produktów, czekolady
o oryginalnych smakach oraz opakowaniach. Silna konkurencja sprawia, ¿e producenci czekola-
dy staj¹ przed nowymi wyzwaniami wobec rosn¹cych wymagañ i oczekiwañ klientów. Dzia³ania
przedsiêbiorcze koncernów zagranicznych w Polsce doprowadzi³y do powstania takich nowych
produktów w polskich przedsiêbiorstwach, jak czekolada napowietrzana, czekolada bia³a, czeko-
lada �³aciata�, czekolada z ¿elkami.

Dzia³ania innowacyjne w zakresie ekologii koncentruj¹ siê na zmniejszaniu zanieczyszczeñ
wprowadzanych do �rodowiska, recyklingu, stosowaniu energii ze �róde³ odnawialnych. Nie
jest jeszcze szeroko wprowadzana idea zrównowa¿onego rozwoju; wydaje siê, ¿e bêdzie to g³ów-
ny nurt rozwoju innowacji do roku 2020. Szeroko s¹ stosowane nowe opakowania � podlegaj¹ce
recyklingowi � o czym informuje oznakowanie.

DANUTA JANCZEWSKA
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Tabl. 1. Rodzaje innowacji w przedsiêbiorstwach cukierniczych w bran¿y czekolady

Lp. Rodzaj innowacji Przyk³ad wdro¿enia innowacji

Kreatywne, radykalne � nowe
wyroby lub technologie, ca³kowi-
cie zastêpuj¹ce dotychczasowe

Imituj¹ce, modyfikacyjne � nowe
wyroby lub technologie, które mo-
dyfikuj¹ dotychczasowe

Techniczne � zmiany wygl¹du fi-
zycznego produktu, parametrów
lub procesów produkcyjnych

Kierownicze � zmiany w proce-
sach kierowania. Zarz¹dzanie mar-
ketingowe, zarz¹dzanie strategicz-
ne, zarz¹dzanie jako�ci¹, zmiany
w zakresie organizacji i zarz¹dza-
nia, logistyki i sposobu komuniko-
wania siê
Produktowe � zmiany cech istnie-
j¹cych wyrobów lub tworzenie ca³-
kowicie nowych wyrobów

Procesowe lub technologiczne
� zmiany sposobu wytwarzania
lub dystrybucji wyrobów

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Czekolada napowietrzana, wymagaj¹ca ca³kowicie nowej
technologii (Stollwerck, Baron, Terravita)
Czekolada: �crispy�, �³aciata� (Kraft Foods)
Czekolada z herbatnikiem (Stollwerck)
Czekolada marcepanowa (Stollwerck)
Seria czekolad nadziewanych galaretk¹ (Nestle, Stollwerck)
Czekolada z ¿elkami
Czekolada jogurtowa (Kraft Foods)
Czekolada z dodatkiem chrupek, czekolady nadziewane
z nowymi rodzajami nadzieñ (Cadbury-Wedel, Nestle,
Terravita)
Czekolady z ca³ymi orzechami (Stollwerck, Union,
Baron, Union Chocolate)
Wprowadzenie nowych opakowañ � zmiana projektu,
kolorystyki, formatu (m.in. Wedel, Goplana, Fazer,
Wawel, Union Chocolate � lata 1996�2002)
Wprowadzanie nowoczesnych linii technologicznych,
automatyzacja produkcji
Szczególny nacisk na wdra¿anie systemu HACCP w za-
k³adach produkuj¹cych czekoladê, wdra¿anie systemu ISO
Wdra¿anie zasad benchmarkingu poprzez wiêzi z innymi
zak³adami z grupy (np. Nestle, Kraft Foods)
Budowanie systemów clientingu
Korzystanie z internetu do komunikowania siê z klientami

Nowe rodzaje czekolady z dodatkami, np. czekolada pier-
nikowa (Stollwerck), czekolada rum-rodzynki (Cadbury),
czekolada bia³a (Nestle)
Wprowadzanie czekolad o ró¿nej wadze � np. 200 g, 250 g
Stosowanie procesów debakteryzacji ziarna kakowego
w celu poprawienia jako�ci mikrobiologicznej (Union Cho-
colate)
Tworzenie w³asnych ³añcuchów dystrybucji (Cadbury-
-Wedel, Nestle, Stollwerck)

�ród³o: Danuta Janczewska, Czekoladowe innowacje, �Cukiernictwo�, 1�2/2002.

Przyk³adem przedsiêbiorczych zachowañ firm dzia³aj¹cych w sektorze s³odyczy w zakresie
innowacji dotycz¹cych organizacji i zarz¹dzania s¹ dzia³ania dostosowawcze do wymagañ Unii
Europejskiej � wdra¿anie systemu bezpiecznej produkcji ¿ywno�ci HACCP oraz norm ISO.
Kolejnym wa¿nym zagadnieniem jest bezpieczeñstwo produkcji ¿ywno�ci. Wa¿n¹ przes³ank¹
wprowadzania systemu HACCP s¹ czynniki ekonomiczne, wi¹¿¹ce siê z oszczêdno�ciami finan-
sowymi zarówno producentów, jak i konsumentów ¿ywno�ci. Spe³nianie wymogów standardów
jako�ciowych ISO nie jest wprawdzie w krajach Unii obligatoryjne, ale posiadanie certyfikatu
ISO ma du¿e znaczenie z punktu widzenia konkurencyjno�ci przedsiêbiorstwa.

Standardy ISO i HACCP by³y wdra¿ane w zak³adach cukierniczych bêd¹cych inwestycjami
zagranicznymi (BIZ) w Polsce w latach 90. XX w. w firmach: Cadbury, Stollwerck, Cocoa Barry,
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Ludwig Schokolade. Wdra¿anie systemów jako�ci objê³o równie¿ zak³ady przejmowane przez
BIZ: Goplana (kupiona przez koncern Nestle), Olza (Kraft Jacobs Suchard), Ba³tyk (Fazer), Wedel
(PepsiCo). Polscy przedsiêbiorcy-producenci s³odyczy starali siê nad¹¿aæ za zak³adami zagra-
nicznymi; na d³ugo przed przyst¹pieniem Polski do UE wszyscy licz¹cy siê na rynku producenci
wdro¿yli ISO i HACCP.

Kolejnym przejawem innowacji w sektorze cukierniczym jest wdra¿anie zasad wspó³czesnego
marketingu, w tym marketingu relacji. Marketing relacji � wdro¿ony w Polsce najpierw przez
firmy zagraniczne � szybko zosta³ wprowadzony do praktyki marketingowej w polskich przed-
siêbiorstwach w sektorze s³odyczy. Innowacj¹ wprowadzon¹ w zakresie organizacji i zarz¹dza-
nia sta³y siê strategie marketingowe, niezbêdne na rynku s³odyczy, na którym dzia³a wielu
konkurentów. By³y to:
� paneuropejska strategia du¿ych udzia³ów rynkowych,
� paneuropejska strategia luk rynkowych,
� krajowa strategia du¿ych udzia³ów rynkowych,
� krajowa strategia luk rynkowych.

Dzia³ania przedsiêbiorcze w sektorze s³odyczy, w tym w ma³ych firmach rodzinnych, dotycz¹
w du¿ej czê�ci obszaru organizacji i zarz¹dzania � poprzez wprowadzanie nowoczesnych strate-
gii marketingowych � w kontek�cie nowego otoczenia konkurencyjnego na rynku Unii Europej-
skiej. Polskie firmy równie¿ staraj¹ siê realizowaæ strategie marketingowe. Przyk³adem takich
dzia³añ mo¿e byæ rodzinna firma Hildebrand z Opalenicy. Jej strategia ekspansji rynkowej obej-
muje rynki europejskie, na których firma oferuje unikatowe praliny produkowane rêcznie.

Dzia³ania przedsiêbiorcze w sektorze s³odyczy w Polsce doprowadzi³y do znacznego podnie-
sienia jako�ci wyrobów i poszerzenia oferty asortymentowej. Wprowadzanie nowych technolo-
gii i nowych opakowañ oraz przestrzeganie standardów bezpieczeñstwa produkcji ¿ywno�ci jest
obecnie powszechnym kanonem w zak³adach polskich i zagranicznych w tym sektorze. W nowej
sytuacji istnienia konkurencji z Unii Europejskiej przedsiêbiorcy dostrzegaj¹ znaczenie innowa-
cji i intensyfikuj¹ dzia³ania przedsiêbiorcze w tym zakresie.

Wnioski
1. Firmy z kapita³em zagranicznym oraz firmy polskie w sektorze s³odyczy jako jedne z pierw-

szych podjê³y dzia³ania przedsiêbiorcze, których przejawem by³y szeroko pojête innowacje,
w celu przygotowania do przyst¹pienia do jednolitego rynku Unii Europejskiej.

2. Wzrost liczby innowacji i ich ró¿norodno�æ w sektorze s³odyczy s¹ mo¿liwe dziêki wykorzy-
staniu wiedzy i �wiadcz¹ o du¿ym zainteresowaniu przedsiêbiorców dostêpem do wiedzy i do
osi¹gniêæ konkurentów.

3. Firmy zagraniczne wywar³y istotny wp³yw na modernizacjê i restrukturyzacjê przemys³u cu-
kierniczego oraz pobudzi³y dzia³ania przedsiêbiorcze w polskich firmach produkuj¹cych s³o-
dycze, co w znacznym stopniu przybli¿y³o polski sektor s³odyczy do wymagañ Unii
Europejskiej, zw³aszcza w zakresie bezpieczeñstwa produkcji ¿ywno�ci.

4. Wa¿ne jest, aby przemys³ cukierniczy zmienia³ swoje cechy low-tech (niskiej technologii) na
charakterystyki high-tech (zaawansowanej technologii), g³ównie w obszarze bezpiecznej i zdro-
wej ¿ywno�ci, produkowanej z naturalnych surowców i dodatków.

5. Istotne jest, by przedsiêbiorcy mieli swobodny dostêp do wiedzy, wyników badañ nauko-
wych i osi¹gniêæ technicznych, mo¿e to bowiem pobudziæ powstawanie idei innowacyjnych
w wymiarach: produktowym, technologicznym, organizacyjnym i ekologicznym.

DANUTA JANCZEWSKA
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Zawarty w niniejszym artykule szkic innowacyjno�ci w przemy�le cukierniczym jako przejawu
przedsiêbiorczo�ci wskazuje, ¿e:
� poziom innowacyjno�ci � jako przejawu przedsiêbiorczo�ci w przemy�le cukierniczym � osi¹-

gniêty w ostatnim dziesiêcioleciu �wiadczy o zaanga¿owaniu przedsiêbiorców w realizacjê
postulatów Strategii Lizboñskiej;

� pozytywne zale¿no�ci miêdzy skal¹ innowacji a sprzeda¿¹ nowych i zmodernizowanych wyro-
bów cukierniczych przedstawiaj¹ wp³yw wiedzy na procesy innowacyjne, a tym samym � na
przedsiêbiorczo�æ;

� innowacyjno�æ przemys³u cukierniczego wymaga wsparcia sfery B+R ze wzglêdu na lukê
innowacyjn¹ oraz konieczno�æ przyspieszenia transferu wiedzy.
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The Growth of Innovativeness as a Sign of Entrepreneurship
in the Knowledge-based Economy.

Case of Polish Confectioner�s Trade

The aim of the article is the presentation of some aspects of the innovativeness in Polish
industry according to my own research and analysis of the official statistical data (by Chief
Census Bureau). The data about innovation are prepared by research in the respective trades;
data were used by authors to show the relations between the achievements in the field of
science and the performance of the industry � in reference to the hypothesis about the realiza-
tion of the EU Lisbon Strategy in Poland.
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Wiedza w rozwoju przedsiêbiorczo�ci
w ma³ym warsztacie samochodowym

Kwestie zwi¹zane z ma³ymi warsztatami samochodowymi w Polsce, podobnie jak dotycz¹ce
mikroprzedsiêbiorstw i ma³ych przedsiêbiorstw, nabieraj¹ coraz wiêkszego znaczenia ze wzglêdu
na wzrastaj¹cy udzia³ sektora us³ug w gospodarce narodowej. W sektorze us³ug �wiadczonych
przez mikroprzedsiêbiorstwa jedn¹ z bardziej interesuj¹cych bran¿ w Polsce s¹ us³ugi samocho-
dowe. W bran¿y znacz¹c¹ grupê przedsiêbiorstw stanowi¹ ma³e warsztaty samochodowe, których
liczbê okre�la siê na oko³o 19 tys.1 Pod pojêciem ma³ego warsztatu rozumie siê przedsiêbior-
stwo, które zajmuje siê obs³ug¹ i napraw¹ samochodów, dysponuje co najmniej jednym stano-
wiskiem wyposa¿onym w niezbêdne narzêdzia i zatrudnia ³¹cznie z w³a�cicielem nie wiêcej ni¿
dziesiêæ osób. Takie warsztaty stanowi¹ zdecydowan¹ wiêkszo�æ w�ród firm serwisuj¹cych
samochody w Polsce.

Mimo niewystarczaj¹cego poziomu organizacyjnego i technicznego, ma³e warsztaty motory-
zacyjne obs³uguj¹ce i naprawiaj¹ce samochody zajmuj¹ istotn¹ i stale rosn¹c¹ pozycjê w bran¿y
serwisowania samochodów w porównaniu z du¿ymi warsztatami i autoryzowanymi stacjami
obs³ugi. Wzrost zapotrzebowania na us³ugi naprawcze i serwisowanie pojazdów mo¿na uzasad-
niæ wieloma czynnikami, z których najistotniejszy jest przyrost liczby samochodów w ostatnich
latach, a zw³aszcza samochodów u¿ywanych wymagaj¹cych naprawy. Wzrastaj¹ca aktywno�æ
gospodarcza ma³ych warsztatów samochodowych jest zjawiskiem stosunkowo nowym, a jej
przyczyny nie s¹ dostatecznie rozpoznane. Aktywno�æ przejawia siê zapotrzebowaniem na now¹
wiedzê i � tym samym � na rozwój przedsiêbiorczo�ci.

Definicja przedsiêbiorczo�ci ma³ego warsztatu samochodowego
Etymologia s³owa �przedsiêbiorczo�æ� wskazuje, ¿e jego �ród³em jest wyraz �przedsiêbiorca�.

Posi³kuj¹c siê opracowaniem amerykañskiej organizacji NCOE, zajmuj¹cej siê przedsiêbiorczo-
�ci¹, mo¿na przyj¹æ, ¿e pierwsze historyczne okre�lenie przedsiêbiorcy powsta³o w XV w.
we Francji. Johannes Gutenberg, wynalazca druku, zas³yn¹³ tam ze swych przedsiêbiorczych
dzia³añ. W praktyce tematyka przedsiêbiorczo�ci i osoby przedsiêbiorcy pojawia³a siê znacz-
nie wcze�niej.

Pojêcie �przedsiêbiorca� zosta³o wprowadzone do teorii ekonomii przez Richarda Cantillona
w XVIII w. Okre�la³o ono �cz³owieka, który nabywa �rodki produkcji i wykorzystuje je do wytwa-
rzania wprowadzonych na rynek produktów� (Czaja 1999). Definicja s³owa �przedsiêbiorca�

1 Dane szacunkowe.
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i okre�lenie jego dzia³alno�ci ulega³y zmianom. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie: kim jest
przedsiêbiorca?, podaj¹c jego szczególne cechy (B³awat 2003). Najbardziej wspó³czesna w XXI w.
wydaje siê definicja przedsiêbiorcy zaproponowana przez Josepha Schumpetera2.

Definicja przedsiêbiorczo�ci ma³ego warsztatu samochodowego � mikroprzedsiêbiorstwa
� powinna dotyczyæ dzia³añ jego w³a�ciciela. Przedsiêbiorczo�æ takiej firmy to zespó³ cech opar-
tych na umiejêtno�ci kreowania nowych warto�ci, mo¿liwych do uzyskania przez mikroprzedsiê-
biorstwo. Cechy te mo¿na sklasyfikowaæ nastêpuj¹co:
� umiejêtno�æ oceny szans na uruchomienie i rozwój przedsiêwziêcia w warunkach turbulentnych;
� umiejêtno�æ wykorzystania specyficznych zdolno�ci przedsiêbiorcy � w³a�ciciela ma³ego

warsztatu samochodowego;
� umiejêtno�æ zdobywania i wykorzystywania wiedzy oraz do�wiadczeñ przedsiêbiorcy i pra-

cowników, opartych na tradycjach i wzorcach zachowañ.

Szczególny wp³yw na rozwój ma³ych warsztatów samochodowych ma przedsiêbiorczo�æ uto¿-
samiana z umiejêtno�ci¹ zdobywania i wykorzystywania informacji oraz do�wiadczeñ przedsiê-
biorcy i pracowników, dziêki którym odpowiedzia³y one na dynamiczny wzrost zapotrzebowania
na us³ugi naprawcze. Podstawowe pytania brzmi¹: Czy w analizie procesów rozwoju ma³ych
warsztatów samochodowych zaliczanych do mikroprzedsiêbiorstw wiedza przedsiêbiorcy i pra-
cowników jest najwa¿niejszym wyznacznikiem? Jak to wygl¹da w praktyce? Ten problem zosta-
nie rozpatrzony na gruncie przedsiêbiorczo�ci odniesionej do mikroprzedsiêbiorstw poprzez
identyfikacjê jej przejawów.

Wiedza i do�wiadczenie w ma³ym warsztacie samochodowym
W zale¿no�ci od kryterium definiowania przedsiêbiorczo�ci (Janczewski 2005), mo¿na zapro-

ponowaæ metodê pomiaru i dokonaæ oceny przedsiêbiorczo�ci. Zdobywanie wiedzy jest istot-
nym kryterium przedsiêbiorczo�ci ka¿dej firmy, tak¿e i ma³ego warsztatu samochodowego. Wiedza
jest najwa¿niejszym elementem procesu obs³ugi i naprawy samochodów (Cichoñ 2005). Odpo-
wiedni poziom wiedzy jest niezbêdny do pos³ugiwania siê nowymi narzêdziami i technologiami
w naprawie nowoczesnych modeli samochodów.

Stosunkowo niedawno do poprawnej naprawy wystarcza³a znajomo�æ budowy i zasad dzia-
³ania zespo³ów pojazdów oraz podstawowa wiedza z zakresu napraw mechanicznych i elektrycz-
nych. Obecnie, aby zrozumieæ budowê i funkcjonowanie wiêkszo�ci zespo³ów, trzeba byæ równie¿
fachowcem w dziedzinie elektroniki. Ponadto nale¿y braæ pod uwagê z³o¿ono�æ urz¹dzeñ na-
prawczo-diagnostycznych i trzeba je dok³adnie znaæ, by w pe³ni wykorzystaæ ich mo¿liwo�ci.
Nawet absolwenci wy¿szych uczelni technicznych musz¹ nieustannie aktualizowaæ swoje kwa-
lifikacje. W warsztacie niezbêdna jest równie¿ wiedza z dziedziny zarz¹dzania. W dobrze zarz¹-
dzanym warsztacie powinno siê przewidzieæ czas i zakres szkoleñ doskonal¹cych umiejêtno�ci
pracowników. Umiejêtno�ci wyró¿niaj¹ce ma³y warsztat w otoczeniu to przede wszystkim rezul-
tat wykszta³cenia i wiedzy w³a�ciciela i pracowników.

2 J. Schumpeter w pracy Teoria rozwoju gospodarczego przedstawi³ prze³omow¹ koncepcjê przedsiê-
biorcy bêd¹cego si³¹ sprawcz¹ rozwoju gospodarczego i dostrzeg³ w przedsiêbiorcy jego dynamizm
i innowacyjno�æ, cechy, dziêki którym uruchamia on nowe przedsiêbiorstwa, tworzy nowe warto�ci:
miejsca pracy, nowe produkty, nowe sposoby produkcji, zarz¹dzania, poszukuje nowych rynków zbytu
i zaopatrzenia.
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Czêstotliwo�æ i formy dokszta³cania siê przedsiêbiorcy/mened¿era i pracowników serwisu
stanowi¹ miernik przedsiêbiorczo�ci, który mo¿na wyraziæ nak³adami firmy na szkolenie i dosko-
nalenie zawodowe. Mali przedsiêbiorcy musz¹ zajmowaæ siê wszystkimi sprawami swych firm,
nie dysponuj¹ wolnym czasem na dokszta³canie, czêsto nie doceniaj¹ tego, ¿e ich wiedza jest
kapita³em firmy. Problem zdobywania podstawowych informacji i dokszta³cania siê mo¿e byæ
czê�ciowo rozwi¹zany za pomoc¹ internetu. Dlatego do kryteriów oceny przedsiêbiorczo�ci
warsztatów samochodowych nale¿y tak¿e zaliczyæ wykorzystanie komputera. Miernikiem przed-
siêbiorczo�ci bêdzie wówczas nie tylko u¿ywanie komputera do celów ksiêgowych i administra-
cyjnych, ale przede wszystkim korzystanie z zasobów internetu.

Z badañ przeprowadzonych przez autorów tego artyku³u w latach 2004 i 2005 na próbie 100
ma³ych warsztatów samochodowych z subregionu p³ockiego wynika (ryc. 1), ¿e 28% ma³ych
warsztatów nie by³o nastawionych na podnoszenie kwalifikacji. Dowodzi to, ¿e w sektorze na-
praw samochodów mog¹ byæ jeszcze tacy, którzy korzystaj¹ tylko z nabytej kiedy� wiedzy i nie
widz¹ potrzeby sta³ego jej aktualizowania.

Ryc. 1. Nastawienie warsztatów na podwy¿szanie kwalifikacji

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie badañ.

G³êbsze badanie (ryc. 2) wykaza³o, ¿e wiêkszo�æ (52%) w³a�cicieli i pracowników ma³ych
warsztatów samochodowych dokszta³ca³a siê sporadycznie, szczególnie wtedy, gdy zmusza³a
ich do tego konieczno�æ, np. brak informacji o budowie, zamiennikach lub danych regulacyj-
nych niezbêdnych przy naprawach i obs³udze samochodu. Pozosta³e ma³e warsztaty przywi¹zy-
wa³y du¿¹ wagê do dokszta³cania siê � 35% czyni³o to systematycznie, a 13% nastawionych
by³o na sta³e uczenie siê. Wyniki tych badañ s¹ czê�ciowo zbie¿ne z wynikami badañ GIPA,
wed³ug których tylko 27% warsztatów niezale¿nych zalicza³o szkolenia techniczne, a handlowe
jeszcze mniej � zaledwie 8%. Najmniej ze szkoleñ korzysta³y warsztaty ma³e, jednostanowiskowe.
Odmienna sytuacja panowa³a w warsztatach autoryzowanych, z których a¿ 83% zalicza³o szko-
lenia techniczne, a 70% � szkolenia handlowe.

MIROS£AW W£ODARCZYK, JERZY JANCZEWSKI
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 Ryc. 2. Czêstotliwo�æ dokszta³cania personelu ma³ych warsztatów

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie badañ.

Ryc. 3. Wydatki ma³ych warsztatów na dokszta³canie

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie badañ.

Zdobywanie wiedzy jest �ci�le zwi¹zane z wydatkami na ten cel. Z badañ autorów tego
artyku³u wynika (ryc. 3), ¿e 42% ma³ych warsztatów unika³o wydatków na dokszta³canie. Zapew-
ne ich w³a�ciciele nie korzystali systematycznie z podstawowej prasy fachowej. Podobny odse-
tek warsztatów (41%) przeznacza³ niewielkie kwoty na dokszta³canie siê, ale � jak zaznaczyli
respondenci � oszczêdzaj¹ na takich wydatkach. Jedynie 17% badanych deklarowa³o, ¿e prze-
znacza pewien u³amek dochodu na dokszta³canie.
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146

Ryc. 4. Formy dokszta³cania siê personelu ma³ych warsztatów

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie badañ.

Zdecydowana wiêkszo�æ (62%) warsztatów zdobywa³a informacje z popularnej prasy, z in-
strukcji, ulotek reklamowych lub od dostawców i kolegów z bran¿y. Tylko 4% personelu warsz-
tatów uczêszcza³o na studia podyplomowe, pozostali (34%) studiowali literaturê fachow¹, brali
udzia³ w szkoleniach i korzystali z zasobów internetu (ryc. 4). Internet i komputer w ka¿dej firmie
s¹ niezbêdnymi narzêdziami wspomagaj¹cymi jej funkcjonowanie. Fakt w³a�ciwego i logicznego
wykorzystania mo¿liwo�ci IT powoduje, ¿e stanowi ono powszechne ju¿ kryterium oceny przed-
siêbiorczo�ci.

Ryc. 5. Warsztaty korzystaj¹ce z komputera

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie badañ.

Z badañ autorów tego artyku³u wynika (ryc. 5), ¿e 39% ma³ych warsztatów nie korzysta³o
z komputera, prawdopodobnie go nie posiada³o lub s³u¿y³ on innym celom. Niekiedy najwiêk-
szym osi¹gniêciem w tym wzglêdzie by³o wystawianie faktur. Ci, którzy u¿ywali komputera,
przede wszystkim wykorzystywali go do administrowania firm¹ i diagnostyki samochodów (ryc. 6).
Tylko 18% ma³ych warsztatów mia³o w³asne strony internetowe i skrzynki pocztowe, i te warsz-
taty równie¿ korzysta³y z zasobów internetu.
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Podobne badania, lecz dotycz¹ce wy³¹cznie posiadania przez warsztaty komputerów, prze-
prowadzi³y w Polsce Instytut GIPA i firma MotoFocus. Wynika z nich, ¿e komputer posiada³o
38% ma³ych warsztatów, 57% �rednich i 74% du¿ych. Inaczej jest w warsztatach autoryzowanych
� prawie wszystkie by³y wyposa¿one w komputery (98%).

Ryc. 6. Sposoby wykorzystania komputera w ma³ych warsztatach

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie badañ.

Trzeba jednak zastrzec, ¿e przytaczane badania (autorów i GIPA) by³y prowadzone przed
trzema laty. Obecnie te proporcje mog³y ulec zmianie z powodu postêpu w dziedzinie technologii
informatycznych i zmian w �wiadomo�ci przedsiêbiorców w kwestii korzy�ci z powszechnego
stosowania IT.

Wa¿nymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na poziom przedsiêbiorczo�ci s¹ do�wiadczenie przed-
siêbiorcy i tradycje rodzinne. Do�wiadczenie mo¿e byæ wyra¿one latami dzia³alno�ci gospodar-
czej. Pielêgnowanie tradycji rodzinnych polega na przejêciu lub kontynuowaniu podobnej
dzia³alno�ci �z ojca na syna�. W us³ugach motoryzacyjnych zauwa¿a siê sk³onno�æ do pielêgno-
wania przedsiêbiorczych tradycji rodzinnych i kontynuowania podobnej dzia³alno�ci przez na-
stêpne pokolenie.

W³a�ciciel ma³ego warsztatu samochodowego to zwykle cz³owiek m³ody. W badanej próbie
ma³ych warsztatów najm³odszy w³a�ciciel mia³ 21 lat, a najstarszy � 71 lat. �rednia wieku wyno-
si³a oko³o 40 lat, przy czym 45% w³a�cicieli nie przekroczy³o wieku 40 lat.
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Ryc. 7. Lata prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej przez w³a�cicieli ma³ych warsztatów samochodowych

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie badañ.

W³a�ciciele warsztatów to osoby z du¿ym do�wiadczeniem w bran¿y us³ug motoryzacyjnych,
a jednocze�nie w samodzielnym prowadzeniu dzia³alno�ci gospodarczej; 70% z nich prowadzi³o
dzia³alno�æ gospodarcz¹ przez 5 do 20 lat i mia³o uznan¹ pozycjê w bran¿y. Nieliczna grupa (8%)
zajmowa³a siê dzia³alno�ci¹ jeszcze d³u¿ej (ryc. 7). Zdecydowana wiêkszo�æ (68%) w³a�cicieli nie
wywodzi³a siê z rodzin o tradycjach biznesowych; tylko 9% z nich przejê³o warsztat od rodziny
i nadal go prowadzi (ryc. 8).

Ryc. 8. Rodzina, z której pochodzi przedsiêbiorca

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie badañ.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w polskich rodzinach w okresie przed transformacj¹ systemu nie by³y
kultywowane wzorce przedsiêbiorczo�ci zachêcaj¹ce do prowadzenia samodzielnej dzia³alno�ci
gospodarczej. Pewne tradycje przedsiêbiorczo�ci przeniesione zosta³y przez nieliczne grupy
rzemie�lników funkcjonuj¹ce w poprzednim systemie na obrze¿ach gospodarki socjalistycznej.
Wiele warsztatów powsta³o w po³owie lat 80. i na pocz¹tku 90. XX w. Dopiero od nastêpców ich
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w³a�cicieli bêdzie mo¿na oczekiwaæ procesów kszta³towania �wiadomo�ci przedsiêbiorczej. Warto
przytoczyæ podsumowanie badañ przedsiêbiorców przeprowadzone w ramach ich nurtu biogra-
ficznego (B³awat 2003), z których wynika, ¿e zawód ojca i wychowanie rodzinne s¹ istotnymi
czynnikami kszta³tuj¹cymi przedsiêbiorczo�æ.

Podsumowanie
W³a�ciciele i personel ma³ych warsztatów dokszta³caj¹ siê sporadycznie. Na zdobywanie

wiedzy przeznaczaj¹ niewielkie �rodki i nie planuj¹ ich w swoich bud¿etach. Tylko kilka procent
z nich uczêszcza na szkolenia, kursy. Bardzo rzadko uzupe³niaj¹ swoj¹ wiedzê na studiach pody-
plomowych.

Ma³e warsztaty w niedostatecznym stopniu wykorzystuj¹ mo¿liwo�ci komputera i internetu
w celu podwy¿szania kwalifikacji. Niewielu z nich ma w³asne strony internetowe i skrzynki pocztowe.

W³a�ciciel ma³ego warsztatu to osoba z du¿ym do�wiadczeniem w bran¿y us³ug motoryzacyj-
nych, przewa¿nie cz³owiek m³ody, zajmuj¹cy siê wszystkimi sprawami firmy. Charakteryzuj¹ go
cechy przedsiêbiorcy �omnibusa� i �rutyniarza�. Nie ma tradycji rodzinnych.

W przysz³o�ci nale¿y oczekiwaæ, ¿e Polacy bêd¹ czê�ciej korzystaæ z nowych samochodów.
Samochody o wieku powy¿ej 10 lat bêd¹ kierowane do recyklingu. Przy takiej prognozie ma³e
warsztaty powinny wykorzystaæ obecn¹ koniunkturê i poprzez systematyczne zdobywanie
nowych umiejêtno�ci staraæ siê zdobyæ przewagê konkurencyjn¹. Jest to najpewniejsza
droga do utrzymania siê na rynku. Nasilaj¹ca siê konkurencja, ekspansja sieci warsztatowych,
w tym i z Zachodu, oraz zmiana upodobañ klientów mog¹ doprowadziæ do spadku zaintereso-
wania ma³ymi warsztatami opieraj¹cymi siê na przestarza³ej wiedzy, technologii i urz¹dzeniach
oraz opinii z³otej r¹czki. Zapewne nikt nie bêdzie chcia³ takiemu warsztatowi powierzyæ wspó³-
czesnego samochodu, którego obs³uga czy naprawa wymaga wszechstronnej wiedzy i � niekie-
dy � warunków laboratoryjnych.

Nale¿y podkre�liæ (co potwierdzi³y badania), ¿e ma³e warsztaty, w których systematycznie
�ledzi siê fachow¹ prasê, nastawione na ró¿norodne formy zdobywania wiedzy, mog¹ pochwaliæ
siê dobrym wyposa¿eniem, szerokim wykorzystaniem komputera w diagnostyce i zarz¹dzaniu,
certyfikatami od dostawców, przynale¿no�ci¹ do sieci lub zal¹¿kiem takiej wspó³pracy, a tak¿e
znakomitym wyszkoleniem personelu. S¹ to warsztaty stale zdobywaj¹ce wiedzê i opieraj¹ce na
niej swoj¹ dzia³alno�æ.

Perspektywê rozwoju czy upadku niektórych ma³ych warsztatów w najbli¿szym czasie trudno
dok³adnie przewidzieæ ze wzglêdu na rozwój us³ug zwi¹zany z poziomem zamo¿no�ci obywateli.
Z pewno�ci¹ te warsztaty, które cechuj¹: niskie natê¿enie dzia³añ przedsiêbiorczych, brak �wia-
domo�ci konieczno�ci doskonalenia siê i bierne �¿eglowanie� po rynku, utrac¹ klientów i bêd¹
musia³y zrezygnowaæ z napraw samochodów. Z badañ autorów wynika, ¿e mo¿e to dotyczyæ
oko³o po³owy ma³ych warsztatów.
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Knowledge in the Entrepreneurial Activity
in Small Automotive Services

Growing number of second hand cars imported to Poland caused fast development of the
automotive services occurring mainly in the small enterprises. New knowledge and advanced
technical equipment were required for satisfactory level of service. The main factors causing the
need of change in the behavior and activity of entrepreneurs have been discussed here.
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Część 3

Przedsiębiorczość

w układach przestrzennych
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Instytut Geografii Spo³eczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przedsiêbiorczo�æ w gospodarce opartej na wiedzy
w obszarze metropolitalnym Poznania

Wspó³czesnej i nadchodz¹cej epoce rozwoju gospodarczego nadaje siê ró¿ne okre�lenia:
epoka postindustrialna, superindustrialna, �trzecia fala�, spo³eczeñstwo informacyjne, gospo-
darka oparta na wiedzy, gospodarka napêdzana wiedz¹ (knowledge driven economy). Wraz
z nowym ³adem ekonomicznym opartym na zaawansowanych technologiach zmieniaj¹ siê zasady
funkcjonowania i organizacji gospodarki. Nowoczesno�æ gospodarki okre�la w coraz wiêkszym
stopniu przewagê konkurencyjn¹ pañstw, regionów i podmiotów gospodarczych.

W nawi¹zaniu do rozwoju i przemian gospodarki dokonuj¹cych siê pod wp³ywem nauki,
celem prezentowanego opracowania
jest analiza i ocena rozwoju przedsiê-
biorczo�ci w gospodarce opartej na
wiedzy w obszarze metropolitalnym
Poznania w latach 1999�2006. Przyjê-
to, ¿e obszar metropolitalny Poznania
obejmuje miasto Poznañ (o�rodek me-
tropolitalny) oraz powiat poznañski
(ryc. 1). Przyjêcie tak wyznaczonego
obszaru metropolitalnego Poznania ma
charakter dyskusyjny (Ludwiczak
1998; Zalewski 2005), jednak argumen-
tacja zakresu przestrzennego badañ
jest zwi¹zana z mo¿liwo�ci¹ dokona-
nia oceny relacji w badanym zakresie
miêdzy o�rodkiem metropolitalnym
a powiatem poznañskim.

Ryc. 1. Zakres przestrzenny badañ

Przedsiêbiorczo�æ jest pojêciem szerokim i mo¿e byæ w ró¿ny sposób definiowana. W kontek-
�cie prowadzonych badañ pojêcie to rozumie siê jako podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do
tworzenia miejsc pracy i pobudzania dzia³alno�ci gospodarczej. Przyjêto, ¿e bran¿e zaawansowa-
nej technologii odgrywaj¹ du¿¹ rolê w tworzeniu miejsc pracy.

Realizacjê celu opracowania poprzedzaj¹ interpretacje tre�ci i operacyjno-statystyczne ujêcie
gospodarki opartej na wiedzy oraz ogólna ocena rozwoju przedsiêbiorczo�ci w obszarze metro-
politalnym Poznania na tle woj. wielkopolskiego.

Poznañ
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W postêpowaniu badawczym wykorzystano g³ównie materia³y wtórne, niepublikowane, bê-
d¹ce wynikiem rejestracji wykonanej w okresie 1999�2007 przez Urz¹d Statystyczny w Poznaniu.

Pojêcie i operacyjno-statystyczne ujêcie gospodarki opartej na wiedzy
Pojêcie GOW jest u¿ywane w ró¿nych znaczeniach i kontekstach. Z. Chojnicki i T. Czy¿ (2006,

s. 18) podkre�laj¹, ¿e ustalenie znaczenia tego pojêcia w zasadzie wyznacza jego nazwa. W ra-
mach takiej koncepcji rozumienia GOW mo¿na wyró¿niæ co najmniej cztery interpretacje jego
tre�ci (Chojnicki, Czy¿ 2006, s. 18 i 19):
� gospodarka oparta na wiedzy stanowi tê sferê (lub typ) gospodarki, której rozwój dokonuje

siê pod dominuj¹cym wp³ywem nauki lub wiedzy naukowej, przewa¿aj¹cym nad innymi
czynnikami;

� gospodark¹ opart¹ na wiedzy jest ta czê�æ gospodarki, któr¹ wyznaczaj¹ wiedza technolo-
giczna oraz oparte na niej innowacje, które s¹ lub mog¹ byæ wykorzystane w produkcji no-
wych dóbr i us³ug;

� gospodarkê opart¹ na wiedzy tworz¹ nie tylko dzia³ania innowacyjne, lecz tak¿e procesy
uczenia i kszta³cenia podmiotów gospodarowania, zarówno przygotowawcze, jak i odbywaj¹ce
siê w toku dzia³alno�ci gospodarczej. �Kszta³cenie w ujêciu gospodarki opartej na wiedzy
pojmuje siê jako proces, który polega na uzyskiwaniu kwalifikacji i umiejêtno�ci (a nie wy³¹cznie
wiedzy), prowadz¹cych do osi¹gniêcia wiêkszego sukcesu w realizacji celów jednostek lub
organizacji. Z punktu widzenia kszta³cenia gospodarka oparta na wiedzy ma stanowiæ gospo-
darkê ludzi ucz¹cych siê� (Chojnicki 2003, s. 319);

� gospodarkê opart¹ na wiedzy, oprócz innowacyjno�ci i du¿ej roli kszta³cenia, cechuj¹ tak¿e
uwarunkowania organizacyjno-instytucjonalne dzia³alno�ci gospodarczej, które skutecznie
oddzia³uj¹ na absorpcjê wiedzy i innowacji oraz konkurencyjno�æ gospodarki.

Przedstawione interpretacje dotycz¹ istotnych aspektów GOW i ³¹cznie podaj¹ jego tre�æ
charakterystyczn¹ jako podstawê okre�lenia pola przedmiotowego GOW i jego w³a�ciwo�ci
(Chojnicki, Czy¿ 2006, s. 19).

Podstaw¹ empirycznej charakterystyki GOW jest jej operacyjno-statystyczne ujêcie, ustalo-
ne przez europejskie i polskie instytucje. Termin GOW odnosi siê do przemys³ów i us³ug zaawan-
sowanej technologii (high technology), czyli sekcji gospodarki stosuj¹cych najnowocze�niejsze
techniki i technologie, w szczególno�ci techniki informacyjne i telekomunikacyjne. Tab. 1 przed-
stawia wykaz sekcji i dzia³ów (bran¿) zaawansowanej technologii1 wed³ug polskiej wersji klasy-
fikacji Unii Europejskiej NACE.

W prezentowanym opracowaniu analizê sektora GOW przeprowadzono w ujêciu obejmuj¹-
cym przemys³ zaawansowanej technologii (high technology manufacturing sectors) i szersz¹
kategoriê us³ug o wysokim nasyceniu wiedz¹ (knowledge intensive services), w tym us³ugi
zaawansowanej technologii (high technology services).

1 W literaturze i opracowaniach statystycznych, w tym tak¿e GUS, spotyka siê równie¿ okre�lenie
�wysoka technika� jako odpowiednik �high technology�, sformu³owanie  �zaawansowana technologia�
wydaje siê jednak trafniejsze [przyp. red.].

Przedsiêbiorczo�æ w gospodarce opartej na wiedzy w obszarze metropolitalnym Poznania
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Tab. 1. Sekcje i dzia³y (bran¿e) zaawansowanej technologii wed³ug klasyfikacji PKD 2006 (polskiej wersji
klasyfikacji Unii Europejskiej NACE)

1. Sekcja produkcyjna zaawansowanej technologii
D24 � produkcja chemikaliów
D29 � produkcja maszyn i urz¹dzeñ
D30 � produkcja maszyn biurowych i komputerów
D31 � produkcja maszyn i aparatury elektrycznej
D32 � produkcja sprzêtu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej
D33 � produkcja aparatury naukowo-badawczej
D34 � produkcja pojazdów mechanicznych
D35 � produkcja pozosta³ego sprzêtu transportowego
2. Us³ugi zaawansowanej technologii
I64 � poczta i telekomunikacja
K72 � informatyka i dzia³alno�æ pokrewna
K73 � prace badawczo-rozwojowe
3. Us³ugi o wysokim nasyceniu wiedz¹
I61 � transport wodny
I62 � transport powietrzny
I64 � poczta i telekomunikacja
J65 � po�rednictwo finansowe
J66 � fundusze i ubezpieczenia emerytalno-rentowe
J67 � us³ugi finansowe
K70 � obs³uga nieruchomo�ci
K71 � wynajem maszyn i sprzêtu
K72 � informatyka i dzia³alno�æ pokrewna
K73 � prace badawczo-rozwojowe
K74 � pozosta³a dzia³alno�æ biznesowa
M80 � edukacja
N85 � ochrona zdrowia i opieka spo³eczna
O92 � dzia³alno�æ w zakresie rekreacji, kultury i sportu

Rozwój przedsiêbiorczo�ci w obszarze metropolitalnym Poznania
Szczególn¹ rolê w procesie rozwoju przedsiêbiorczo�ci przypisuje siê elementom tzw. terytorial-

nego wyposa¿enia spo³ecznego (np. duch przedsiêbiorczo�ci, zdolno�ci innowacyjne, kultura
przemys³owa, samoidentyfikacja, solidarno�æ spo³eczna, interaktywno�æ komunikacyjna, �rodo-
wisko zaufania, obywatelskie zaanga¿owanie) oraz dostatecznie silnemu wsparciu instytucjonal-
nemu (Conti 1997, Stryjakiewicz 1999, Domañski 2000). Analiza elementów terytorialnego
wyposa¿enia spo³ecznego i instytucjonalnego nie jest celem tego opracowania, jednak w kontek-
�cie zakresu przestrzennego badañ nale¿y zaznaczyæ, ¿e pozycjê regionu poznañskiego kszta³tuje
w du¿ym stopniu rozwój inicjatywy prywatnej w gospodarce, a sk³onno�æ do podejmowania
nowej dzia³alno�ci, ryzyka i innowacji wynika z tradycji historyczno-kulturowych (Czy¿ 1998).

Przyjmuj¹c za podstawê analizy poziomu rozwoju przedsiêbiorczo�ci wska�nik liczby zareje-
strowanych podmiotów gospodarczych na 1000 osób w wieku produkcyjnym, traktowany jako
wska�nik kreatywno�ci i tzw. klimatu spo³ecznego, zauwa¿a siê nie tylko istotn¹ ró¿nicê poziomu
rozwoju badanego zjawiska w uk³adzie obszar metropolitalny Poznania � woj. wielkopolskie, ale
równie¿ zwiêkszenie tej ró¿nicy (ryc. 2). W 2006 r. warto�æ wska�nika dla Poznania wynios³a 236
firm, dla pow. poznañskiego � 192, dla regionu � 158. Obok wyboru Poznania na miejsce rozwoju
nowych przedsiêbiorstw, wybór miast jego otoczenia, jak równie¿ s¹siaduj¹cych z Poznaniem
obszarów wiejskich (ryc. 3) wskazuje, ¿e wyra�nie na przedsiêbiorczo�æ oddzia³uj¹ czynniki
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wynikaj¹ce z korzystnego zagospodarowania tych obszarów, na których spodziewane s¹: wiêk-
sza efektywno�æ podejmowanych przedsiêwziêæ i mniejsze ryzyko ekonomiczne.

Ryc. 2. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 osób w wieku produkcyjnym
w obszarze metropolitalnym Poznania i województwie wielkopolskim w latach 1999�2006

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Poznaniu.

Ryc. 3. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 osób w wieku produkcyjnym
w Poznaniu i powiecie poznañskim w uk³adzie miasto�wie� w latach 1999�2006

Przedsiêbiorczo�æ w gospodarce opartej na wiedzy w obszarze metropolitalnym Poznania

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Poznaniu.
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Badanie poziomu rozwoju przedsiêbiorczo�ci ukierunkowano równie¿ na analizê poziomu
zaspokojenia potrzeb lokalnych w zakresie poda¿y pracy, mierzonego wska�nikiem liczby pracu-
j¹cych na 100 osób w wieku produkcyjnym. Niezale¿nie od ograniczonej pojemno�ci informacyj-
nej zastosowanego wska�nika, nieuwzglêdniaj¹cej rzeczywistych relacji miêdzy poda¿¹ pracy
a popytem na pracê, wska�nik ten mo¿e byæ traktowany jako wska�nik efektywno�ci rozwoju
strukturalnego. Wydaje siê, ¿e wska�nik ten pozwala, w pewnym stopniu, na syntetyczn¹ ocenê
relacji miêdzy ofensywnymi (aktywnymi) a defensywnymi (pasywnymi) strategiami rozwoju.
Wskazuje nie tylko na dystans, jaki dzieli obszar metropolitalny Poznania i region, ale równie¿ na
dystans, jaki dzieli o�rodek metropolitalny i o�rodki jego otoczenia (ryc. 4). W 2006 r. warto�æ
wska�nika dla Poznania wynios³a 110 osób, dla pow. poznañskiego � 73, a dla regionu � 65.

Ryc. 4. Liczba pracuj¹cych na 100 osób w wieku produkcyjnym w obszarze metropolitalnym Poznania
i województwie wielkopolskim w latach 1999�2006

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Poznaniu.

W ogólnym ujêciu analiza pozycji miast z otoczenia Poznania na tle pozosta³ych miast woj.
wielkopolskiego pod wzglêdem poziomu zaspokojenia potrzeb lokalnych w zakresie poda¿y
pracy pozwala ustaliæ, ¿e po³o¿enie w obszarze metropolitalnym Poznania nie nadaje o�rodkom
miejskim specyficznego charakteru (�widurska 2007). W wyniku oddzia³ywania Poznania jako
o�rodka koncentracji inwestycji wzros³a wprawdzie zdecydowanie atrakcyjno�æ inwestycyjna
jego obszarów podmiejskich, jednak procesy inwestycyjne nastêpowa³y przede wszystkim wzd³u¿
g³ównych dróg wylotowych z Poznania i obejmowa³y szczególnie obszary gmin wiejskich. W efek-
cie w uk³adzie obszary miejskie�obszary wiejskie, te drugie charakteryzuj¹ siê nieznacznie wy-
¿sz¹ warto�ci¹ wska�nika (ryc. 5).

ANNA �WIDURSKA



157

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Poznaniu.

W wyniku relatywnie dynamicznego rozwoju przedsiêbiorczo�ci w pow. poznañskim, w szcze-
gólno�ci w gminach wiejskich s¹siaduj¹cych z Poznaniem, prymat Poznania w obszarze metro-
politalnym nieznacznie zmniejszy³ siê: w liczbie podmiotów gospodarczych � z 74% do 71%,
i w liczbie pracuj¹cych � z 79% do 74%. Wydaje siê, ¿e wstêpna ocena relacji miêdzy Poznaniem
a pow. poznañskim nie pozwala na nawi¹zanie do koncepcji rozwoju zrównowa¿onego, zak³ada-
j¹cej �cis³y zwi¹zek miêdzy du¿ym o�rodkiem a otaczaj¹cym go obszarem, ich wspó³istnienie
i harmonijny rozwój (Korenik 2004, s. 27).

Rozwój przedsiêbiorczo�ci w gospodarce opartej na wiedzy w obszarze metropolitalnym Poznania
Analizy i oceny rozwoju przedsiêbiorczo�ci w gospodarce opartej na wiedzy dokonano, sto-

suj¹c mierniki: liczby przedsiêbiorstw i liczby pracuj¹cych. W latach 1999�2006 liczba przedsiê-
biorstw GOW w obszarze metropolitalnym Poznania zwiêkszy³a siê z 29,2 tys. do 45,3 tys. Liczba
pracuj¹cych w sektorze GOW wzros³a w tym okresie ze 165,1 tys. do 192,7 tys. Prymat Poznania
w obszarze metropolitalnym zmniejszy³ siê: w liczbie przedsiêbiorstw z 84% do 78% ogó³u przed-
siêbiorstw obszaru metropolitalnego, a w liczbie pracuj¹cych z 88% do 82%. Przyjmuj¹c za
podstawê analizy poziomu rozwoju przedsiêbiorczo�ci w gospodarce opartej na wiedzy wska�-
nik liczby przedsiêbiorstw GOW na 1000 osób w wieku produkcyjnym, stwierdzono nieznaczne
zwiêkszenie ró¿nicy w poziomie rozwoju badanego zjawiska w uk³adzie obszar metropolitalny
Poznania � woj. wielkopolskie (ryc. 6). Uwzglêdniony wska�nik ujawni³ najwiêkszy wzrost ak-
tywno�ci w kierunku rozwoju przedsiêbiorstw GOW w jednostkach s¹siaduj¹cych z Poznaniem.
W 2006 r. warto�æ wska�nika dla Poznania kszta³towa³a siê na poziomie 93, dla pow. poznañskie-
go � 52, a dla regionu � 48.

Przedsiêbiorczo�æ w gospodarce opartej na wiedzy w obszarze metropolitalnym Poznania

Ryc. 5. Liczba pracuj¹cych na 100 osób w wieku produkcyjnym w Poznaniu i powiecie poznañskim
w uk³adzie miasto � wie� w latach 1999�2006
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Ryc. 6. Liczba przedsiêbiorstw GOW na 1000 osób w wieku produkcyjnym w obszarze metropolitalnym
Poznania i województwie wielkopolskim w latach 1999�2006

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Poznaniu.

Bior¹c pod uwagê szersz¹ kategoriê us³ug o wysokim nasyceniu wiedz¹, obszar metropolital-
ny Poznania charakteryzuje siê rozwojem GOW g³ównie w us³ugach. W 2006 r. w us³ugach
o wysokim nasyceniu wiedz¹ pracowa³o 84% ogó³u pracuj¹cych w sektorze GOW (w Poznaniu
� 87%, w pow. poznañskim � 72%, w regionie � 81%). W latach 1999�2006 prymat Poznania
w obszarze metropolitalnym zmniejszy³ siê: w liczbie przedsiêbiorstw z 85% do 78%, w liczbie
pracuj¹cych z 89% do 84%. Dokonuj¹c oceny stopnia koncentracji tej dzia³alno�ci, wykorzysta-
no wska�nik liczby pracuj¹cych w us³ugach o wysokim nasyceniu wiedz¹ na 1000 mieszkañców
(ryc. 7). W 2006 r. warto�æ wska�nika dla Poznania wynios³a 246, dla pow. poznañskiego � 87,
a dla regionu � 106.

W obszarze metropolitalnym Poznania w us³ugach o wysokim nasyceniu wiedz¹ pracowa³o
44% ogó³u pracuj¹cych w us³ugach (w Poznaniu � 47%, w pow. poznañskim � 31%, w regionie
� 42%). Stosunkowo wysoki udzia³ w gospodarce us³ug o wysokim nasyceniu wiedz¹ wynika³
z w³¹czenia do nich edukacji i ochrony zdrowia, które zatrudnia³y 45% pracowników us³ug o wy-
sokim nasyceniu wiedz¹ (w Poznaniu � 45%, w pow. poznañskim � 41%, a w regionie � 50%).
W us³ugach zaawansowanej technologii pracowa³o tylko 3% ogó³u pracuj¹cych w us³ugach.

Najbardziej ekspansywn¹ czê�ci¹ sfery us³ug s¹ us³ugi dla dzia³alno�ci gospodarczej okre�la-
nej mianem otoczenia biznesu. W okresie badawczym liczba pracuj¹cych w firmach komercyj-
nych � obejmuj¹cych sekcjê J po�rednictwo finansowe oraz sekcjê K obs³uga nieruchomo�ci,
firm, nauka � zwiêkszy³a siê w Poznaniu z 52,1 tys. do 67,3 tys., a w pow. poznañskim � z 5,6 tys.
do 12,8 tys. Wysoka dynamika rozwoju us³ug dla dzia³alno�ci gospodarczej dotyczy w szczegól-
no�ci gmin strefy peryferyjnej aglomeracji poznañskiej (Dominiak 2006).
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Ryc. 7. Liczba pracuj¹cych w us³ugach o wysokim nasyceniu wiedz¹ na 1000 mieszkañców w obszarze
metropolitalnym Poznania i województwie wielkopolskim w latach 1999�2006

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Poznaniu.

Ryc. 8. Struktura przedsiêbiorstw wed³ug roku za³o¿enia (sekcja produkcyjna zaawansowanej technologii;
stan w maju 2007 r.)

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Poznaniu.

Przedsiêbiorczo�æ w gospodarce opartej na wiedzy w obszarze metropolitalnym Poznania
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W przemy�le zaawansowanej technologii w 2006 r. pracowa³o 26% ogó³u pracuj¹cych w prze-
my�le w obszarze metropolitalnym Poznania (w Poznaniu � 29%, w pow. poznañskim � 22%,
a w regionie � 23%). W latach 1999�2006 liczba pracuj¹cych w badanym sektorze w Poznaniu
zmniejszy³a siê z 26,5 tys. do 21 tys., podczas gdy w pow. poznañskim zwiêkszy³a siê z 4,9 tys. do
9,8 tys. Udzia³ Poznania wyra�nie siê zmniejszy³ � z 84% do 68%. Spo�ród 2,9 tys. przedsiêbiorstw
reprezentuj¹cych sekcjê produkcyjn¹ zaawansowanej technologii oko³o 70% powsta³o przed
rokiem 2000 (ryc. 8). W 90% to przedsiêbiorstwa o liczbie pracuj¹cych do 9 osób. W Poznaniu
prowadzi dzia³alno�æ 13 przedsiêbiorstw o liczbie pracuj¹cych wiêkszej ni¿ 250, w pow. poznañskim
s¹ dwa takie przedsiêbiorstwa (tab. 2 i 3). Procesy inwestycyjne objê³y w szczególno�ci obszary
gmin wiejskich (Tarnowo Podgórne, Czerwonak, Owiñska, Kozieg³owy, Komorniki, Suchy Las).

Tab. 2. Przedsiêbiorstwa produkcyjne zaawansowanej technologii w Poznaniu w 2007 r.
(o liczbie pracuj¹cych powy¿ej 250)

�ród³o: Urz¹d Statystyczny w Poznaniu.

Porównanie struktury bran¿owej przedsiêbiorstw reprezentuj¹cych sekcjê produkcyjn¹ za-
awansowanej technologii w Poznaniu i pow. poznañskim prowadzi m.in. do ustalenia dotycz¹-
cego specjalizacji bran¿owej pow. poznañskiego (ryc. 9 i 10). W 2006 r. 52% ogó³u pracuj¹cych
w przemy�le zaawansowanej technologii pracowa³o w przemy�le �rodków transportu (w Po-
znaniu � 10%, a w regionie � 13%). W powiecie wa¿n¹ rolê odgrywa ponadto produkcja
maszyn i urz¹dzeñ (21%).W Poznaniu blisko 80% ogó³u pracuj¹cych w przemy�le zaawanso-
wanej technologii koncentruj¹ trzy bran¿e: produkcja maszyn i urz¹dzeñ (34%), produkcja
chemikaliów, wyrobów chemicznych i w³ókien sztucznych (30%), produkcja maszyn i aparatu-
ry elektrycznej (12%).

 ≥1000
250�999
250�999
250�999
250�999

 ≥1000
250�999
250�999
250�999
250�999

 ≥1000
250�999
250�999

PKDNazwa przedsiêbiorstwa Liczba
pracuj¹cych
wed³ug grup

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA
Nivea Polska SA
Poznañskie Zak³ady Zielarskie Herbapol SA
Kreisel � Technika Budowlana sp. z o.o.
SKF Poznañ SA
H. Cegielski � Poznañ SA
H. Cegielski � Fabryka Silników Agregatowych i Trakcyjnych sp. z o.o.
Centra SA
Kimball Electronics Poland sp. z o.o.
Fabryka Wodomierzy Powogaz  sp. o.o.
Volkswagen Poznañ sp. o.o.
Wytwórnia Sprzêtu Komunikacyjnego � Poznañ sp. z o.o.
H. Cegielski � Fabryka Pojazdów Szynowych

2442
2442
2452
2462
2911
2911
2914
3140
3161
3320
3410
3430
3520
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Tab. 3. Przedsiêbiorstwa produkcyjne zaawansowanej technologii w powiecie poznañskim w 2007 r.
(o liczbie pracuj¹cych powy¿ej 50)

250�999
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
≥1000

50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249

PKDNazwa przedsiêbiorstwa Liczba
pracuj¹cych
wed³ug grup

Zak³ady Chemiczne Luboñ sp. z o.o.
Quattropol International sp. z o.o.
Nied�wied� � Lock
Tempra
Merkury sp. z o.o.
Fabryka Produkcji Specjalnej sp. z o.o.
Solaris Bus & Coach SA
Hawle Fabryka Armatury sp. z o.o.
Novol sp. z  o.o.
Ak sp. z o.o
Berker Polska sp. z o.o.
Zak³ad Produkcyjno-Us³ugowy Idmar
El-Cab sp. z o.o.
Forte Sweden sp. z o.o.
Eurofoam sp. z o.o.
Ossmet
Foliarex sp. z o.o.
Fabryka Silników Elektrycznych Wiefamel
Bajerlein sp. z o.o.
Plandex
Jestic
P.P.H. Armatury Zawgaz sp. z o.o.
ITE sp. z o.o.
Trans-Plast sp. z o.o.
Ever sp. z o.o.
Fabryka Armatur Swarzêdz sp. z o.o.
Frimo Poland sp. z o.o.
Tesgas sp. z o.o.
Instalcompact sp. z o.o.
Moldexpol sp. z o.o.
Man Star Trucks & Busses sp. z o.o.
A. Kayser Automotive Systems Polska sp. z o.o.

2415
3230
3430
3430
3430
2960
3410
2913
2430
2956
3120
2913
3130
2452
2416
2923
2416
3110
3420
3420
3430
2913
3162
3430
3202
3430
2956
2956
2912
3230
3410
3430

Lokalizacja

Luboñ
Luboñ
Luboñ
Luboñ
Puszczykowo
Owiñska
Owiñska
Kozieg³owy
Komorniki
Komorniki
Kórnik
Mosina
Murowana Go�lina
Rokietnica
Kobylnica
Kobylnica
Stêszew
Stêszew
Stêszew
Stêszew
Stêszew
Suchy Las
Suchy Las
Suchy Las
Swarzêdz
Swarzêdz
Prze�mierowo
Prze�mierowo
Tarnowo Podgórne
Tarnowo Podgórne
Tarnowo Podgórne
Tarnowo Podgórne

�ród³o: Urz¹d Statystyczny w Poznaniu.
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�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Poznaniu.

W badaniach rozwoju GOW � obok podej�cia uogólniaj¹cego � istotne znaczenie ma empirycz-
na analiza okre�lonego problemu na przyk³adzie przedsiêbiorstwa (case study). Na potrzebê badañ
przedsiêbiorstw w Polsce, które reprezentuj¹ GOW, zwraca uwagê m.in. A. Kukliñski (2001). Ana-
liza zachowañ przestrzennych i strategii rozwoju przedsiêbiorstw GOW pozwoli odpowiedzieæ na
pytanie: Jak rzeczywi�cie wygl¹da newralgiczna sfera wzajemnych oddzia³ywañ w uk³adzie przed-
siêbiorstwo � wiedza � przedsiêbiorstwo? (Kukliñski 2001, s. 16). Autorka jest w trakcie badañ
obejmuj¹cych innowacyjny, inwestycyjny, przestrzenny i perspektywiczny wymiar dzia³alno�ci
przedsiêbiorstw reprezentuj¹cych sekcjê produkcyjn¹ zaawansowanej technologii.

Ryc. 9. Struktura sekcji produkcyjnej zaawansowanej technologii wed³ug liczby pracuj¹cych w Poznaniu
w 2006 r.

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Poznaniu.

Ryc. 10. Struktura sekcji produkcyjnej zaawansowanej technologii wed³ug liczby pracuj¹cych w powiecie
poznañskim w 2006 r.
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163Przedsiêbiorczo�æ w gospodarce opartej na wiedzy w obszarze metropolitalnym Poznania

Podsumowanie
Analiza rozwoju przedsiêbiorczo�ci w gospodarce opartej na wiedzy w Poznaniu i pow. po-

znañskim w latach 1999�2006 pozwoli³a stwierdziæ, ¿e w aspekcie przestrzennym zmiany nast¹pi-
³y przede wszystkim w jednostkach otaczaj¹cych o�rodek metropolitalny.

Badany obszar charakteryzuje siê rozwojem GOW g³ównie w zakresie us³ug. Szczególnie
du¿a rola bran¿ o wysokim nasyceniu wiedz¹ w tworzeniu miejsc pracy dotyczy³a us³ug otocze-
nia biznesu (tab. 4). Jednocze�nie w jednostkach s¹siaduj¹cych z Poznaniem nast¹pi³ stosun-
kowo dynamiczny rozwój przemys³u zaawansowanej technologii, g³ównie przemys³u �rodków
transportu.

Tab. 4. Dynamika liczby pracuj¹cych w Poznaniu i pow. poznañskim na tle województwa wielkopolskiego
w latach 1999�2006 (1999 = 100)

�ród³o: obliczenia autorki na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Poznaniu.

Pomimo stosunkowo wysokiego poziomu nowoczesno�ci struktury przemys³u Poznania w po-
równaniu z innymi du¿ymi miastami w Polsce (Gaczek 2004, s. 38), du¿y potencja³ naukowy
i badawczy Poznania w ma³ym stopniu warunkuje proces �zmiêkczania� struktury przemys³u,
tzn. przechodzenia do postindustrialnej fazy rozwoju, a tak¿e wzrostu znaczenia przemys³u za-
awansowanej technologii. Wydaje siê jednak, ¿e kszta³tuj¹ce siê bieguny technologii (m.in.
Poznañski Park Naukowo-Technologiczny) mog¹ wywo³aæ now¹ industrializacjê, opart¹ na przed-
siêbiorstwach zaawansowanej technologii, utworzonych lub przyci¹gniêtych do tego miejsca.
Zwa¿ywszy na wiele innych czynników warunkuj¹cych implantacjê i rozwój przemys³u zaawan-
sowanej technologii (wysoki poziom kultury spo³eczno�ci poznañskiej, wysokie kwalifikacje
pracowników, intensywny rozwój infrastruktury transportowej i informatycznej, przyrost nowo-
czesnej powierzchni biurowej, znaczenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, korzy�ci
aglomeracji dla rozwoju dzia³alno�ci badawczo-rozwojowej, proinnowacyjna polityka w³adz lo-
kalnych), nale¿y s¹dziæ, ¿e proces wykszta³cenia w aglomeracji poznañskiej technopolii, czyli
o�rodka koncentracji, i wzajemnego przenikania siê dzia³alno�ci gospodarczych zwi¹zanych
z zaawansowanymi technologiami jest mo¿liwy (Meissner, Guliñski 2000). Jednocze�nie wa¿ne
jest to, aby proces kszta³towania siê poznañskiej technopolii stymulowa³ rozwój przemys³u
i us³ug zaawansowanej technologii w o�rodkach subregionalnych woj. wielkopolskiego. Tech-
nopolia jest bowiem miastem spe³niaj¹cym tak¿e ,,funkcje polaryzacji regionalnej, ³¹cz¹c w tym
samym miejscu i w tym samym czasie si³ê innowacji i zdolno�ci rozwoju regionalnego� (Benko
1993, s. 14).

Ogó³em 113 145 115
W gospodarce opartej na wiedzy 108 178 115
W przemy�le ogó³em 87 125 105
W przemy�le zaawansowanej technologii 79 200 105
W us³ugach ogó³em 121 171 124
W us³ugach o wysokim nasyceniu wiedz¹ 115 171 118
w tym w us³ugach otoczenia biznesu 129 228 147

Wska�nik dynamiki liczby pracuj¹cych Poznañ Powiat
poznañski

Województwo
wielkopolskie
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Entrepreneurship in the Knowledge-based Economy
in the Poznañ Metropolitan Area

The aim of the paper is to analyse and evaluate the growth of entrepreneurship in the know-
ledge-based economy in the Poznañ metropolitan area over the recent years (1999�2006)
� a contribution to the research into the development and transformation of the economy under
the influence of science. The spatial range of the analysis makes it possible to examine the
relations under study between the metropolitan core and the surrounding area.

For the purposes of the present research, the term entrepreneurship is understood as the
taking of measures intended to create jobs and stimulate economic activity. It is assumed that
high-tech branches play an important role in job creation.

The analysis of the KBE sector embraces high-tech manufacturing sections and the broader
category of knowledge-intensive services, including high-tech services.

The main body of the paper is preceded by interpretations of the essence of a knowledge�
based economy, an operational-statistical approach to it, and a general assessment of the deve-
lopment of entrepreneurship in the Poznañ metropolitan area.
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Postawy przedsiêbiorcze w³adz samorz¹du lokalnego
na przyk³adzie Gdañska i Gdyni

Zmiany w ¿yciu politycznym, gospodarczym i spo³ecznym oddzia³uj¹ na funkcjonowanie
instytucji publicznych � ich organów i urzêdów administracji publicznej, które nie mog¹ funk-
cjonowaæ jako instytucje starego modelu biurokratycznego, ma³o wra¿liwego na zmiany oto-
czenia. Nowe otoczenie wymaga instytucji elastycznych, sprawnych i przystosowuj¹cych siê
do potrzeb zainteresowanych: klientów, inwestorów, przedsiêbiorców, turystów, mieszkañ-
ców, obywateli.

Przekszta³cenia w administracji publicznej, szczególnie na szczeblu samorz¹dów lokalnych,
mo¿e nie tak widoczne i medialne jak osi¹gniêcia biznesu, s¹ jednak ogromne. Najwiêksze zmiany
nast¹pi³y w postawach i �wiadomo�ci w³adz oraz urzêdników samorz¹dowych. Wyra¿a siê to nie
tylko deklaracj¹ misji s³u¿by publicznej (postawy w³adcze wyeliminowano na rzecz postaw s³u-
¿ebnych), ale tak¿e dzia³aniami przedsiêbiorczymi ³¹cz¹cymi zaspokajanie potrzeb spo³eczno�ci
lokalnej z uzyskiwaniem rezultatów finansowych. Zmiany postaw w³adz lokalnych i urzêdników
administracji publicznej i samorz¹dowej z roszczeniowych na samorz¹dowo-innowacyjne, przed-
siêbiorcze, s¹ postrzegane przez obywateli jako korzystne.

Wyzwania w zarz¹dzaniu samorz¹dem lokalnym � miastem i gmin¹
Nowe trendy w rozwoju miast i gmin po kilkunastu latach transformacji ustrojowej s¹ ju¿

widoczne chocia¿by w wizualnym wygl¹dzie miast i wsi. Rezultaty mo¿na zaobserwowaæ w prze-
strzeni i cechach nowych koncepcji urbanistycznych, nowoczesnych budynkach, zadbanych
i uporz¹dkowanych ulicach, w wygl¹dzie sklepów i wystaw bogatych w reklamy i szyldy infor-
macyjne. W krajobrazie miast i wsi widoczne s¹ zmiany ogólnej estetyki, choæ daj¹ o sobie znaæ
obszary popadaj¹ce jeszcze w ruinê, szczególnie w biedniejszych gminach.

Zmiany w otoczeniu nastêpuj¹ tak¿e dziêki zmianom w procesach administrowania i zarz¹dza-
nia. Proces zarz¹dzania coraz g³êbiej ingeruje w przestrzeñ poza urzêdem, w teren miasta i gminy.
Pobudzanie tego procesu nie wynika wy³¹cznie z przyznanych zadañ i z aktów prawnych zwi¹za-
nych z ich realizacj¹. Nak³ada siê tu silna presja bod�ców rozwojowych, obmy�lania nowych
strategii oraz sposobów najlepszego wykonania zadañ w przysz³o�ci. Na tym specyficznym
�administracyjnym rynku� dominuje element konkurencyjno�ci, wcze�niej nieznany w admini-
stracji publicznej w Polsce. Funkcja administrowania i zarz¹dzania przenika siê z dzia³alno�ci¹
stanowienia prawa, formu³owania celów strategicznych oraz dzia³alno�ci¹ organizatorsko-wy-
konawcz¹. Tak skomplikowana struktura przenikaj¹cych siê funkcji i dzia³añ wymaga odpowied-
nio wykwalifikowanej i zmotywowanej kadry, wystarczaj¹co twórczej i przedsiêbiorczej, by
kreowaæ nowoczesny sposób funkcjonowania administracji.
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Nowoczesna administracja samorz¹dowa musi dzia³aæ sprawnie i efektywnie na co dzieñ, a jej
plany rozwojowe, mimo wyboru w³adz tylko na okre�lon¹ kadencjê, musz¹ cechowaæ siê inno-
wacyjno�ci¹ i podej�ciem mened¿erskim podobnym do planowania w biznesie.

W podej�ciu mened¿erskim pojawia siê nowa forma realizacji dzia³añ przedsiêbiorczych �
marketing terytorialny, marketing miast. Marketing przeniesiony z sektora prywatnego jest wyj-
�ciem naprzeciw potrzeb profesjonalizacji zarz¹dzania jednostkami terytorialnymi. �Profesjonali-
zacja zarz¹dzania rozwojem jest tak¿e konsekwencj¹ odpowiedzi na wyzwania globalizacji
gospodarki i narastaj¹cej presji konkurencyjnej nie tylko na producentów dóbr rynkowych, ale
tak¿e presji konkurencyjnej na jako�æ otoczeñ przestrzenno-gospodarczych, w których dzia³aj¹
producenci� (Markowski 1999). Z punktu widzenia kierunków aktywno�ci dzia³ania marketingo-
we s¹ realizowane w marketingu wewnêtrznym i zewnêtrznym (ryc. 1).

Ryc. 1. Zakres dzia³alno�ci marketingowej samorz¹du lokalnego

Usprawnianie
funkcjonowania

administracji publicznej

Kszta³towanie wspó³pracy
miêdzy �rodowiskami

opiniotwórczymi
a samorz¹dem lokalnym

Realizacja
zadañ publicznych

Kszta³towanie
rynku lokalnego;

pobudzanie rozwoju
sektora publicznego

Dzia³alno�æ
na rynkach ponadlokalnych;

przyci¹ganie
inwestorów strategicznych

marketing
wewnêtrzny

marketing
zewnêtrzny

�ród³o: T. Markowski, 1999, Zarz¹dzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa.

Marketing wewnêtrzny jest skierowany na dzia³ania urzêdników i zespo³ów pracowników
wewn¹trz urzêdu i znajduje swoje odzwierciedlenie w relacjach zewnêtrznych z mieszkañcami
i klientami urzêdów samorz¹dowych. Marketing zewnêtrzny dotyczy zarz¹dzania zasobami mia-
sta, jego promocji oraz przyci¹gania inwestorów i elity intelektualnej. Organizacja tego ca³ego
systemu wymaga³a znacznej edukacji w³adz i urzêdników, du¿ego zaanga¿owania osobistego
i przedsiêbiorczo�ci potwierdzonej ju¿ licz¹cymi siê osi¹gniêciami polskich samorz¹dowców,
rozumiej¹cych, jak nale¿y realizowaæ misjê wzmocnienia potencja³u miasta czy gminy.

Charakterystyka postaw i dzia³añ przedsiêbiorczych w³adz samorz¹dowych
Bod�cem do zmian biurokratycznych postaw w³adz samorz¹dowych opartych przez wiele lat

na �suchym� egzekwowaniu przepisów prawa (bez uwzglêdniania potrzeb jednostki) by³y liczne
wzorce funkcjonowania tych instytucji w pañstwach europejskich. Zapocz¹tkowa³y je wizyty
w³odarzy miast i przedstawicieli samorz¹dów w miastach Unii Europejskiej w ramach wspó³pracy
partnerskiej. Dziêki niej w³adze samorz¹dowe otrzyma³y wsparcie:
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� mentalne i edukacyjne, dotycz¹ce budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego i funkcjonowa-
nia urzêdu;

� finansowe, dotycz¹ce wdra¿ania rozwi¹zañ nowatorskich w zakresie zarz¹dzania samorz¹dem
lokalnym.

W wyniku tych kontaktów zarysowa³y siê postawy w³adz samorz¹dowych: otwarte na zmia-
ny i adaptacjê wzorów zachodnich w drodze d³ugotrwa³ej edukacji oraz wyczekuj¹ce. Pierwsze
postawy proaktywne w Polsce pojawi³y siê w wyniku miêdzynarodowej wspó³pracy przedstawi-
cieli samorz¹du miasta Dzier¿oniowa z w³adzami samorz¹dowymi Wielkiej Brytanii i Niemiec.
Proaktywno�æ w³adz zaowocowa³a poznaniem nowoczesnych technik organizacyjnych stoso-
wanych w dzia³aniu administracji. Te techniki w obszarze funkcjonowania urzêdów administracji
publicznej by³y ma³o znane. Inicjatywa zaadaptowania wzorów zachodnich w Urzêdzie Miasta
Dzier¿oniowa przyczyni³a siê do zmiany �wiadomo�ci urzêdników. Pracownicy sami wypracowa-
li metody doskonalenia jako�ci. Za najwa¿niejsze uznano:
� poprawê jako�ci dzia³ania w³adz samorz¹dowych i podleg³ego urzêdu,
� zdefiniowanie w³asnych celów i w³asnych s³abych punktów oraz lepsze przygotowanie siê do

wyzwañ przysz³o�ci,
� przystosowanie modelu funkcjonowania polskiego urzêdu samorz¹dowego do modelu funk-

cjonowania urzêdów tego szczebla w Unii Europejskiej,
� rozpoznanie mechanizmów finansowych w zakresie dzia³añ na rzecz interesu publicznego

i racjonalizacji wydatków publicznych.

Potrzeba kszta³towania nowego wizerunku w³adz lokalnych wyst¹pi³a zatem od samych pra-
cowników urzêdu samorz¹dowego, którzy szybciej zrozumieli konieczno�æ przystosowania siê
do nowych wymagañ obywateli, rynku i pañstwa. Zrozumieli, ¿e urz¹d nie mo¿e dzia³aæ opiesza-
le, a administracja lokalna nie mo¿e rodziæ utrudnieñ: proceduralnych, w dostêpie do informacji,
w terminowo�ci za³atwiania formalno�ci. Urz¹d przyj¹³ postawê organizacji samoucz¹cej siê.
Spotyka siê coraz czê�ciej stwierdzenia, ¿e wiod¹cymi �s¹ i bêd¹ organizacje samoucz¹ce siê,
czyli takie, w których: my�li siê systemowo, analizuje i zmienia modele my�lowe, buduje wspólne
wizje przysz³o�ci, praktykuje siê indywidualne i zespo³owe uczenie siê� (Skrzypek 2000, s. 301).

Postawy proaktywne w³adz Dzier¿oniowa i ich do�wiadczenia edukacyjne oraz rozwi¹zania
praktyczne zosta³y wdro¿one tak¿e w innych urzêdach samorz¹dowych w Polsce. Przyjêto mo-
del organizacji nastawionej na potrzeby obywateli i jako�æ dzia³ania, preferuj¹c jednocze�nie
koncepcjê �samorz¹du u³atwiaj¹cego�. W tej koncepcji w³adza samorz¹dowa �wiadczy tylko
pewne us³ugi dla spo³eczno�ci lokalnej, a w ramach posiadanych zasobów wp³ywa na aktyw-
no�æ innych organizacji (np. pozarz¹dowych) i samych mieszkañców (Czaja 1998, s. 219).

W kszta³towaniu postaw przedsiêbiorczych w³adz samorz¹dowych nie bez znaczenia s¹ promo-
wane pod patronatem Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji programy �Przyjazna admini-
stracja� i �Otwarty urz¹d�. Za³o¿eniami szczegó³owymi programu �Przyjazna administracja� s¹ m.in.:
� zapewnienie pe³nej informacji dotycz¹cej zakresu spraw oraz sposobu ich za³atwiania w urzê-

dach � w formie ustnej i pisemnej (broszury informacyjne, tablice, recepcja, punkty informa-
cyjne obs³ugi interesantów itp.);

� badanie jako�ci pracy urzêdów i wprowadzanie ulepszeñ;
� uproszczenie za³atwiania spraw przez skrócenie czasu i uproszczenie procedur; lepsza organi-

zacja pracy w urzêdach;
� poprawa wizerunku spo³ecznego urzêdnika w oczach obywateli.
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Spodziewanymi efektami realizacji tego programu maj¹ byæ widoczne zmiany: poprawa infor-
macji wewnêtrznej w urzêdzie i komunikacji, sprawniejsza obs³uga obywateli oraz poprawa jako-
�ci pracy administracji.

Cele programu �Otwarty urz¹d� to usprawnienie pracy administracji samorz¹dowej oraz zwiêk-
szenie jej efektywno�ci dziêki wdro¿eniu nowoczesnych technologii informacyjnych, umo¿li-
wiaj¹cych znaczne obni¿enie kosztów funkcjonowania administracji, np. prezentacja w internecie
dokumentów i informacji:
� aktów urzêdowych reguluj¹cych zasady dzia³ania urzêdu,
� procedur uzyskiwania m.in. zezwoleñ i informacji,
� blankietów oraz opisów wszystkich pism, które wymagaj¹ formy papierowej (wraz ze wzorami

wspomagaj¹cymi wype³nianie i wydruk),
� informacji o przetargach, nowych przedsiêwziêciach i inicjatywach itp.,
� informacji o stanie za³atwiania sprawy klienta (wniosku, decyzji itp.),
� informacji finansowych (bud¿etu, sprawozdañ finansowych),
� poczty elektronicznej dostarczaj¹cej informacji i buduj¹cej specyficzne wiêzi miêdzy klientem

a urzêdem.

Opanowania tych technik, ich wdra¿ania i rozwoju musi uczyæ siê ka¿dy urz¹d, w takim samym
tempie, w jakim czyni¹ to przedstawiciele biznesu. Jest to sprawa priorytetowa dla postaw kreu-
j¹cych warunki do aktywno�ci i rozwoju swojego regionu.

Zarz¹dzaj¹cy jednostkami samorz¹du lokalnego nie tylko przekszta³caj¹ swoje organizacje,
ale zaczynaj¹ aktywnie uczestniczyæ w �przedsiêbiorczym zarz¹dzaniu�. W³adze przedsiêbiorcze
szukaj¹ bardziej skutecznych, lepszych metod dzia³ania, podejmuj¹ wspó³pracê z sektorem pry-
watnym, organizuj¹ akcje i przedsiêwziêcia maj¹ce na celu zwiêkszanie dochodów miasta. Nie
koncentruj¹ siê tylko na obs³udze mieszkañców czy �wiadczeniu us³ug dla spo³eczeñstwa, ale
tak¿e na aktywizowaniu ró¿nych grup spo³ecznych.

Mo¿na wymieniæ wiele nowatorskich inicjatyw nieznanych w przesz³o�ci, które wskazuj¹ na
typowo biznesowe dzia³ania w³adz samorz¹dowych. Ich przedsiêbiorczo�æ wyra¿a siê nie tylko
umiejêtno�ciami pozyskiwania �rodków unijnych na projekty gminne, ale tak¿e prywatyzowa-
niem zasobów komunalnych i us³ug, przyci¹ganiem inwestorów, tworzeniem nowych miejsc
pracy, promocj¹ krajow¹ i zagraniczn¹, aktywizacj¹ seniorów i zwiêkszaniem udzia³u spo³eczne-
go w rozwoju spo³eczno-gospodarczym jednostek samorz¹dowych.

Wyzwalanie lokalnych si³ dokonuje siê w o�rodkach wspierania przedsiêbiorczo�ci, w par-
kach innowacyjno-technologicznych, w inkubatorach przedsiêbiorczo�ci, na targach wysta-
wienniczych � gospodarczych i turystycznych, promuj¹cych dokonania samorz¹du lokalnego.
Przedsiêbiorczo�æ przejawia siê tak¿e anga¿owaniem obywateli w sprawy gmin, powo³ywaniem
zespo³ów projektowych z udzia³em w³adz i przedstawicieli spo³eczno�ci lokalnej. Charakterysty-
ka postaw przedsiêbiorczych nie by³aby kompletna bez dzia³añ urzêdników ukierunkowanych
na efektywno�æ i racjonalizacjê finansow¹. Dlatego w tym sektorze powszechnie stosuje siê
zarz¹dzanie przedsiêbiorcze oparte na jako�ci, ale tak¿e na rezultatach. W d¹¿eniach przedsiê-
biorczych pojawia siê pokusa zwiêkszania zysków, jednak¿e zwiêkszanie dochodów bud¿etu
lokalnego nie mo¿e dokonywaæ siê kosztem obci¹¿eñ mieszkañców.

Kreowanie postaw przedsiêbiorczych w samorz¹dach lokalnych jest procesem du¿o trudniej-
szym ni¿ kreowanie takich postaw w biznesie. Proces ten rozwija siê, choæ napotyka wiele barier
mentalnych, prawnych, finansowych � brak odpowiednich motywatorów za dzia³ania twórcze.
Trudno byæ przedsiêbiorczym, je�li nie ma cedowania w³adzy na ni¿sze szczeble zarz¹dzania, je�li
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ma siê w³adzê i kompetencje, ale bez przypisanych zasobów personalnych i finansowych na ich
wype³nianie. Mimo tych przeszkód s¹ w Polsce w³adze samorz¹dowe bardzo przedsiêbiorcze,
które � przy aktywno�ci � przestrzegaj¹ regu³ odpowiedzialno�ci, bezpieczeñstwa finansowego
i dba³o�ci o interes publiczny. Dotyczy to w³adz samorz¹dów nie tylko o du¿ych dochodach
bud¿etowych, ale tak¿e gmin wiejskich o skromnym bud¿ecie lokalnym. Kompleksowej oceny
w³adz oraz funkcjonowania samorz¹dów dokonano w 2007 r., poddaj¹c ocenie jako�æ gminy, ale
tak¿e m.in. wielko�æ dochodów w³asnych, wysoko�æ pozyskanych �rodków unijnych, wydatki
na promocjê, ilo�æ nowych podmiotów gospodarczych1. Przyk³adowe dane tej oceny dla wy-
branych samorz¹dów: miast na prawach powiatu i wybranych wska�ników oceny zestawiono
w tab. 1.

Tab. 1. Ocena samorz¹dów � miasta na prawach powiatu (dane za 2006 r.)

1 Ocenie poddano 50 samorz¹dów na prawach powiatu, 100 samorz¹dów � gmin miejskich i miejsko-
-wiejskich oraz 100 samorz¹dów � gmin wiejskich. Oceny dokona³a kapitu³a sk³adaj¹ca siê z przedstawi-
cieli: parlamentu, Ministerstwa Finansów, NIK, Zwi¹zku Miast Polskich, Zwi¹zku Gmin Wiejskich,
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, firmy Notoria Serwis, Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz dziennika �Rzeczpospolita�.

1 Poznañ 68,97 38,79 30,19 8 2 11,4 567,9

2 Wroc³aw 67,41 34,66 32,75 100 10,3 635,9

3 Czêstochowa 63,58 39,14 24,43 178 9,4 246,9

4 Gdynia 61,48 37,54 23,93 9 4 13,3 252,8

5 Kraków 61,27 34,19 27,08 4 1 10,1 756,6

6 Szczecin 61,26 31,73 29,53 3 1 12,6 411,1

7 Toruñ 60,61 41,30 19,31 191 11,1 208,0

8 Bydgoszcz 59,10 34,48 24,62 1 0 10,3 366,1

9 £ód� 58,96 35,38 23,59 125 8,2 767,6

1 0 Sopot 58,66 30,93 27,73 135 12,8 40,1

1 1 Gdañsk 57,47 32,57 24,89 6 4 11,5 458,1

Ocena jako�ci gminyPozycja Miasto Pozyskane
�rodki
unijne

na osobê
(w z³)

suma
punktów

za
finanse

za zarz¹-
dzanie

Nowe
podmioty

gospo-
darcze*

Liczba
miesz-
kañców
(w tys.)

* Nowe podmioty gospodarcze na 1000 mieszkañców.

�ród³o: Ranking samorz¹dów, �Rzeczpospolita�, 13.07.2007 r.

Samorz¹dy mog³y otrzymaæ w tej ocenie 100 punktów. Poznañ przoduje w realizacji inwestycji
handlowych, drogowych, centrów us³ugowych, nowych ci¹gów komunikacyjnych. Wysoko
zosta³ oceniony tak¿e za promocjê miasta oraz targi wystawiennicze. Rywalizuje na polu inwesty-
cji z Wroc³awiem, którego w³adze samorz¹dowe i ich determinacja zwi¹zana z organizacj¹ EXPO
2012 znane s¹ tak¿e poza granicami kraju. W³adze samorz¹dowe Wroc³awia pracuj¹ z wizjonersk¹
perspektyw¹, stawiaj¹ sobie ambitne cele, z których wiêkszo�æ przynosi rezultaty przekraczaj¹ce
oczekiwania.
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Trzecia w rankingu Czêstochowa, korzystaj¹ca z unijnych dotacji, przyci¹ga zarówno piel-
grzymów, jak i biznes. Jeszcze niedawno nie by³o w mie�cie nic poza Jasn¹ Gór¹, miasto by³o
zad³u¿one, projektów unijnych nikt nie potrafi³ przygotowaæ. Dzi� jest najbezpieczniejszym mia-
stem, realizuj¹cym wiele inwestycji, tak¿e w turystyce. Pozosta³e miasta te¿ mog¹ przedstawiæ
dowody swojej przedsiêbiorczo�ci. Mo¿na siê sugerowaæ takim oto prze�wiadczeniem, ¿e to
miasta o du¿ym potencjale intelektualnym i du¿ych dochodach w³asnych, a wiêc ³atwo daj¹ siê
zarz¹dzaæ; poza tym ³atwiej byæ przedsiêbiorczym, je�li siê dzia³a w przedsiêbiorczym otoczeniu.
Ale równie¿ samorz¹dy wiejskie miewaj¹ w³adze o przedsiêbiorczych postawach. One równie¿
zosta³y poddane ocenie (tab. 2).

Tab. 2. Ocena samorz¹dów � gmin wiejskich (dane za 2006 r.)2

* Nowe podmioty gospodarcze na 1000 mieszkañców.

�ród³o: Ranking samorz¹dów, �Rzeczpospolita�, 13.07.2007 r.

Gminy wiejskie tak¿e mog³y uzyskaæ maksymaln¹ ocenê 100 punktów. Lider tej grupy to
podkarpacka gmina Zielonki, przyjazna ludziom i �rodowisku. Gmina od lat inwestuje w poprawê
standardu ¿ycia, pozyskuje znaczne �rodki z funduszy unijnych, rozwija bazê medyczn¹ i pla-
cówki o�wiatowe, bibliotekê i �wietlicê. Zbudowano centrum zarz¹dzania kryzysowego, powsta-
je wiele inwestycji i mieszkañ. Gmina przyci¹ga nowych mieszkañców dziêki temu, ¿e jako jedna
z nielicznych dysponuje profesjonalnym planem zagospodarowania przestrzennego. Druga gmina,
Izabelin, równie¿ mo¿e poszczyciæ siê aktywno�ci¹ w³adz preferuj¹cych kierunek ekologiczny
w strategii rozwoju. Wie� staje siê ekskluzywnym, ekologicznym, willowym miejscem zamieszka-
nia. W³adze zd¹¿y³y wybudowaæ oczyszczalnie, skanalizowaæ i zelektryfikowaæ ca³y teren. Nie za-
pomnia³y o inwestycjach w bezpieczeñstwo, kulturê, o�wiatê i drogi. Inne gminy wiejskie, jak
Zgorzelec, tak¿e inwestuj¹ w szlaki komunikacyjne i us³ugi transportowe, rozwijaj¹ równie¿

2 Prezentowany ranking w ujêciu tabelarycznym pomija wiele szczegó³owych wska�ników oceny, m.in.
dochody w³asne, wydatki na osobê, zad³u¿enie, wydatki na promocjê, które nie odnosz¹ siê bezpo�rednio
do postaw przedsiêbiorczych w³adz.

1 Zielonki 58,19 33,33 24,86 128 14,5 15,8
2 Izabelin 56,29 36,23 20,06 407 10,7 10,1
3 Zgorzelec 55,41 34,84 20,54 216 8,4 7,9
4 �widnica 53,92 33,74 20,18 1 13,5 5,8
5 Lesznowola 53,05 34,52 18,53 20 28,9 16,1
6 Sielsko 53,00 31,63 21,37 240 24,4 9,0
7 Kobierzyce 52,92 30,74 22,18 19 10,6 13,1
8 Polska Cerkiew 51,88 34,47 17,41 343 2,6 4,7
9 Gocza³kowice-

-Zdrój 51,59 35,17 16,43 149 8,2 6,3
10 Wielka Wie� 50,56 37,17 13,39 224 11,7 9,4

Ocena jako�ci gminyPozycja Gmina Pozyskane
�rodki
unijne

na osobê
(w z³)

suma
punktów

za
finanse

za zarz¹-
dzanie

Nowe
podmioty

gospo-
darcze*

Liczba
miesz-
kañców
(w tys.)
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przedsiêbiorczo�æ w zakresie ochrony �rodowiska. Jedyny s³abszy wynik przypad³ gminie �wid-
nica � za brak skuteczno�ci w pozyskiwaniu �rodków unijnych. Mo¿e to wynikaæ z braku umie-
jêtno�ci prawid³owego i wiarygodnego przygotowywania wniosków unijnych.

Postawy przedsiêbiorcze w³adz samorz¹dowych Gdañska
W³adze pó³milionowego Gdañska od lat edukuj¹ siê w sprawowaniu nowoczesnej administra-

cji i w metodach zarz¹dzania. Sprzyja temu system zarz¹dzania jako�ci¹ ISO 9001. Jego doskona-
lenie wymaga dzia³añ rozwojowych, które w Gdañsku ukierunkowane s¹ w³a�nie na rozwój
przedsiêbiorczo�ci. Ponadto realizowane s¹ dzia³ania wspieraj¹ce przedsiêbiorczo�æ lokaln¹ in-
nych podmiotów.

Postawy przedsiêbiorcze w³adz Gdañska widoczne s¹ w ca³ym ³añcuchu dzia³añ, pocz¹wszy
od planowania i realizacji, przez ocenê i analizê, po wykorzystywanie do�wiadczeñ w celu podej-
mowania najlepszych decyzji. Takie dzia³ania skutkuj¹ nastêpuj¹cymi celami:
� zwiêkszyæ atrakcyjno�æ miasta dla inwestorów z kraju i zagranicy,
� zaktywizowaæ biznesowo mieszkañców Gdañska,
� otwieraæ siê na nowe pomys³y, wspieraæ je, dofinansowywaæ i nagradzaæ,
� edukowaæ mniejszych przedsiêbiorców i udzielaæ porêczeñ kredytowych temu sektorowi,
� promowaæ aktywizacjê �rodowiska gospodarczego i inicjatywy mieszkañców w programie

�Rok Gdañskiej Przedsiêbiorczo�ci: Gdañsk � Czas na biznes�; promowaæ miasto w mediach
krajowych i zagranicznych,

� zwiêkszyæ efektywno�æ dzia³añ przedsiêbiorczych przez analizê i ocenê dotychczasowych
programów i wytyczaæ kierunki rozwoju na przysz³o�æ.

Sposobem na pozyskiwanie nowych inwestycji na terenie Gdañska jest �otwarcie na inwesto-
rów� i powo³anie w 2003 r. Centrum Obs³ugi Biznesu (Janczarek 2007), którego dzia³alno�æ i ini-
cjatywa przedsiêbiorcza skutkuj¹:
� aktywnym poszukiwaniem inwestorów w kraju i za granic¹3,
� prezentacj¹ potencja³u gospodarczego miasta na forum krajowym i zagranicznym,
� indywidualn¹ obs³ug¹ inwestorów zainteresowanych Gdañskiem jako miejscem rozwijania

biznesu,
� gromadzeniem i udostêpnianiem informacji o zasobach miejskich,
� bankiem ofert inwestycyjnych,
� dofinansowywaniem tworzenia miejsc pracy,
� utworzeniem specjalnej strefy ekonomicznej umo¿liwiaj¹cej inwestorom uzyskiwanie zwol-

nieñ podatkowych (pierwszy efekt � japoñska fabryka podzespo³ów elektronicznych).

Wdro¿ono tak¿e inicjatywy upraszczaj¹ce i doradcze dla mieszkañców, pobudzaj¹c ich do
zainteresowania dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹. Reformuj¹c w³asne wewnêtrzne struktury urzêdu,
utworzono Centrum Obs³ugi Przedsiêbiorców i powo³ano Gdañsk¹ Fundacjê Przedsiêbiorczo-
�ci. Z pomocy Centrum w ci¹gu niespe³na trzech lat skorzysta³o kilka tysiêcy interesantów
i przedsiêbiorców. Fundacja �wiadczy us³ugi doradztwa prawnego i gospodarczego, pomagaj¹c
pocz¹tkuj¹cym przedsiêbiorcom w organizacji firm i ograniczaniu ryzyka wi¹¿¹cego siê z dan¹
dzia³alno�ci¹.

3 Zob. ocena samorz¹dów �  Gdañsk: wska�nik �Nowe podmioty gospodarcze�, tab. 1.
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W³adze Gdañska promuj¹ swoje miasto, promuj¹ przedsiêbiorczo�æ biznesow¹ firm oraz akty-
wizuj¹ ka¿dego zainteresowanego wdro¿eniem w³asnego pomys³u. Tworz¹ dla niego warunki
rozwoju. W 2006 r. udzia³ wydatków na promocjê w wydatkach ogó³em wynosi³ 0,38%, co klasy-
fikowa³o Gdañsk na 7. miejscu w�ród 50 ocenianych miast (po Gdyni � 0,67%, Sopocie � 0,61%,
£odzi � 0,58%, Wroc³awiu � 0,57%, Szczecinie � 0,44%, Bydgoszczy � 0,40% (50. miastem w ran-
kingu by³ W³oc³awek � 0,20%)4.

W ramach innych aktywno�ci w³adze samorz¹dowe realizuj¹ nastêpuj¹ce programy (Janczarek
2007, s. 155):
� Asystent przedsiêbiorcy � publikacja wymogów prawnych i procedur rozpoczêcia dzia³alno-

�ci gospodarczej,
� Biznes na start � projekt skierowany do tych, którzy chc¹ rozpocz¹æ nowy biznes,
� Wakacyjny sta¿ � umo¿liwienie odbycia praktyki w pomorskich firmach, skutkuj¹cej pozyska-

niem sta³ego zatrudnienia,
� Lider Gdañskiej Przedsiêbiorczo�ci � konkurs dla przedsiêbiorców,
� Made in Gdañsk � konferencja po�wiêcona kreowaniu wizerunku Gdañska i firm zwi¹zanych

z Gdañskiem,
� Strateg Biznesu � gra strategiczna on-line dla m³odzie¿y szkó³ �rednich, przygotowuj¹ca do

aktywnego uczestnictwa w ¿yciu gospodarczym poprzez praktyczn¹ naukê przedsiêbiorczo�ci,
� Miêdzynarodowe Forum Gospodarcze � konferencja dla inwestorów � mo¿liwo�ci i rozwój

rynku nieruchomo�ci w Gdañsku,
� Biznes w praktyce � wyk³ady pomorskich biznesmenów dla adeptów biznesu,
� Gdañski Portal Gospodarczy � serwer informacyjny dla przedsiêbiorców,
� Memorandum Inwestycyjne � wydawnictwo z ofert¹ inwestycyjn¹ i promocj¹ potencja³u

gospodarczego,
� Ba³tyckie Metropolitarne Forum Gospodarcze � wspieranie inicjatywy promocji gospodar-

czej Trójmiasta z Sopotem i Gdyni¹ oraz gminami Zatoki Gdañskiej.

Podsumowuj¹c dokonania przedsiêbiorcze w³adz i urzêdników samorz¹dowych miasta Gdañ-
ska, mo¿na stwierdziæ, ¿e w³adze administracji pracuj¹ z tak¹ sam¹ determinacj¹, jak zarz¹dzaj¹cy
w³asnym biznesem, z t¹ ró¿nic¹, ¿e pracuj¹ w organizacji non profit.

Postawy przedsiêbiorcze w³adz samorz¹dowych Gdyni
W³adze samorz¹dowe Gdyni równie¿ nie ustaj¹ w dzia³aniach na rzecz kszta³towania aktyw-

no�ci mieszkañców oraz tworzenia warunków rozwoju lokalnej przedsiêbiorczo�ci. Najbardziej
spektakularna inicjatywa to realizowany od 2001 r. program �Przedsiêbiorcza Gdynia�5. Nowator-
stwem tego projektu jest sama jego forma � wielow¹tkowa, kompatybilna � zaprojektowana tak,
aby poszczególne dzia³ania wzajemnie siê uzupe³nia³y, by³y podejmowane samodzielnie i ³¹czy³y
nowe pomys³y. Cele programu to:
� wspieranie aktywno�ci gospodarczej,
� zachêcanie do zak³adania firm w Gdyni,
� aktywizacja bezrobotnych,
� promocja atrakcyjno�ci inwestycyjnej,
� promocja walorów turystycznych miasta.

4 Ranking samorz¹dów � miasta na prawach powiatu, �Rzeczpospolita�, 13.07.2007 r.
5 Materia³y udostêpnione przez Urz¹d Miasta Gdyni.
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Wspólna praca w³adz, urzêdników i lokalnych przedsiêbiorców oraz �rodowisk naukowych
skupia siê w programie �Przedsiêbiorcza Gdynia� wokó³:
� utworzenia Pomorskiego Miasteczka Zawodów,
� utworzenia centrum wspierania przedsiêbiorczo�ci,
� publikacji dla debiutuj¹cych przedsiêbiorców �Jak rozpocz¹æ dzia³alno�æ gospodarcz¹�,
� organizacji Targów Pracy,
� utworzenia Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, a w nim inkubatora przedsiê-

biorczo�ci,
� prowadzenia konkursu �Gdyñski Biznesplan�,
� kampanii proinwestycyjnej Miêdzynarodowego Forum Gospodarczego,
� szkoleñ, konferencji i warsztatów dla przedsiêbiorców.

Na uwagê zas³uguje Pomorskie Miasteczko Zawodów, którego celem jest aktywizacja
rynku pracy i ograniczenie bezrobocia w mie�cie. Osoby bezrobotne i absolwenci mog¹
w formie bezp³atnej pomocy zdobyæ nowe kwalifikacje praktyczne, co umo¿liwi im znalezie-
nie pracy. Pomocna by³a edukacja telewizyjna w cyklach �Gie³da pracy, gie³da szans� z udzia-
³em specjalistów biznesu, prawników, trenerów, mened¿erów, dotycz¹ca nauki aktywnego
szukania pracy.

Bardzo aktywny i twórczy jest tak¿e konkurs �Gdyñski biznesplan� � inicjatywa �ducha przed-
siêbiorczo�ci� dla tych, którzy odkryli w sobie postawê przedsiêbiorcz¹ i maj¹ ciekawe pomys³y
oraz umiejêtno�ci ich realizacji. To konkurs dla tych, którzy nie posiadaj¹ kapita³u, maj¹ pewne
braki w samodzielnym przygotowaniu do rozpoczêcia dzia³alno�ci lub prowadz¹ dzia³alno�æ
gospodarcz¹, ale firma prze¿ywa trudno�ci. Z fina³owej dziesi¹tki corocznie rozpoczyna lub dalej
prowadzi dzia³alno�æ oko³o 80% uczestników konkursu. W 2008 r. odby³a siê ju¿ szósta jego
edycja, a wziê³y w niej udzia³ 293 projekty.

Status najwa¿niejszego przedsiêwziêcia gospodarczego roku, nie tylko w Gdyni, ale w ca³ej
pó³nocnej Polsce, bardzo starannie przygotowanego, uzyska³o Miêdzynarodowe Forum Gospo-
darcze. Jest to promocja gospodarcza ca³ego regionu z kampani¹ proinwestycyjn¹ �Gdy inwe-
stujesz� Gdynia�. W³adze Gdyni pozostaj¹ aktywne w promocji swojego miasta równie¿ poza
granicami Polski, pokazuj¹c Gdyniê jako raj dla turystów.

Podsumowanie
Najtrudniejszym obszarem dzia³añ aktywizuj¹cych samorz¹d lokalny jest pozyskiwanie

odpowiedniego potencja³u ludzkiego, bêd¹cego si³¹ napêdow¹ przedsiêbiorczo�ci i wszelkich
przemian. �Nie wystarczy tworzyæ dalekosiê¿ne koncepcje rozwoju gmin oraz opracowywaæ
�mia³e ich rozwi¹zania realizacyjne. Potrzeba doboru kompetentnych, dobrze wspó³pracuj¹-
cych ze sob¹ zespo³ów ludzkich, w ramach których precyzyjnie zostan¹ opisane i rozdane
okre�lone role i zadania� (red. Misi¹g 2005). Do wype³niania funkcji administracyjnych potrze-
ba zatem lokalnych liderów, których cechy: osobowo�æ, prezentowane warto�ci, zaanga¿owa-
nie i zachowanie s¹ bliskie ca³ym grupom lokalnego spo³eczeñstwa i s¹ przez nie akceptowane.
Najkorzystniej jest, je�li liderzy wywodz¹ siê spo�ród w³adz, ale s¹ tak¿e umiejêtnie wyszuki-
wani i w innych �rodowiskach. Ich wspólny wysi³ek i aktywizacja mieszkañców daj¹ takie
efekty, jakie uda³o siê uzyskaæ samorz¹dom miast Gdañska i Gdyni. Aby zachowaæ tê pozycjê,
nale¿y stale rozpoznawaæ potrzeby i oczekiwania mieszkañców oraz wspieraæ ich udzia³ w ¿y-
ciu spo³eczno�ci lokalnej.
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The Enterprising Attitudes of Local Public Administration
Leadership in Cities Gdañsk and Gdynia

Forming of enterprising attitudes in public administration in Poland has accelerated the func-
tioning of ISO 9001 quality management system in administration. The improvement of these
principles as well as the application of marketing methods and cities promotion has increased
the quality of life considerably. Enterprising attitudes of authorities are evident not only in big
cities such as Gdañsk or Gdynia but in local communities too.

The local leaders support entrepreneurships by for instance: the Science Technological Parks,
the Business Services Centers and International Business Forums.

The high level of engagement of all groups of Gdañsk and Gdynia civil workers and perma-
nently growing awareness of better usage of resources in public interest, number of initiatives
in the practical application increases year by year.

Postawy przedsiêbiorcze w³adz samorz¹du lokalnego na przyk³adzie Gdañska i Gdyni
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S³awomir Dorocki
Zak³ad Przedsiêbiorczo�ci i Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Gospodarka oparta na wiedzy w za³o¿eniach Strategii Lizboñskiej
� na przyk³adzie Francji

Jedn¹ z g³ównych przyczyn powstania Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali, a w konsekwencji
� Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w latach 50. XX w. by³ spadek znaczenia Europy w gospo-
darce �wiatowej. Zmiany, g³ównie w sektorach przemys³u ciê¿kiego i rolnictwa, doprowadzi³y w la-
tach 90. XX w. do wyra�nego os³abienia gospodarki UE, zw³aszcza w porównaniu ze Stanami
Zjednoczonymi. Wyra¿a³o siê to g³ównie wolniejszym tempem rozwoju oraz mniejsz¹ zdolno�ci¹ two-
rzenia i absorpcji nowych technologii w warunkach postêpuj¹cej globalizacji1.

Aby przeciwdzia³aæ tej niekorzystnej tendencji, w 2000 r. w Lizbonie szefowie pañstw Unii
Europejskiej uchwalili wspóln¹ strategiê ekonomiczn¹ i spo³eczn¹, maj¹c¹ na celu przekszta³cenie
unijnej gospodarki w najbardziej konkurencyjn¹ i dynamiczn¹ gospodarkê na �wiecie. Osi¹gniêciu
tych celów ma s³u¿yæ m.in. szybkie przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy, rozwój spo³e-
czeñstwa informacyjnego, badania i zwiêkszenie innowacyjno�ci gospodarki oraz kszta³cenie w spo-
³eczeñstwie odpowiednich kwalifikacji i umiejêtno�ci. W tym celu przewidziano, ¿e do 2010 r. 3%
PKB (z czego 2/3 ma pochodziæ z sektora przedsiêbiorstw) zostanie przeznaczone na edukacjê,
prace badawczo-rozwojowe oraz na wprowadzanie mechanizmów rozpowszechniania wiedzy i in-
formacji. Wzrost efektywno�ci dzia³añ ma przynie�æ koordynacja polityk (regionalnych, krajo-
wych i europejskiej) oraz stworzenie wewnêtrznego rynku badañ, obszaru swobodnego przep³ywu
wiedzy, badaczy i technologii, który ma doprowadziæ do zacie�nienia wspó³pracy, uaktywnienia
rywalizacji oraz osi¹gniêcia lepszej alokacji dostêpnych zasobów.

Podstawowym instrumentem Strategii Lizboñskiej w sferze rozwoju wiedzy i innowacji s¹
programy ramowe. Obecnie jest realizowany 7. program ramowy na lata 2007�2013 o warto�ci
53 mld euro, a w nim � cztery programy: wspó³praca (koordynacja badañ), pomys³y (wspieranie
badañ we wszystkich dziedzinach nauki i technologii, ³¹cznie z in¿ynieri¹, naukami spo³eczno-
-ekonomicznymi i humanistycznymi), ludzie (szkolenia i rozwijanie kariery naukowców) i mo¿li-
wo�ci (wspieranie kluczowych dziedzin badañ i innowacji).

Efektem realizacji tych programów ma byæ Europejska Przestrzeñ Badawcza (European Rese-
arch Area � ERA), w której sk³ad wchodzi³yby europejskie bieguny konkurencyjno�ci i klastry
Eureka.

Tematem niniejszego artyku³u s¹ dzia³ania Francji maj¹ce na celu rozwój gospodarki opartej
na wiedzy oraz przestrzenne zró¿nicowanie inwestycji. Jest on oparty na danych i informacjach
zamieszczonych na stronach internetowych instytucji rz¹dowych Francji.

1 W ci¹gu ostatnich 20 lat Unia rozwija³a siê w tempie 2,3% rocznie, a Stany Zjednoczone � w tempie 3,3%
rocznie.
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Francuski Narodowy Program Reform jest zbudowany na podstawie za³o¿enia �wzrostu spo-
³ecznego�, dlatego w dziedzinie badañ i innowacji planuje siê w nim zwiêkszenie prywatnych
inwestycji w tym sektorze, poprawê efektywno�ci badañ publicznych i pomoc w popularyzowa-
niu innowacji w gospodarce. G³ównymi celami programu s¹: koordynacja badañ publicznych
i intensyfikacja wspó³pracy z przedsiêbiorstwami oraz rozwój innowacyjno�ci i polityki przemy-
s³owej. Osi¹gniêciu tych celów maj¹ s³u¿yæ: usprawnienie wspó³pracy miêdzy podmiotami go-
spodarczymi i instytucjami, m.in. poprzez zmiany prawa pracy, ulgi, lepszy dostêp do finansowania,
rozpowszechnianie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz zwiêkszenie �rodków
na rozwój lokalny i poprawê infrastruktury technicznej.

W ramach trzeciego priorytetu francuskiego narodowego programu rozwoju �Budowa go-
spodarki opartej na wiedzy� wyró¿nia siê trzy sfery przedsiêwzi¹æ. Jedn¹ z nich jest �Pobudzanie
badañ i innowacji�, w której podejmowane s¹ trzy rodzaje dzia³añ:
� zwiêkszenie �rodków finansowych i skuteczno�ci badañ publicznych poprzez lepsze sformu-

³owanie i ocenê polityki naukowej;
� rozwój wspó³pracy i popularyzowanie francuskich osi¹gniêæ naukowych na arenie miêdzyna-

rodowej, polepszenie atrakcyjno�ci kariery naukowej i integracji francuskiego systemu ba-
dañ w przestrzeni europejskiej;

� rozwijanie nauki poprzez rozwój skuteczno�ci wspó³finansowania prywatno-publicznego.

Ryc. 1. Przestrzenne rozdysponowanie �rodków finansowych z funduszu ANR w 2006 r. we Francji
(warto�æ ca³kowita dotacji 621 mln euro)

�ród³o: Rapport ANR 2006.

Dzia³ania te realizowane s¹ przez odpowiednie organy. Przyk³adem mo¿e byæ Narodowa Agencja
ds. Badañ (Agence National de la Recherche � ANR) utworzona w celu finansowania projektów
badawczych zarówno publicznych jednostek badawczych, jak i przedsiêbiorstw. Celem jest two-
rzenie nowej wiedzy oraz wspieranie wspó³pracy publicznych placówek badawczych i laborato-
riów przedsiêbiorstw poprzez tworzenie partnerstwa. ANR w 2007 r. otrzyma³a 825 mln euro na
projekty naukowe trwaj¹ce maksymalnie cztery lata. Geograficzny podzia³ finansowania projektów

Gospodarka oparta na wiedzy w za³o¿eniach Strategii Lizboñskiej � na przyk³adzie Francji
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wykaza³ du¿¹ koncentracjê, skupiaj¹c w regionie Île-de-France (aglomeracja Pary¿a) 40,9% ogó-
³u dotacji; nastêpne by³y regiony Rhône-Alpes (14,6%) i Provence-Alpes-Côte d�Azur (6,8%)2.

Do promocji i wsparcia du¿ych innowacyjnych przedsiêwziêæ przemys³owych zosta³a powo-
³ana Agencja ds. Innowacji Przemys³owych (Agence de l�Innovation Industrielle � AII). Agen-
cja og³asza przetargi na du¿e projekty �redniookresowe, wspó³finansowane przez przemys³owców,
zgodnie z przepisami europejskimi, wymagaj¹ce wysi³ku badawczo-rozwojowego. W pierwszym
programie realizowanym od 2006 r. ujêto:
� BioHub, rozwój rolnictwa przez biotechnologiê (firma realizuj¹ca: Roquette Frères) w regio-

nach Nord-Pas de Calais, Lyon/Rhône Alpes;
� Homes, energooszczêdny budynek (Schneider Electric) � Rhône-Alpes;
� NeoVal, system automatycznego transportu na ogumieniu (Siemens Francja) � Cachin/Île-de-

-France;
� Quaero, przeszukiwanie i rozpoznawanie informacji w sieciach internetowych (Thomson) �

Bretagne;
� Tvmsl, Telewizja mobilna (Alcatel);
� VHD, samochody z napêdem hybrydowym (Peugeot, Citroen, PSA) � Île-de-France, Poitou-

-Charentes.

Ryc. 2. O�rodki przemys³owo-badawcze korzystaj¹ce z funduszu AII w 2006 r.

2 http://www.agence-nationale-recherche.fr/documents/uploaded/2007/Rapport-ANR-2006.pdf

�ród³o: http://www.spyworld-actu.com/IMG/_article_PDF/article_676.pdf

Osobna instytucja powsta³a w celu wspierania innowacji mniejszych przedsiêbiorstw � OSEO
(Le groupe OSEO au service de l�entrepreneur). OSEO ma szczególne powi¹zanie ze wszystkimi
MSP na ka¿dym etapie ich rozwoju. W ca³ej Francji te przedsiêbiorstwa mog¹ wykorzystywaæ
techniczno-ekonomiczne mo¿liwo�ci in¿ynieryjne OSEO, specjalistyczn¹ wiedzê finansow¹
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i us³ugi serwisów. Organizacja wspiera projekty o charakterze bardzo innowacyjnym poprzez
wspó³finansowanie projektów do 40�70% warto�ci, udzielanie gwarancji podczas negocjacji
z instytucjami bankowymi i finansowymi (OSEO Financement & Garantie), oferuje us³ugi on-
-line i prowadzi badania rozwoju MSP. Ponadto OSEO zajmuje siê przyznawaniem subwencji
i kredytów firmom zainteresowanym stosowaniem nowych technologii oraz nadaje firmom tytu³
�Firmy innowacyjnej� (Societe Innovante), który uprawnia do korzystania z dotacji. OSEO dzia³a
w 7 du¿ych regionach: Nord Ouest, Bretagne, Grand Est, Sud Est, Sud Méditerranée, Centre
Atlantique, Île-de-France. Wed³ug liczby realizowanych projektów w 2006 r. mo¿na wyodrêbniæ
dwa regiony rozwoju sektora innowacji: Île-de-France i Rhône-Alpes, istnieje równie¿ wyra�na
dominacja regionów po³udniowych Francji nad czê�ci¹ pó³nocn¹ pod wzglêdem liczby realizo-
wanych projektów.

Ryc. 3. Liczba przedsiêbiorstw korzystaj¹ca z subwencji OSEO na 10 tys. mieszkañców w 2005 r.

�ród³o: opracowanie na podstawie Rapport OSEO sur l�évolution des PME.

Innym przyk³adem przedsiêwziêæ maj¹cych wspomagaæ rozwój innowacyjno�ci w�ród przed-
siêbiorstw s¹ specjalne jednoosobowe spó³ki inwestorów (Société Unipersonnelle d�Investis-
seurs a Risque � SUIR), dzia³aj¹ce na zasadzie �Business Angel� (tzw. �anio³ów biznesu�). Maj¹
one za zadanie kierowanie kapita³u do przedsiêbiorstw innowacyjnych poprzez 10-letnie ulgi dla
inwestorów. Ponadto zmodernizowano wspólne fundusze inwestowania w innowacje (Fonds
communs de placement innovation � FCPI), wspomagaj¹ce na zasadzie ulg inwestycyjnych
g³ównie firmy z grupy tzw. spin-offs, ³¹cz¹ce bran¿e technologii informacyjnych, biotechnologiê
i energetykê. Innym przyk³adem jest wprowadzenie rz¹dowych gwarancji SOFARIS (Société
Francaise de garantie des financements des Petites et Moyennes Entreprises) o wysoko�ci 30�
50% warto�ci inwestycji (mo¿liwo�æ 70% dla przedsiêbiorstw tworzonych od podstaw) niezbêd-
nych do otrzymania po¿yczki bankowej dla projektów innowacyjnych zg³aszanych przez MSP.

Innym narzêdziem finansowym wspieraj¹cym rozwój firm jest pomoc dla projektów m³odych
przedsiêbiorstw innowacyjnych (Aide aux projets des Jeunes Entreprises Innovantes � APJEI),
która pozwala MSP dzia³aj¹cym samodzielnie krócej ni¿ 8 lat, zatrudniaj¹cym mniej ni¿ 250
pracowników i ponosz¹cym wydatki na rozwój i badania przynajmniej w wysoko�ci 15% ca³ko-
witych kosztów dzia³alno�ci, na znaczne zwolnienia podatkowe. Podobne zadanie ma badawczy
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kredyt podatkowy (Crédit d�impôt recherche � CIR), ustanowiony w latach 80. XX w. jako jeden
z pierwszych programów przywilejów podatkowych i uzupe³niony w 2004 r. projektem �M³ode
innowacyjne przedsiêbiorstwa� (Jeune Entreprises Innovantes � YIC). Program wspiera przed-
siêbiorstwa prowadz¹ce dzia³alno�æ w zakresie badañ i rozwoju (B+R), których koszty kwalifiko-
wane obejmuj¹ p³ace pracowników naukowych, koszty materia³ów, infrastruktury badawczej
i innego wyposa¿enia oraz koszty badañ zleconych. CIR wspiera równie¿ finansowo dzia³alno�æ
badawcz¹ uczelni wy¿szych i publicznych instytucji badawczych.

Ryc. 4. Bieguny konkurencyjno�ci w 2006 r. i planowane w 2007 r.

�ród³o: www.competitivite.gouv.fr

W zwi¹zku z tym, ¿e motorem wzrostu francuskiej gospodarki jest przemys³, bêd¹cy zarazem
g³ównym �ród³em innowacji (90 % ogó³u wydatków B+R) i konkurencji (80% eksportu), w 2004 r.
powo³ano we Francji tzw. bieguny konkurencyjno�ci (pôles de compétitivité), bêd¹ce terytorial-
nymi klasterami przemys³owymi. W sk³ad klastera wesz³y przedsiêbiorstwa, o�rodki badawcze,
w³adze lokalne i ró¿nego typu podmioty skupione wokó³ wspólnych projektów innowacyjnych.

W za³o¿eniach g³ównymi elementami sukcesu bieguna s¹: ca³kowita spójno�æ strategii roz-
woju z obszarem, partnerstwo miêdzy podmiotami skupionymi wokó³ projektu, koncentracja na
rozwoju zaawansowanych technologii oraz znaczenie miêdzynarodowe. Wed³ug Miêdzyresor-
towego Komitetu ds. Zagospodarowania i Rozwoju Terytorialnego (CIADT � Comité Intermi-
nistériel d�Aménagement et de Développement des Territoires), w lipcu 2007 r. przyjêto do
realizacji 71 �biegunów konkurencyjno�ci�, z których 7 ma wymiar �wiatowy, a 10 ku takiemu
wymiarowi zmierza. Bieguny bêd¹ mia³y dostêp do pomocy publicznej, któr¹ na lata 2006�2008
przewiduje siê w wysoko�ci 1,5 mld euro).

S£AWOMIR DOROCKI
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Wed³ug bilansu finansowego z 2006 r., najwiêcej dotacji (oko³o 34% ogó³u dotacji w biegu-
nach z 533 mln euro) otrzyma³ sektor TIC (technologie informacyjne i komunikacyjne), nastêpne
w kolejno�ci by³y sektory biotechnologii, zdrowia i spo¿ywczy. W uk³adzie terytorialnym naj-
wiêksze warto�ci inwestycji zgromadzono w regionie Île-de-France (23%) i Rhône-Alpes (18%).
Regiony z ponad 10-procentowym udzia³em kumulacji finansowej to Provence-Alpes-Côte-
-d�Azur, Aquitaine, Midi-Pyrénées i Bretagne.

Ryc. 5. Liczba biegunów konkurencyjno�ci wed³ug regionów w 2006 r.

�ród³o: www.competitivite.gouv.fr

Ryc. 6. Udzia³ biegunów konkurencyjno�ci w dotacji ogó³em w 2006 r. (w %; 533 mln euro ca³o�ci dotacji)

�ród³o: opracowanie na podstawie Rapport OSEO sur l�évolution des PME.
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Bieguny konkurencyjno�ci s¹ przyk³adem dzia³añ wchodz¹cych w sk³ad paktu na rzecz badañ
(Pacte pour la recherche). Jest to program dzia³añ rz¹du francuskiego, którego celem jest pro-
wadzenie polityki krajowej spójnej z rozwojem nauki i badañ, aby utrzymaæ najwy¿szy poziom
sektora badawczo-rozwojowego w odniesieniu do miêdzynarodowej konkurencji. Pakt zawiera
sze�æ g³ównych celów:
� wzmocnienie priorytetów francuskich badañ;
� budowa jednolitego, spójnego i przejrzystego systemu ewaluacji badañ;
� rozwój wspó³pracy miêdzy g³ównymi podmiotami sfery badawczo-rozwojowej;
� stworzenie karier naukowych bardziej atrakcyjnymi;
� wsparcie wysi³ku badawczego przedsiêbiorstw, szczególnie w zakresie nawi¹zania �ci�lej-

szych powi¹zañ miêdzy projektami badawczymi publicznymi i prywatnymi;
� integracja francuskiego systemu badawczego w europejskiej przestrzeni naukowej.

Dzia³ania podejmowane w nawi¹zaniu do tych za³o¿onych celów polegaj¹ g³ównie na zapew-
nieniu dodatkowych �rodków finansowych na wdro¿enie dzia³añ paktu do 2010 r. �rodki te bêd¹
wspomaga³y g³ównie badania publiczne, ale przewidziano tak¿e pewn¹ czê�æ na dzia³ania ba-
dawcze przedsiêbiorstw, przek³adaj¹ce siê na wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia. Przyk³a-
dem mo¿e byæ reforma zwi¹zana z mo¿liwo�ciami uzyskania stopnia doktora. W 2007 r.
przewidziano 3,36 mln euro dla 500 doktorantów, które to �rodki maj¹ byæ przeznaczone m.in. dla
przedsiêbiorstw jako ulgi zwi¹zane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, którzy zdecyduj¹
siê na uzyskanie stopnia doktora. Ponadto zak³ada siê, ¿e w kolejnych latach o 10% wzro�nie
liczba prac doktorskich, które powstan¹ jako wynik wspó³dzia³ania uczelni z przedsiêbiorstwami.
Inn¹ zmian¹ ma byæ podniesienie znaczenia tytu³u doktora na rynku pracy.

Ryc. 7. Struktura finansowania wed³ug sektorów we francuskich biegunach konkurencyjno�ci w 2006 r.
(% ogó³u dotacji)

�ród³o: opracowanie na podstawie danych: http://www.competitivite.gouv.fr.

Wszystkim tym dzia³aniom towarzyszy priorytet 3.3 francuskiego narodowego programu roz-
woju dotycz¹cy promocji, tworzenia i rozpowszechniania technologii informacyjnych i komunika-
cyjnych. Podjête w ramach tej akcji dzia³ania zwi¹zane s¹ z bezpieczeñstwem funkcjonowania sieci
informatycznych i zapewnieniem powszechnego do nich dostêpu, zw³aszcza w sektorze MSP.
W priorytecie tym wskazuje siê na pañstwo jako g³ównego aktora spo³eczeñstwa informacyjnego.
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Wynikiem podjêtych dzia³añ na rzecz rozwoju spo³eczno-gospodarczego jest drugie w Euro-
pie (po Niemczech) i czwarte (po Stanach Zjednoczonych, Japonii i Niemczech) miejsce wspó³-
czesnej gospodarki francuskiej na �wiecie. Charakterystyczn¹ cech¹ gospodarki francuskiej jest
szybko rosn¹cy udzia³ sektora zaawansowanych technologii, który generuje ponad 80% wp³y-
wów eksportowych kraju. Na pewno du¿e znaczenie w przypadku Francji ma polityka pañstwa,
która w porównaniu z polityk¹ Stanów Zjednoczonych jest bardzo scentralizowana. Pomoc
pañstwa w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy obejmuje g³ównie subsydia i zwolnienia po-
datkowe3 w zakresie badañ i rozwoju4. Przyk³adem mo¿e byæ dofinansowanie inwestycji do
wysoko�ci 75% wydatków na prace badawcze czy na wprowadzanie nowych rozwi¹zañ do
przedsiêbiorstw. Oprócz przyznawania ulg, pañstwo pomaga w nawi¹zywaniu wspó³pracy miê-
dzynarodowej poprzez tworzenie europejskiego partnerstwa technologicznego, nadawanie sta-
tutu �m³odego przedsiêbiorstwa innowacyjnego� oraz wsparcie finansowe w celu przyci¹gniêcia
najlepszej kadry badawczej z zagranicy oraz m³odych, zdolnych naukowców.

Potwierdzeniem celowo�ci wymienionych zabiegów jest to, ¿e pod wzglêdem wska�ników
obrazuj¹cych rozwój sektora B+R Francja znajduje siê w czo³ówce pañstw europejskich i �wiato-
wych, a region Île-de-France od 2001 r. zajmuje pierwsze miejsce pod wzglêdem rozwoju techno-
logicznego w�ród wszystkich regionów europejskich.
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Knowledge-based Economy in the Premises of Lisbon Strategy.
The Case of France

In spite of the process of economic integration in Europe, a lot of developed countries
surpass it in the area of industrial development based on the knowledge. Therefore, in 2000 in
Lisbon the heads of EU countries accepted the common economic and social strategy for the
transformation of EU into the most dynamic and competitive economy in the world. To reach this
goal a quick transformation into knowledge-based economy, the development of information
society and the increase of economic innovation are planned.

3 Podwy¿szenie progu wolnego od opodatkowania funduszy na badania z 6,1 do 8,2 mln euro na przed-
siêbiorstwo.
4 Je¿eli dany program badawczy nie jest bezpo�rednio subsydiowany, firma mo¿e otrzymaæ do oko³o
6,1 mln euro zwolnieñ podatkowych rocznie.
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The following article presents the steps France is taking in the framework of National Reform
Programme based on �social increase�. It assumes that in the area of research and innovation
the increase of private investment and the increase of effectiveness of public research and help
in popularizing innovations in economy are planned. The main aim of the programme is to
coordinate public research and intensify the cooperation with enterprises and development
of innovation and industrial politics. The plans to reach these aims consist of the change the la-
bor law, concessions, better access to funds, the promotion of IT and the increase of funds for
local development and the improvement of technical infrastructure.

The third priority, �the formation of economy based on knowledge�, distinguishes three
spheres of enterprises. One of them is �the stimulation of research and innovation� which deals
with:
� the increase of funds and effectiveness of public research by means of better formulation

and estimation of scientific politics
� the development and popularization of French scientific achievements, the improvement

of attractiveness of scientific career and the integration of French research system in Europe
� the development of science by means of projects and the improvement of effectiveness

of public-private co-financing.
Apart from the steps taken, spatial differentiation of development of R+D sector will be ana-

lyzed.
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Igor ̄ urba
Instytut Stosunków Miêdzynarodowych
Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki (Ukraina)

Wsparcie konsultacyjne dla przedsiêbiorstw Ukrainy
w dziedzinie zagranicznej dzia³alno�ci gospodarczej

W procesie globalizacji gospodarki �wiatowej i rozwoju stosunków gospodarczych miêdzy
pañstwami szczególnego znaczenia nabiera inwestycyjna dzia³alno�æ zagraniczna, zarówno dla
pañstwa jako ca³o�ci, jak i dla poszczególnych przedsiêbiorstw. Na obecnym etapie rozwoju
gospodarki �wiatowej przep³ywy bezpo�rednich inwestycji zagranicznych staj¹ siê jednym z prio-
rytetów narodowej polityki gospodarczej i nieod³¹cznym kierunkiem dzia³alno�ci wielu du¿ych,
�rednich i ma³ych przedsiêbiorstw, które funkcjonuj¹ we wszystkich sferach gospodarki: prze-
mys³owej, rolniczej, budowlanej, transportowej, finansowej itd.

Rozwój spo³eczno-gospodarczy Ukrainy, podobnie jak ka¿dego innego pañstwa, jest zwi¹za-
ny z wej�ciem do wspó³czesnej gospodarki �wiatowej, wyznaczeniem w³asnego miejsca i roli
w procesach globalizacji. Procesy przechodzenia do gospodarki opartej na stosunkach rynko-
wych, formowanie gospodarki otwartej i budowa systemu w³asnej gospodarki rynkowej spra-
wiaj¹, ¿e bli¿sze kontakty Ukrainy z gospodarkami innych pañstw i jej aktywne w³¹czanie siê do
procesów miêdzynarodowej integracji gospodarczej staj¹ siê niezbêdne. Orientacja strategiczna
oraz rozszerzenie zagranicznych zwi¹zków gospodarczych Ukrainy, jej udzia³ w �wiatowych
procesach globalizacji, perspektywa wej�cia do Unii Europejskiej i �wiatowej Organizacji Han-
dlu, powinny staæ siê czynnikami sprzyjaj¹cymi procesom zwiêkszania aktywno�ci zagranicznej
ukraiñskich przedsiêbiorstw. Mog¹ siê one przejawiaæ dwojako: po pierwsze, przez dalszy rozwój
dzia³alno�ci przedsiêbiorstw, które ju¿ maj¹ wysokie wska�niki rozwoju, i po drugie � przez
zwiêkszenie liczby przedsiêbiorstw, dla których urzeczywistnienie bezpo�rednich inwestycji za-
granicznych (BIZ) jest czynnikiem strategicznym efektywnej dzia³alno�ci, i tych, które dopiero
maj¹ zamiar dzia³aæ na rynkach zewnêtrznych.

Ukraina rozpoczê³a proces integracji gospodarki z gospodark¹ �wiatow¹ dopiero pod koniec
XX w., dlatego przedsiêbiorstwa pañstwowe nie maj¹ jeszcze takiego do�wiadczenia w dzia³al-
no�ci zagranicznej, jakie maj¹ przedsiêbiorstwa rozwiniêtych krajów zachodnich. Dotyczy to
tak¿e strefy naukowej; pomimo stawiania wielu pytañ oraz prowadzenia w ostatnim czasie inten-
sywnych badañ naukowych w dziedzinie BIZ, badanie dzia³alno�ci zagranicznej przedsiêbiorstw
na Ukrainie dopiero siê formuje.

Jedn¹ z dróg poprawienia efektywno�ci podejmowania decyzji na szczeblu zarz¹du w sferze
zagranicznej dzia³alno�ci przedsiêbiorstw jest zwrócenie siê ich kierowników do zawodowych
konsultantów specjalizuj¹cych siê w ekonomice i zarz¹dzaniu. W pañstwach z rozwiniêt¹ gospo-
dark¹ rynkow¹ korzystanie w przedsiêbiorstwach z us³ug konsultantów z dziedziny ekonomiki
i zarz¹dzania w celu podwy¿szenia jako�ci prowadzenia biznesu jest od dawna norm¹, wspó³-
praca z konsultantami pozwala bowiem osobom zarz¹dzaj¹cym przejmowaæ ich do�wiadczenie
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i wykorzystywaæ je w rozwi¹zywaniu problemów w firmie. Ale na Ukrainie zapotrzebowanie na
us³ugi konsultacyjne nadal jest niskie. Wynika to zarówno z przyczyn o charakterze ekonomicz-
nym (trudna sytuacja makroekonomiczna, niska zdolno�æ p³atnicza potencjalnych klientów us³ug
konsultacyjnych), jak i z przyczyn o innym charakterze: braku kultury wspó³pracy z ekspertami
niezale¿nymi, braku informacji o us³ugach konsultacyjnych (co skutkuje brakiem �wiadomo�ci
ich korzy�ci), trudno�ci w otrzymaniu obiektywnej informacji o firmach konsultacyjnych oraz ich
mo¿liwo�ciach. W odró¿nieniu od rozpowszechnionej w krajach zachodnich wspó³pracy przed-
siêbiorstw z firmami konsultacyjnymi, na Ukrainie mo¿liwo�æ konsultacji wykorzystywana jest
epizodycznie: kierownicy krajowych przedsiêbiorstw zwracaj¹ siê do zewnêtrznych konsultantów
tylko w wypadkach krytycznych (Cychan 2004).

Wed³ug badañ przeprowadzonych przez specjalistów organizacji Ukrkonsa³ting, 20% po-
tencjalnych klientów firm konsultuj¹cych nie jest �wiadomych mo¿liwo�ci konsultacji lub maj¹
niepe³ne informacje o firmach konsultuj¹cych i poziomie ich kwalifikacji, a 7% nie odczuwa lub
nie u�wiadamia sobie konieczno�ci korzystania z us³ug konsultacyjnych (Konsa³ting w Ukra-
inie, 1996). Znaczna czê�æ ukraiñskich przedsiêbiorstw nie korzysta wiêc z takich us³ug, ponie-
wa¿ nie zdaje sobie sprawy z mo¿liwo�ci, jakie daje wykorzystanie tego rodzaju dzia³alno�ci.
Dlatego szczególnej aktualno�ci nabieraj¹ problemy zwi¹zane z popularyzacj¹ powszechnego
korzystania z us³ug konsultacyjnych z zakresu zarz¹dzania w dzia³alno�ci krajowych przedsiê-
biorstw i organizacji, zw³aszcza dzia³alno�ci zagranicznej.

Badaniu problemów wykorzystania us³ug konsultacyjnych z zakresu ekonomiki i zarz¹dzania
po�wiêca siê du¿o uwagi w pracach badawczych dotycz¹cych konsultacji dla zarz¹dów firm.
A.P. Posadskyj, M.Kubr i W.I. Alesznikowa wyró¿niaj¹ i rzetelnie analizuj¹ przyczyny i podsta-
wy zaproszenia konsultanta z dziedziny zarz¹dzania przez organizacjê gospodarcz¹. E.A. Utkin
i W.A. Werba wspominaj¹ o problemach funkcjonowania organizacji konsumentów w kontek-
�cie wspó³pracy przedsiêbiorstw z zawodowymi konsultantami, ale konkretnie tych problemów
nie omawiaj¹. Wszystkie te prace s¹ po�wiêcone najbardziej typowym problemom i potrzebom
przedsiêbiorstw, które pojawiaj¹ siê podczas korzystania z us³ug konsultantów z dziedziny eko-
nomiki i zarz¹dzania, problemom, które s¹ dla nich wspólne. Ale te prace nie zawieraj¹ analizy
potrzeb i problemów organizacji konsumenckich wed³ug specyficznych pól ich dzia³alno�ci,
³¹cznie z zagraniczn¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹. Us³ug konsultacyjnych z zakresu dzia³alno�ci
zagranicznej nie wyszczególniono jako samodzielnej grupy konsultacyjnej ani w klasyfikacji
przedmiotowej, ani w innych klasyfikacjach dzia³alno�ci konsultacyjnej (w tym te¿ zapropono-
wanych przez ukraiñskich badaczy).

Badaniem procesu umiêdzynarodowienia dzia³alno�ci gospodarczej, jako ca³okszta³tu pro-
dukcyjno-gospodarczych, organizacyjno-ekonomicznych i komercyjnych funkcji podmiotów
gospodarki �wiatowej, zajmowali siê badacze zachodni, m.in.: M. Porter, W. Chojer, S. Ronen,
spo�ród rosyjskich badaczy m.in.: E.F. Adokuszyn, I.T. Ba³abanow, W.B. Bug³aj, A.S. Bu³atow,
I.I. Diumu³en, I.N. Gierczykowa, L.E. Srtowskyj, I.P. Faminskyj, a spo�ród badaczy ukraiñskich
m.in.: A.S. Galczynskyj, O.A. Kyryczenko, J.W. Makogon, T.M. Cygankowa, A.S. Filipinko.
Analiza prac naukowych po�wiêconych organizacji i zarz¹dzaniu w procesie umiêdzynarodo-
wienia dzia³alno�ci przedsiêbiorstw wykaza³a, ¿e problemom informacyjnego i konsultacyjnego
wsparcia przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alno�æ za granic¹ po�wiêcano zbyt ma³o uwagi.
Spo�ród badaczy, którzy koncentrowali siê w³a�nie na tym pytaniu, warto przywo³aæ nazwiska
J.W. Makogona, A.P. Posadskiego i T.G. Szeremet. Waga udzielania pomocy konsultacyjnej
przedsiêbiorstwom, wynikaj¹ca z problemów, jakie napotykaj¹ one podczas realizacji bezpo�red-
nich inwestycji zagranicznych, nie zosta³a w ich pracach odpowiednio podkre�lona.

IGOR ¯URBA
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Wskazywanie problemów i okre�lanie potrzeb przedsiêbiorstw w zakresie us³ug konsultacyj-
nych zwi¹zanych z prowadzeniem zagranicznej dzia³alno�ci gospodarczej, które prowadzi do
zwrócenia siê przez nie do konsultantów zawodowych z dziedziny ekonomiki i zarz¹dzania, nie
by³o jeszcze przedmiotem osobnego badania. Ta sfera dzia³alno�ci gospodarczej ma, jak wszyst-
kie inne, oczywi�cie swoje szczególne w³a�ciwo�ci, które w pewnej mierze wp³ywaj¹ na dzia³al-
no�æ przedsiêbiorstw, powinna wiêc zostaæ uwzglêdniona w analizie funkcjonowania zarówno
podmiotów korzystaj¹cych z us³ug konsultingowych dla zarz¹du (przedsiêbiorstw-klientów),
jak i podmiotów �wiadcz¹cych te us³ugi (firm konsultuj¹cych).

Celem artyku³u jest przedstawienie przyczyn i uzasadnienie konieczno�ci wsparcia konsulta-
cyjnego przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alno�æ za granic¹ poprzez wyznaczenie problemów
organizacji w sferze umiêdzynarodowienia dzia³alno�ci, które zmuszaj¹ je do szukania pomocy
u konsultantów z dziedziny ekonomiki i zarz¹dzania.

Przedmiotem konsultowania zarz¹du jest okre�lony problem wystêpuj¹cy w organizacji. Klient
zwraca siê do konsultanta w wyniku zidentyfikowania problemu, a wspó³praca konsultanta
i klienta zmierza do rozwi¹zania tego problemu. Wystêpowanie w przedsiêbiorstwach znacznej
liczby ró¿nych problemów formuje potrzebê korzystania z us³ug konsultingowych przez zarz¹d
i uzasadnia jego aktualno�æ oraz p³yn¹ce z niego korzy�ci.

W procesie funkcjonowania i rozwoju ka¿da organizacja, tak¿e podmiot prowadz¹cy dzia³al-
no�æ gospodarcz¹ za granic¹, napotyka problemy, a proces rozwoju organizacji, wed³ug zna-
nych teoretyków zarz¹dzania (M. Meskon, P. Drucker, M. Kubr), jest ci¹g³ym cyklem rozwi¹zywania
problemów i przeprowadzania zmian w funkcjonowaniu w celu dostosowania siê do zmieniaj¹ce-
go siê otoczenia. Przy czym problem ten rozpatruje siê jako zaburzenie (zagro¿enie) normalnego
cyklu dzia³alno�ci, które wp³ywa na obni¿enie jego efektywno�ci i powstaje w wyniku odchyle-
nia stanu faktycznego od zaplanowanego w przyjêtej strategii, a tak¿e na skutek zmian w norma-
tywach i celach organizacji.

Uzasadnijmy zatem konieczno�æ istnienia i rozwoju us³ug konsultingowych dla zarz¹dów
przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alno�æ zagraniczn¹, ustalaj¹c problemy tych organizacji
w procesie umiêdzynarodowienia dzia³alno�ci, które zmuszaj¹ je do szukania pomocy u konsul-
tantów i wp³ywaj¹ na warto�æ i znaczenie us³ugi konsultacyjnej (ryc. 1).

Ryc. 1. Grupy problemów podmiotów gospodarczych prowadz¹cych zagraniczn¹ dzia³alno�æ gospo-
darcz¹ (ZDG), które zmuszaj¹ je do korzystania z us³ug konsultacyjnych

Problemy przedsiêbiorstw � podmiotów prowadz¹cych ZDG
� przedmiot konsultacji dla zarz¹du w sferze dzia³alno�ci zagranicznej

Uwarunkowane poprzez czynniki
makroekonomiczne

Uwarunkowane poprzez czynniki
mikroekonomiczne

ogólnoekonomiczne i polityczne

prawne

infrastrukturalne

informacyjne

organizacyjne

techniczno-technologiczne

ludzkie

informacyjne
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Jak przedstawiono na schemacie, problemy organizacji � podmiotów prowadz¹cych zagra-
niczn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ (ZDG), zarówno krajowych, jak i zagranicznych, które realizuj¹
bezpo�rednie inwestycje na Ukrainie � mo¿na podzieliæ wed³ug miejsca powstania na dwie
grupy: uwarunkowane czynnikami makroekonomicznymi i uwarunkowane czynnikami mikroeko-
nomicznymi.

Najpierw przeanalizujmy czynniki wp³ywaj¹ce na powstanie problemów przedsiêbiorstw i orga-
nizacji � podmiotów ZDG, uwarunkowanych czynnikami makroekonomicznymi � ogólnymi ze-
wnêtrznymi czynnikami o charakterze politycznym, ekonomicznym i spo³ecznym, wp³ywaj¹cych
na dzia³alno�æ przedsiêbiorstwa podczas umiêdzynarodowienia jego dzia³alno�ci gospodarczej,
w celu rozwi¹zania których warto siê zwróciæ do konsultantów z dziedziny ekonomiki i zarz¹dzania.
Analiza czynników makroekonomicznych, przeprowadzona na podstawie badañ po�wiêconych
umiêdzynarodowieniu dzia³alno�ci gospodarczej, pozwala zgrupowaæ problemy podmiotów pro-
wadz¹cych ZDG, wywo³ane tymi czynnikami, wed³ug grup uwarunkowanych charakterem po-
wstania: ogólnoekonomiczne i polityczne, prawne, infrastrukturalne, informacyjne (tab. 1).

Tab. 1. Problemy przedsiêbiorstw podczas realizacji ZGD, uwarunkowane czynnikami makroekono-
micznymi

Niedoskona³o�æ prawnego uregulowania ZDG.
Korupcja w organach w³adzy pañstwowej.

Niestabilna sytuacja polityczno-ekonomiczna na
Ukrainie, brak konkretnych strategicznych, ze-
wnêtrznych, ekonomicznych i politycznych punk-
tów orientacyjnych.
Brak rozwoju stosunków rynkowych oraz form
zarz¹dzania.
Niewystarczaj¹co rozwiniêty proces integracji
Ukrainy z innymi pañstwami w �wiatowym po-
dziale pracy.
Nieodpowiednia struktura handlu zewnêtrznego
Ukrainy, charakterystyczna dla pañstw rozwija-
j¹cych siê.
Niski poziom finansowania nauki, brak inwesty-
cji w tê dziedzinê.

Brak stworzonych przez pañstwo warunków dla
konkurencji towarów krajowych na rynkach we-
wnêtrznym i zagranicznym, mimo og³oszonego
przez rz¹d Ukrainy kursu wej�cia do �wiatowej
Organizacji Handlu (WTO).

Brak realnych bod�ców przedsiêbiorstw krajo-
wych do wyj�cia na rynki zewnêtrzne, a przed-
siêbiorstw zagranicznych � do wej�cia na rynek
Ukrainy.
Trudno�æ planowania w³asnego dzia³ania w sfe-
rze ZGD.
Podwy¿szone ryzyko przedsiêbiorstw prowa-
dz¹cych ZDG podczas realizacji wszystkich ro-
dzajów tej dzia³alno�ci.

Niski poziom rynkowej kultury gospodarczej oraz
etyki biznesu krajowych podmiotów ZGD.
Orientacja przedsiêbiorstw krajowych na eksport
surowca i produkcjê zanieczyszczon¹ pod wzglê-
dem ekologicznym.

Brak zainteresowania krajowych przedsiêbiorstw
przemys³owych produkowaniem i eksportem
produktów w dziedzinach zaawansowanych tech-
nologii, które s¹ podstawowym �ród³em wp³ywu
waluty w krajach wysoko rozwiniêtych.
Brak mo¿liwo�ci przeciwstawiania siê przez ukra-
iñskie przedsiêbiorstwa ekspansji do�wiadczonych
graczy na rynkach miêdzynarodowych towarów,
us³ug i technologii, którymi s¹ kraje rozwiniête oraz
korporacje transnarodowe (Warnalij 2002).

Czynniki makroekonomiczne Wynik wp³ywu czynnika
� problemu podmiotów prowadz¹cych ZDG

Ogólnoekonomiczne i polityczne
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Czynniki makroekonomiczne Wynik wp³ywu czynnika
� problemu podmiotów prowadz¹cych ZDG

Prawne

Obszerno�æ i zbyt szybka zmienno�æ prawodaw-
stwa w sferze ZDG, zw³aszcza prawa celnego,
jednej z najbardziej skomplikowanych i niestabil-
nych dziedzin ukraiñskiego prawa.

Niedoskona³o�æ systemu podatkowego i wysokie
podatki w sferze ZDG.

Trudno�ci dla prowadz¹cych ZDG w próbach sa-
modzielnego zorientowania siê w bardzo szero-
kim zakresie normatywnych aktów prawnych.
Trudno�ci obserwacji i analizy ci¹g³ych zmian
w ustawodawstwie.
Niedoinformowanie podmiotów prowadz¹cych
ZDG o drogach optymalizacji prawa podatkowe-
go i zmniejszenia fiskalizmu.
D¹¿enie do utajenia dzia³alno�ci w sferze ZDG.

Nierozwiniêta infrastruktura transportowa unie-
mo¿liwiaj¹ca dobre funkcjonowania podmiotów
ZDG.
Niedoskona³o�æ systemu finansowo-kredytowego,
s³aby rozwój rynku funduszy i rynku kapita³ów.
Niedorozwój systemu kredytowania podmiotów
ZDG.
Niedorozwój systemu ubezpieczeñ od ryzyka
zwi¹zanego z realizacj¹ ZDG.
Nierozwiniêta infrastruktura otoczenia biznesu
(informacyjna, marketingowa, handlowa, reklamo-
wa itd.) w zakresie prowadzenia ZDG.
Niedorozwój sieci wyspecjalizowanych zewnêtrz-
nych organizacji handlowych, które po³¹czy³yby pro-
ducentów produkcji eksportowej (Makogon 2004).

Brak mo¿liwo�ci zabezpieczenia potrzeb podmio-
tów ZDG w zakresie przewozów eksportowo-
-importowych.
Trudno�ci krajowych podmiotów ZDG w poszu-
kiwaniach najbardziej efektywnych dróg finanso-
wania i ubezpieczenia tej dzia³alno�ci.

Niedostateczne wykorzystanie przez podmioty
krajowe prowadz¹ce ZDG mo¿liwo�ci szybkiego
i efektywnego poszukiwania partnerów za granic¹.
Ograniczony dostêp podmiotów ZDG do zawo-
dowych us³ug w dziedzinie ZDG.

Niedostateczny rozwój systemu monitorowania
ZDG na szczeblu pañstwowym (monitorowanie
ZDG polega na obserwacji zmian, które odbywaj¹
siê w sferze ZDG na podstawie analizy retro-
spektywnych danych).
Niedostateczna baza informacyjna w pañstwie
i regionach.
Niepe³ne informowanie przez w³adze pañstwowe
podmiotów ZDG o zmianach w ustawodawstwie.

Niedostatecznie uformowany program o�wiatowy
w zakresie ZDG.

Niedoinformowanie podmiotów ZDG, szczegól-
nie w regionach, o rynkach towarów i us³ug in-
nych krajów, o trendach cenowych na rynkach
�wiatowych i w zakresie perspektyw rozwoju.

Sankcje za ³amanie prawa na skutek niedoinfor-
mowania uczestników ZDG o ci¹g³ych zmianach
ustawodawstwa w sferze ZDG, co prowadzi do
pogorszenia wyniku finansowego ZDG.
Brak specjalistów o wysokich kwalifikacjach
w dziedzinie ZDG.

Infrastrukturalne

Informacyjne

Wsparcie konsultacyjne dla przedsiêbiorstw Ukrainy w dziedzinie zagranicznej dzia³alno�ci...
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Przedstawione czynniki makroekonomiczne nie poddaj¹ siê kontroli przedsiêbiorstwa, ponie-
wa¿ jednak wp³ywaj¹ one bezpo�rednio na rezultaty dzia³alno�ci gospodarczej podmiotów pro-
wadz¹cych ZDG, nie mog¹ one byæ ignorowane przez firmy. Dlatego w przedsiêbiorstwach trzeba
utworzyæ system przedsiêwziêæ w celu os³abienia negatywnego wp³ywu otoczenia makroekono-
micznego na dzia³alno�æ gospodarcz¹, zawieraj¹cy jeden z najbardziej efektywnych elementów
tego systemu, jakim jest zwrócenie siê do zawodowych konsultantów z dziedziny ekonomii
i zarz¹dzania.

Czynniki zwi¹zane z otoczeniem mikroekonomicznym s¹ �ci�le zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ przed-
siêbiorstwa, wiêc jest ono w stanie i powinno na nie wp³ywaæ. Do czynników otoczenia mikro-
ekonomicznego F. Kotler zalicza dostawców, konkurentów, konsumentów, po�redników oraz
sam¹ organizacjê (Kotler 1990) przedstawion¹ przez �rodowisko biznesowe. Problemy przedsiêbiorstw
uwarunkowane czynnikami mikroekonomicznymi mo¿na podzieliæ, w zale¿no�ci od rodzaju zaso-
bów, na problemy uwarunkowane czynnikami: organizacyjnymi, techniczno-technologicznymi,
finansowymi, informacyjnymi i ludzkimi.

Na podstawie analizy wyników badañ, które charakteryzuj¹ gospodarcz¹ dzia³alno�æ przed-
siêbiorstw krajowych, wyszczególnijmy najbardziej typowe problemy przy realizacji ZDG.
1. Problemy uwarunkowane czynnikami organizacyjnymi oraz zwi¹zane z brakiem potencja³u

zarz¹dzaj¹cego i finansowego dla realizacji ZDG jako elementu konkurencyjno�ci przedsiê-
biorstwa (Woronkowa 2004):
� Brak w wielu przedsiêbiorstwach wyspecjalizowanych wydzia³ów, które zajmowa³yby siê

odpowiadaniem na pytania i rozwi¹zywaniem problemów zwi¹zanych z realizacj¹ ZDG.
W celu efektywnego zarz¹dzania ZDG na poziomie przedsiêbiorstwa potrzebna jest ade-
kwatna do skali jego dzia³alno�ci struktura zarz¹dzania (Makogon 1990). Niestety, w wielu
przedsiêbiorstwach system zarz¹dzania, utworzony jeszcze w czasach radzieckich i niedo-
stosowany do warunków gospodarki rynkowej, nie przewiduje samodzielnej realizacji ZDG
przez przedsiêbiorstwo. Formowanie oddzia³u ZDG wymaga od przedsiêbiorstwa posiada-
nia znacznych �rodków finansowych oraz odpowiednich zasobów materialnych i czasu,
co w sytuacji, kiedy wiele przedsiêbiorstw tkwi w finansowym kryzysie, jest nie zawsze
usprawiedliwione. W takich wypadkach, jak wskazuje praktyka, funkcje specjalistów
w dziedzinie ZDG w zale¿no�ci od struktury organizacyjnej przedsiêbiorstwa wykonuj¹
specjali�ci ró¿nych wydzia³ów (komórek): planowania ekonomicznego, marketingu, zby-
tu, dostaw, które nie zawsze mog¹ poradziæ sobie ze wzajemn¹ wspó³prac¹ w sferze ZDG
przedsiêbiorstwa.

� Zbyt wielkie koszty utrzymania na etacie specjalistów ZDG, je¿eli skala tej dzia³alno�ci
w przedsiêbiorstwie jest nieznacz¹ca lub realizacja ZDG ma charakter epizodyczny, oraz
trudno�ci w skoordynowaniu pracy specjalistów z ró¿nych dzia³ów przedsiêbiorstwa pro-
wadz¹ w wielu wypadkach do powa¿nych b³êdów rachunkowych w zakresie ZDG, a tak¿e
do obni¿enia efektywno�ci tej dzia³alno�ci.

� Brak elastyczno�ci w zarz¹dzaniu ZDG i szybkiego reagowania na zmiany otoczenia pod-
czas jej realizacji.

� Brak mechanizmów opracowania i realizacji strategii ZDG. Strategiczne zarz¹dzanie ZDG
pozwala zarz¹dowi przedsiêbiorstwa prognozowaæ problemy, obliczaæ mo¿liwe ryzyko oraz
� dziêki trafnemu prognozowaniu sytuacji na rynku � otrzymywaæ wysokie dochody (Ko-
ronkowa 2004). Podjêcie decyzji o wej�ciu na rynki zewnêtrzne powinno byæ gwarantowa-
ne odpowiedni¹ ocen¹ perspektyw i mo¿liwo�ci przedsiêbiorstwa co do funkcjonowania
na nich, polegaæ na g³êbokiej analizie zewnêtrznego i wewnêtrznego otoczenia, silnych
i s³abych stron organizacji, analizie alternatyw strategicznych. Jednak brak okre�lonych
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strategicznych planów odnosz¹cych siê do realizacji ZDG, niezdolno�æ oceniania specy-
ficznych dla ZDG ryzyk oraz nieuzasadnione dzia³ania zarz¹du czêsto prowadz¹ do niekon-
trolowanych sytuacji i negatywnych rezultatów dzia³alno�ci.

� Problemy spowodowane czynnikami techniczno-technologicznymi oraz zwi¹zane z bra-
kiem potencja³u produkcyjnego i innowacyjnego dla realizacji ZDG, jako elementów zdol-
no�ci konkurencyjnej przedsiêbiorstwa.

� Przestarza³y sprzêt i technologie, które nie pozwalaj¹ produktom przedsiêbiorstw ukraiñ-
skich efektywnie konkurowaæ na rynkach zagranicznych.

� Niski poziom jako�ci us³ug �wiadczonych przez przedsiêbiorstwa ukraiñskie reprezentuj¹-
ce sektor us³ugowy.

� Niski poziom technologicznej elastyczno�ci zasobów, który nie pozwala szybko reagowaæ
na gwa³towne zmiany na zewnêtrznych rynkach towarów i us³ug.

� Niski poziom wdra¿ania innowacyjnych technologii, brak �rodków finansowych na re-
strukturyzacjê i modernizacjê produkcji. Wiele przedsiêbiorstw w³asne ograniczone oszczêd-
no�ci wykorzystuje g³ównie na podtrzymanie mocy produkcyjnej i wymianê drobnego
sprzêtu, ale w³asnych �rodków finansowych nie wystarcza na przeprowadzenie pe³nej
restrukturyzacji, która pozwala³aby zwiêkszyæ dochody i podnie�æ konkurencyjno�æ przed-
siêbiorstwa (Muzyczenko 2004).

� Niewielkie inwestycyjne zainteresowanie przedsiêbiorstw zagranicznych.

2. Problemy uwarunkowane czynnikami ludzkimi oraz zwi¹zane z brakiem motywacji dla realizacji
ZDG jako elementów zdolno�ci konkurencyjnej przedsiêbiorstwa.
� Brak specjalnego przygotowania mened¿erów w dziedzinie ZDG. Wiêkszo�æ pracowników

dzia³ów ekonomicznych przedsiêbiorstw, w których nie utworzono wyspecjalizowanych
struktur do realizacji ZDG, a tak¿e wiêkszo�æ pracowników i kierowników oddzia³ów ze-
wnêtrznych wielkich przedsiêbiorstw, gdzie ZDG realizuje siê w szerokim zakresie, nie ma
do realizacji ZDG ani odpowiedniego wykszta³cenia i przygotowania teoretycznego, ani
specjalistycznego do�wiadczenia praktycznego. Warto równie¿ przypomnieæ o wci¹¿ nie-
wykorzenionym dyletanckim podej�ciu do zarz¹dzania dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ w ogóle,
a ZDG w szczególno�ci (Makogon 1990).

� Brak niezbêdnego do�wiadczenia mened¿erów w pracy w sferze ZDG: prowadzenia doku-
mentacji, negocjowania kontraktów, prowadzenia procedur celnych, wspó³pracy z kolega-
mi z zagranicy, przebywania w kulturowym �rodowisku innych pañstw, bezpo�redniego
kontaktu z obcokrajowcami.

� Nieznajomo�æ jêzyków obcych w�ród specjalistów, którzy zajmuj¹ siê ZDG (nawet jêzyka
angielskiego). W czasach globalizacji i rozszerzenia wspó³pracy miêdzy pañstwami znajo-
mo�æ jêzyka angielskiego, który pe³ni we wspó³czesnym �wiecie rolê jêzyka miêdzynaro-
dowego, jest obowi¹zkowa dla ka¿dego specjalisty z wy¿szym wykszta³ceniem, ale krajowe
standardy o�wiatowe nie zapewniaj¹ przysz³ym fachowcom, studiuj¹cym specjalno�ci nie-
jêzykowe, znajomo�ci jêzyka angielskiego na odpowiednim poziomie. Ten problem nabiera
szczególnego znaczenia w wypadku specjalistów w dziedzinie ZDG � w zale¿no�ci od
specyfiki ich dzia³alno�ci. Korzystanie z us³ug t³umaczy, zw³aszcza utrzymywanie ich na
etacie, oznacza dla przedsiêbiorstwa dodatkowe wydatki.

� Niski poziom umiejêtno�ci komputerowych mened¿erów ZDG, brak informacji o istnieniu
nowych pakietów oprogramowania, które umo¿liwiaj¹ szybkie obliczenie wska�ników eko-
nomicznych dla umów z partnerami zewnêtrznymi, oraz nieotrzymywanie u¿ytecznych in-
formacji o zmianach w ustawodawstwie celnym.

Wsparcie konsultacyjne dla przedsiêbiorstw Ukrainy w dziedzinie zagranicznej dzia³alno�ci...
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� Przestarza³y sposób my�lenia kierowników wiêkszo�ci przedsiêbiorstw, brak aktywnego
marketingowego trybu my�lenia, niezbêdnego do podejmowania decyzji w dziedzinie za-
rz¹dzania ZDG (Makogon 1990), brak umiejêtno�ci przystosowania siê do nowych warun-
ków prowadzenia biznesu.

3. Problemy uwarunkowane czynnikami informacyjnymi oraz zwi¹zane z brakiem potencja³u
marketingowego w zakresie komunikacji z odbiorcami do realizacji ZDG jako elementów kon-
kurencyjnej zdolno�ci przedsiêbiorstwa:
� Brak odpowiedniego informacyjnego, komunikacyjnego, technicznego i programowego

zabezpieczenia ZDG. Realizacja ZDG we wspó³czesnej sytuacji gospodarczej jest niemo¿-
liwa bez wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, które pozwala
tworzyæ systemy informacyjno-komunikacyjne. Dziêki tym technologiom kontakty miêdzy
kontrahentami, dostawcami i klientami mog¹ byæ realizowane szybko i efektywnie. Obec-
nie programowe zabezpieczenie przedsiêbiorstw prowadz¹cych ZDG na Ukrainie obejmuje
pakiety programowe: PSTBrok, MD-Office, MD-info, MD-Declaracion, które zosta³y stwo-
rzone i s¹ oferowane w ramach konsultacyjnej pomocy przez podmioty �wiadcz¹ce us³ugi
konsultingowe: zjednoczenia naukowo-produkcyjne i izby handlowo-przemys³owe � dla
podmiotów realizuj¹cych ZDG.

� Niski poziom wykorzystania informacyjnych zasobów internetu. Mimo ¿e wiêkszo�æ pañstw,
tak¿e Ukraina, to cz³onkowie spo³eczeñstwa informacyjnego, a globalna sieæ wesz³a we
wszystkie strefy ¿ycia gospodarczego, w przedsiêbiorstwach ukraiñskich, szczególnie w re-
gionach, kierownicy i przedsiêbiorcy nie u�wiadamiaj¹ sobie potrzeby wykorzystania jej
zasobów do efektywnej realizacji dzia³alno�ci gospodarczej, zw³aszcza ZDG, a w wielu
przedsiêbiorstwach nie ma mo¿liwo�ci korzystania z internetu.

� Brak w przedsiêbiorstwach informacji o �rodowiskach marketingowych biznesu miêdzyna-
rodowego. Zgodnie z teoretycznymi podstawami miêdzynarodowego biznesu, miêdzyna-
rodowego menagementu i strategicznego planowania, na �rodowisko miêdzynarodowego
biznesu wp³ywaj¹ nastêpuj¹ce czynniki:
� kulturowe: narodowe stereotypy, cenione warto�ci, tradycje, zwyczaje, wyznania reli-

gijne oraz inne formy przejawów kultury;
� polityczne: stabilno�æ polityczna, ustrój polityczny, relacje w³adza�biznes, polityczna

sytuacja w regionach, umowy taryfowe i handlowe miêdzy pañstwami, normatywne
akty w³adz centralnych (rz¹du) oraz miejscowych organów w³adzy, poziom rozwoju
prawnej regulacji dzia³alno�ci gospodarczej, stosunek pañstwa do ustawodawstwa an-
tymonopolowego;

� ekonomiczne: tempo wzrostu gospodarczego, poziom podstawowych wska�ników eko-
nomicznych i stopieñ rozwi¹zania podstawowych problemów spo³eczno-gospodarczych
(inflacja, bezrobocie, ubóstwo, struktura spo³eczeñstwa, baza zasobów, rozwój infra-
struktury ekonomicznej, koszty pracy, konkurencja, stopieñ regulacji pañstwowej, re-
gulowanie dzia³alno�ci inwestycyjnej, regulowanie dzia³alno�ci firm miêdzynarodowych
itp.), niepañstwowe regulowanie ZDG;

� technologiczne: technologia produkcji, materia³y konstrukcyjne, wykorzystanie techni-
ki obliczeniowej, dostêp do informacji i �rodków ³¹czno�ci.

� Brak informacji o mo¿liwych nastêpstwach wp³ywu ww. czynników jest jedn¹ z g³ów-
nych przyczyn nieefektywnej realizacji ZDG; dotyczy to nie tylko przedsiêbiorstw krajo-
wych, ale tak¿e zagranicznych, które realizuj¹ ZDG na ukraiñskim rynku. Nawet je¿eli
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przedsiêbiorstwo ma bazê odpowiedni¹ do pozyskania danej informacji, praktyka dowo-
dzi, ¿e zbieranie oraz opracowywanie danych na temat �rodowiska biznesu miêdzynarodo-
wego wymaga znacznych nak³adów finansowych oraz czasu.

� Brak wiedzy o zasadach handlu miêdzynarodowego. Realizuj¹c ZDG, przedsiêbiorstwo
wchodzi do szczególnej strefy stosunków regulowanych nie tylko ustawodawstwem kra-
jowym, przepisami i procedurami ZDG. Z wej�ciem na rynki �wiatowe zwi¹zane jest dotrzy-
mywanie miêdzynarodowych norm handlowych, miêdzynarodowych umów zwi¹zanych
z regulacjami taryfowymi i pozataryfowymi. Ponadto ka¿de pañstwo ma ustalone regulacje
dotycz¹ce obrotu okre�lonymi grupami towarowymi oraz umowy z innymi pañstwami na
rynku �wiatowym, które czêsto powoduj¹ ograniczenia w postaci maksymalnych pozio-
mów dostaw towarów na terytorium danego pañstwa (tzw. kwoty importowe) oraz inne
ograniczenia eksportu lub importu. Zdarza siê, ¿e przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu
kontraktu na realizacjê ZDG strony nie przewiduj¹, jakie podatki i która strona bêdzie
musia³a p³aciæ, zgodnie z umowami i ustawodawstwem pañstw, które reprezentuj¹ uczest-
nicy umowy. To mo¿e doprowadziæ do sporów i rozbie¿no�ci, a w konsekwencji do zerwa-
nia stosunków handlowych, których nawi¹zanie wymaga du¿ych wysi³ków.

� Brak wiedzy na temat procedur i przepisów dotycz¹cych formalno�ci celnych, kontroli
i opodatkowania towarów. Przej�cie towaru przez granicê wi¹¿e siê z wieloma formalno-
�ciami celnymi: konieczno�ci¹ uiszczenia op³at (podatków) celnych, przygotowania ró¿-
nych dokumentów, wyznaczenia kodu TN ZDG, zap³acenia akcyzy i VAT-u. Procedury
celne s¹ bardzo skomplikowane, wiêc czêsto staj¹ siê przeszkod¹ nie do pokonania dla
uczestników ZDG przy wej�ciu na rynki zewnêtrzne, bowiem zorientowanie siê w nich, bez
pewnego do�wiadczenia, staje siê niemo¿liwe.

� Brak informacji o istnieniu i dzia³alno�ci po�redników wspomagaj¹cych realizacjê ZDG
oraz o korzy�ciach wynikajacych z wykorzystania us³ug konsultacyjnych w zakresie ZDG.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e dla przedsiêbiorstwa realizacja ZDG staje siê nowym,
wy¿szym poziomem prowadzenia biznesu, na którym potrzeba odpowiedniego technicznego,
technologicznego, finansowego i kadrowego potencja³u, a tak¿e specjalistycznej wiedzy, rozwi-
niêtych technologii zarz¹dzania, mo¿liwo�ci szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu itd.
Ale nie zawsze w przedsiêbiorstwach istniej¹ struktury i procedury niezbêdne do realizacji ZDG.
U�wiadomienie sobie przez zarz¹d istnienia problemów w tej sferze i, wobec braku mo¿liwo�ci ich
rozwi¹zania w³asnymi si³ami, zaproszenie w porê konsultantów mo¿e zapobiec wydatkom znacz-
nie wiêkszym ni¿ koszt us³ug konsultacyjnych.

Firma konsultingowa jest wyspecjalizowan¹ jednostk¹, która zawodowo zajmuje siê �wiad-
czeniem pomocy konsultacyjnej z zakresu ZDG albo dzia³alno�æ konsultacyjna w dziedzinie ZDG
jest jednym z kierunków jej dzia³alno�ci. Konsultanci powinni mieæ takie same mo¿liwo�ci jak
klienci oraz potencja³, którego nie ma organizacja klienta i którego brak zmusza j¹ do poszukiwa-
nia zawodowej pomocy konsultacyjnej. Te potrzeby w zakresie pomocy konsultacyjnej wynikaj¹
z jednej strony z problemów ogólnych, które pojawiaj¹ siê w przedsiêbiorstwach podczas pro-
wadzenia dzia³alno�ci gospodarczej za granic¹, z drugiej za� opieraj¹ siê na konkretnym doborze
us³ug konsultacyjnych, które mo¿e zaproponowaæ konsultant.

Wsparcie konsultacyjne dla przedsiêbiorstw Ukrainy w dziedzinie zagranicznej dzia³alno�ci...
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Consultancy About Foreign Business for Ukrainian Companies

In the process of globalization and development of the international business relation betwe-
en countries the foreign investments are particularly important for both all the country and the
individual companies. On the present level of the growth of world economy the flows of foreign
investments are the priority for national economy and the direction for a lot of the big, middle
and small companies from every trade: industry, agriculture, construction, transport, finance etc.

The company may improve its effectiveness in the area of foreign business when the execu-
tives ask for advice the professional consultants and experts in economics and management.
The subject of this article is the analyses of the conditions and opportunities of Ukrainian
companies that are going to invest abroad, to benefit from the consulting services.
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Problem aktywizacji spo³ecznej i zawodowej
romskiej mniejszo�ci narodowej w Austrii

� na przyk³adzie miasta Oberwart

�Spo³eczeñstwo austriackie mo¿na porównaæ z barwn¹ ³¹k¹. Od stuleci mieszkaj¹ w Austrii
ludzie ze specyficznymi przejawami kultury i tradycjami, których mow¹ ojczyst¹ nie jest jêzyk
niemiecki. Do tej grupy nale¿y dodaæ imigrantów z okresu po II wojnie �wiatowej, którzy wspó³-
tworzyli spo³eczeñstwo i gospodarkê Austrii. Poprzez wzajemne kontakty i obecno�æ osi¹gniêto
wiêcej ni¿ powszechnie wiadomo. Pomy�lmy chocia¿ o zapo¿yczeniach, potrawach, artystach
itd. Ludzie ró¿nego pochodzenia, mówi¹cy ró¿nymi jêzykami, o ró¿norodnych kulturach, nie s¹
jedynie ogromnym wzbogaceniem dla naszego kraju, ale równie¿ u³atwiaj¹ nam, Austriakom, jak
�przyczó³ki mostowe�, zawi¹zanie gospodarczych i spo³ecznych kontaktów z naszymi s¹siadami
w coraz to mocniej integruj¹cej siê Europie�. (Fridrich 2007, t³um. Stachurska).

To¿samo�æ i wspólnota Romów
Naród Romów, z liczebno�ci¹ szacowan¹ na oko³o 8 mln, jest najwiêksz¹ europejsk¹ mniejszo-

�ci¹. Mimo ¿e dzieli siê na liczne, odlegle od siebie terytorialnie grupy o ró¿nych jêzykach,
maj¹ce ze sob¹ znikome kontakty, zdo³a³ on wytworzyæ silny zwi¹zek etniczny, g³ównie dziêki
wspólnej tradycji. W �wiadomych swojej tradycji grupach Romowie wykazuj¹ pewne cechy
wspólne:
� s¹ �narodem bez pañstwa� � zespo³em etnicznym pozbawionym pañstwa, który od pocz¹t-

ków swojego istnienia nie uwa¿a³ siê za jak¹kolwiek mniejszo�æ;
� nigdy nie walczyli z innym narodem, nigdy nie stworzyli grupy terrorystycznej i nigdy nie

u¿ywali si³y do zrealizowania swoich politycznych celów;
� ich poczucie wspólnoty nie opiera siê na stowarzyszeniach czy instytucjach, lecz na wielkiej

rodzinie. Dzieci zajmuj¹ specjalne miejsce w hierarchii i wolno im uczestniczyæ we wszystkich
sferach ¿ycia rodzinnego. Rozstanie z rodzin¹ choæby poprzez uczêszczanie do szko³y nie jest
akceptowane, co prowadzi do powa¿nych konfliktów z wiêkszo�ci¹ spo³eczeñstwa. Rolê au-
torytetu odgrywa powszechnie szanowana starszyzna.

Romowie �od zawsze� ¿yli na obrze¿ach innych spo³eczeñstw, z jednej strony wydaleni poza
granice spo³eczeñstwa i otoczeni pogard¹, z drugiej strony skojarzeni z takimi pozytywnymi
pojêciami, jak wolno�æ i niezale¿no�æ. Z punktu widzenia Romów jest to ¿ycie w dwóch ró¿nych
rzeczywisto�ciach. S¹ miêdzy sob¹, aby umacniaæ rodzinne wiêzi i pielêgnowaæ tradycje. Aby
zarobiæ na utrzymanie musz¹ nawi¹zaæ kontakt z nie-Romami i dopasowaæ siê do silniejszej
wiêkszo�ci spo³ecznej.
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Kultura
Pocz¹wszy od kultury dnia codziennego, a koñcz¹c na kreatywnym tworzeniu, kultura Ro-

mów jest bogata i ró¿norodna. Nadrzêdn¹ ich zasad¹ jest uznanie cz³owieka i ludzkich warto�ci,
takich jak: szczê�cie, mi³o�æ, wolno�æ i tolerancja. Kogo�, kto jest gotowy do pomocy, go�cinny
i dobroduszny, okre�la siê mianem �cygañskiej duszy�.

W niektórych regionach Europy, np. na Pó³wyspie Ba³kañskim, Romowie byli nosicielami nie
tylko kultury muzycznej, ale i rzemios³a w drewnie i obróbce metali. Cenione by³y: ich szczególna
wiedza o ro�linach leczniczych oraz dzia³alno�æ artystyczna, która zawiera elementy indyjskie,
orientalne i s³owiañskie.

Rdzenne mniejszo�ci narodowe w Austrii
W przeciwieñstwie do przyby³ych w ostatnich latach czy dziesiêcioleciach grup mniejszo-

�ciowych, rdzenne mniejszo�ci narodowe ¿yj¹ od co najmniej stulecia na swoich tradycyjnych
terenach osadniczych. Wed³ug austriackiego prawa z 1976 r. i zgodnie z pó�niejszymi dekretami,
kryteriami okre�laj¹cymi mniejszo�ci narodowe s¹:
� jêzyk ojczysty inny ni¿ jêzyk niemiecki oraz w³asna obrzêdowo�æ;
� narodowo�æ austriacka;
� d³ugie zamieszkiwanie w Austrii;
� �wiadomo�æ przynale¿no�ci grupowej.

Rdzenne mniejszo�ci narodowe, zgodnie z konstytucj¹ austriack¹, maj¹ prawo do ochrony
oraz specyficzne przywileje (Fridrich 2006):
� organy doradcze grup mniejszo�ciowych s¹ przeznaczone do ochrony kulturalnych, socjal-

nych i gospodarczych interesów, jak i do politycznego przedstawicielstwa grup mniejszo-
�ciowych;

� formy ochrony grup mniejszo�ciowych s³u¿¹ zachowaniu mniejszo�ci narodowej i jej kultury;
� oznaczenia topograficzne, np. tablice drogowe, zawieraj¹ opisy w jêzyku niemieckim i w jêzy-

kach grup etnicznych zamieszkuj¹cych tereny, na których te tablice ustawiono,
� zastosowanie jêzyka mniejszo�ci narodowych jako jêzyka urzêdowego w urzêdach jest mo¿-

liwe w obrêbie terenów osadniczych, z uwzglêdnieniem pewnych warunków.

Sytuacja Romów w Austrii
Cz³onkowie grup mniejszo�ciowych czêsto nie przyznaj¹ siê do swojego pochodzenia � jest

to najczê�ciej spowodowane wstydem lub strachem przed ewentualnymi represjami. Dlatego
narodowy spis ludno�ci Austrii z 2001 r. wykazuje jedynie 6273 Romów, w tym 263 w Oberwart.
Wed³ug ustaleñ reprezentantów mniejszo�ci narodowych, liczba Romów w Austrii wynosi fak-
tycznie 30�35 tys. (Fridrich 2006).

Romów mo¿na spotkaæ w ca³ej Austrii. W kraju zwi¹zkowym Burgenland, a w szczególno�ci
w Oberwart i najbli¿szych okolicach tego miasta, ¿yje najwiêcej rdzennych Romów. Inne grupy
mieszkaj¹ anonimowo w du¿ych miastach Austrii: Wiedniu, Grazu, Linzu i Salzburgu.

Romowie nie s¹ jednolit¹ mniejszo�ci¹ narodow¹; sk³adaj¹ siê z podgrup. W Austrii s¹ to
przede wszystkim Romowie z Burgenland, Sinti, Lovara, Kaldera�, Gurbet i Arlije (pierwsze trzy
wymienione grupy uchodz¹ za rdzenne mniejszo�ci z wszystkimi przys³uguj¹cymi im prawami
mniejszo�ci narodowych). W ich jêzyku s³owo �Rom� oznacza mê¿czyznê.

W XI i XII w. liczni przodkowie Romów wyruszali w wiêkszych grupach z pó³nocnych Indii do
Europy, pocz¹tkowo na Pó³wysep Ba³kañski. Pocz¹wszy od XIV w. docierali kolejno do �rodkowej,
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zachodniej i pó³nocnej Europy. W XVIII w., za panowania Marii Teresy i Józefa II, Romów
�cywilizowano� poprzez wymuszon¹ asymilacjê. Po ograniczeniu mo¿liwo�ci wêdrówek w wê-
gierskiej czê�ci cesarstwa osiedlili siê oni na terenach przygranicznych (dzisiejszy kraj zwi¹zko-
wy Burgenland). Nadano im ma³o warto�ciowe ziemie, poza terenami osadniczymi. W ten sposób
powsta³a baza dla �gettyzacji� w tzw. osiedlach cygañskich (Probst-Thayanandasivam 2006).

Niesprzyjaj¹ce warunki mieszkaniowe po II wojnie �wiatowej, analfabetyzm i uprzedzenia
wiêkszo�ci spo³eczeñstwa nie sprzyja³y kszta³ceniu siê m³odzie¿y romskiej. Wielu uczniów prze-
noszono do klas specjalnych, niektórzy nie ukoñczyli nauki w szkole. Brak kwalifikacji i jawna
dyskryminacja spowodowa³y, ¿e wielu Romów by³o lub nadal jest bezrobotnych.

Dyskryminacja, lekcewa¿enie i uprzedzenia wiêkszo�ci spo³eczeñstwa wobec Romów dopro-
wadzi³y do tego, ¿e wielu z nich przyjê³o negatywn¹ ocen¹ w³asnej osoby, przez co wstydzili siê
byæ �cyganami�. To prowadzi³o i prowadzi nadal (choæ w zdecydowanie mniejszym stopniu) do
silnego poczucia niskiej warto�ci, a nawet wyparcia siê w³asnej kultury i jêzyka oraz do asymilacji.

Oficjalne uznanie za mniejszo�æ narodow¹ zwi¹zane jest z obowi¹zkami (austriacka narodo-
wo�æ, w³asny jêzyk i kultura, zamkniête tereny osadnicze) i prawami (np. wsparcie kultywowania
jêzyka i kultury). W 1976 r. zniesiono prawo mniejszo�ci narodowej tej grupy etnicznej, poniewa¿
przestano uwa¿aæ Romów za rdzenn¹ mniejszo�æ narodow¹, uznano ich bowiem za tradycyjnie
tu i ówdzie wêdruj¹c¹ wspólnotê. Starania Romów o zdobycie spo³ecznego uznania trwaj¹.
Sk³onno�æ do stereotypów, segregacja i marginalizacja jeszcze d³ugo pozostan¹ niepokonane,
nawet je�li utworzone zostan¹ zwi¹zki Romów, powstan¹ romskie media, a m³odzie¿ romska
uzyska wsparcie przy zdobywaniu wykszta³cenia (Fridrich 2007, t³um. D. Stachurska).

Aktualna sytuacja
Szkolnictwo
Do 1980 r. powszechnie przyjête by³o umieszczanie czê�ci dzieci z rodzin romskich w szko³ach

specjalnych. W 1984 r. w szkole w Oberwart powsta³a klasa, która w 40�50% sk³ada³a siê z Ro-
mów. Po utworzeniu w 1989 r. w Oberwart pierwszego Austriackiego Stowarzyszenia Romów
wprowadzono opiekê edukacyjn¹ dla dzieci romskich. W krótkim czasie osi¹gniêto zauwa¿alne
sukcesy. Specjalni nauczyciele i pracownicy socjalni pomagaj¹ w godzinach popo³udniowych
w pomieszczeniach Stowarzyszenia dobrowolnie przyby³ym dzieciom przy odrabianiu zadañ do-
mowych (g³ównie m³odszym dzieciom � w pisaniu, czytaniu i grze na instrumentach muzycz-
nych). System punktowy z nagrodami dla ambitnych uczniów wywo³uje zapa³ do pracy. W ten
sposób trwaj¹cy przez dziesiêciolecia problem nieuczêszczania do szko³y dzieci Romów i tym
samym b³êdne ko³o sk³adaj¹ce siê ze z³ego wykszta³cenia dzieci, znikomych szans pracy, wyso-
kiego bezrobocia w�ród tej grupy etnicznej i niskich wymagañ w stosunku do w³asnych dzieci �
zosta³o prze³amane. Prawie ca³a m³odzie¿ romska mo¿e obecnie otrzymaæ pozytywne �wiadectwa
ukoñczenia szko³y; bardziej zaanga¿owanym umo¿liwia to dostêp do dalszych etapów kszta³ce-
nia (Probst-Thayanandasivam 2006).

Wielkim szokiem dla spokojnego, ustabilizowanego spo³eczeñstwa austriackiego, dla neu-
tralnej politycznie i militarnie Austrii, by³ zamach terrorystyczny na mniejszo�æ Romów na przed-
mie�ciach Oberwart. W lutym 1995 r. eksplodowa³a bomba pod³o¿ona w pobli¿u zabudowañ
romskich. W zamachu zginê³o czterech Romów. Sprawc¹ zamachu okaza³ siê m³ody austriacki
skrajny nacjonalista. Romowie przykuli uwagê mediów, zdobyli zainteresowanie i wspó³czu-
cie. Po tym wydarzeniu spo³eczeñstwo i w³adze zosta³y zmuszone do zmiany polityki krajowej
i lokalnej oraz kierunków dzia³añ wobec mniejszo�ci narodowych, a szczególnie Romów
(Osuch 2007).

Problem aktywizacji spo³ecznej i zawodowej romskiej mniejszo�ci narodowej w Austrii...
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Fundusz Romów
W rejonie Oberwart wiêcej ni¿ po³owa Romów to bezrobotni, poniewa¿ wci¹¿ nie maj¹ oni

odpowiedniego wykszta³cenia, a podczas poszukiwania pracy spotykaj¹ siê z wieloma uprzedze-
niami. Bezpo�rednio po atakach bombowych w Oberwart w 1995 r. utworzono Fundusz Romów
w celu zagwarantowania pomocy finansowej dla cz³onków rodzin ofiar i w celu finansowego
wsparcia w kszta³ceniu dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Pieni¹dze zebrano przede wszystkim na
zbiórkach charytatywnych w�ród austriackiego spo³eczeñstwa. Dziêki temu osobom przez d³u¿-
szy czas bezrobotnym umo¿liwiono poszukiwanie pracy i wydostanie siê z �marginesu spo³ecz-
nego�. W aglomeracjach miejskich sytuacja gospodarcza i socjalna Romów, dziêki anonimowo�ci,
asymilacji i wiêkszym szansom na zdobycie pracy, jest zdecydowanie lepsza.

Kolejnym powa¿nym problemem s¹ skromne warunki mieszkaniowe mniejszo�ci romskiej.
W Austrii na obywatela przypada przeciêtnie oko³o 33 m2 powierzchni mieszkalnej, a w�ród
spo³eczno�ci romskiej � tylko 8,7 m2. To pokazuje ogromn¹ dysproporcjê w jako�ci ¿ycia w tym
bogatym kraju Unii Europejskiej. Jest to kolejny argument przemawiaj¹cy za zorganizowaniem
pomocy dla ludno�ci romskiej w celu zapobie¿enia ewentualnym konfliktom lokalnym.

Projekt �Mri Buti� (�Moja praca�)
Pracownicy socjalni z Oberwart czêsto stykali siê zarówno ze spo³ecznymi, jak i gospodarczy-

mi problemami Romów. Dlatego te¿ w maju 2003 r., wspólnie z Ministerstwem Gospodarki, dziêki
wspó³finansowaniu Unii Europejskej, wprowadzono w ¿ycie projekt �Mri Buti� (�Moja praca�).
Spo³eczno�æ Romów (pocz¹tkowo 44 osoby) zaanga¿owano ju¿ w 2002 r., przed rozpoczêciem
projektu, do ustalenia, jak¹ pracê chc¹ podj¹æ Romowie. Kobiety zdecydowa³y siê na pranie,
szycie i prasowanie odzie¿y w specjalnie przeznaczonych do tego celu, nowo wybudowanych
pomieszczeniach. U¿ywana odzie¿ jest dostarczana przez austriacki Caritas i inne organizacje
charytatywne; pochodzi ze zbiórek. Posegregowana, wyprana w pralni, wyprasowana, ewentu-
alnie naprawiona, odzie¿ jest sprzedawana jako u¿ywana w specjalnym sklepie (second hand-
shop). Mê¿czy�ni wybrali prace fizyczne w lesie, parku miejskim i ogrodach. Klientami s¹
najczê�ciej mieszkañcy miasta Oberwart i okolicznych miejscowo�ci. Osoby pracuj¹ce w ramach
tego projektu same okre�li³y czas pracy i zakres swoich obowi¹zków. Najczê�ciej przebywaj¹
w pracy kilkana�cie godzin w tygodniu (kilka godzin dziennie). Mog¹ ubiegaæ siê tak¿e o pracê
w innych firmach, nie trac¹c przy tym �wiadczeñ socjalnych i zasi³ków, je�li ich dochody nie
przekraczaj¹ 300 euro miesiêcznie. W praktyce jednak niewielu Romów pracuje dodatkowo (poza
projektem), sami bowiem nie wykazuj¹ inicjatywy i ambicji w tym kierunku. Ponadto praca w pral-
ni czy prasowalni jest tak zorganizowana, ¿e czê�æ kobiet przyprowadza ze sob¹ dzieci, które
przez kilka godzin przebywaj¹ pod opiek¹ nauczyciela. Wa¿nym aspektem pracy s¹ czêste (chy-
ba za czêste) przerwy na kawê czy papierosa w specjalnym pomieszczeniu dla personelu. Jest
tak¿e mo¿liwo�æ bezp³atnego korzystania z komputera i internetu.

Ponadto dla wszystkich mieszkañców Oberwart, a szczególnie lokalnej administracji, zorgani-
zowano szkolenie w celu lepszego zrozumienia i efektywniejszego wykorzystania projektu.

Obecnie w ramach projektu zatrudnione s¹ 62 osoby, które przeciêtnie pracuj¹ oko³o 900
godzin w miesi¹cu.

Sfery ¿ycia
Oto fragment eseju napisanego przez przedstawiciela m³odego pokolenia Romów z Oberwart:
�Jak wiêkszo�æ Romów w Oberwart, ja równie¿ mieszkam na osiedlu, na obrze¿ach miasta.

W okresie nauki szkolnej nie mia³em ³atwej sytuacji � nie mog³em nawet usi¹�æ z nie-Romem,
poniewa¿ jego matka mi tego zabrania³a. Nie by³em zapraszany na urodziny kolegów i nie mog³em
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ich odwiedzaæ. Popo³udnia spêdza³em wiêc najczê�ciej na moim osiedlu. By³em bardzo smutny
i marzy³em o tym, by byæ kim� innym. Wraz z atakiem zmieni³a siê moja sytuacja. Dziêki pomocy
spo³eczeñstwa, ale przede wszystkim dziêki zmianie stosunku spo³eczeñstwa do nas, nauczy³em
siê ca³kowicie akceptowaæ siebie i moj¹ grupê. By³em pocz¹tkowo dumny z tego, ¿e jestem
�cyganem�. W szkole wstydzi³em siê i trzyma³em z daleka, a teraz postanowi³em sprostaæ tym
problemom. Mimo ¿e atak sam w sobie by³ straszny i okrutny, przyniós³ równie¿ pozytywny efekt
uboczny. Ludzie poznali nas, pozbyli siê uprzedzeñ i zaczêli próbowaæ nas zrozumieæ. Mam
poczucie bycia akceptowanym w mojej szkole i otoczeniu. Mimo ¿e w okolicy od czasu do czasu
dochodzi do rozbojów, jestem ze swojej sytuacji zadowolony. ¯yczy³bym sobie, aby w moim
przysz³ym zawodzie spotka³o mnie równie ma³o problemów jak teraz. Mo¿e uda nam siê wzmoc-
niæ nasz¹ kulturê i dobrze j¹ zaprezentowaæ� (Christopher Berger, uczeñ, lat 15).

Paradoksalnie, zamach z 1995 r. sta³ siê punktem zwrotnym w ¿yciu spo³eczno�ci Romów nie
tylko w Oberwart, ale i w ca³ej Austrii. Projekt �Mri Buti� jest tylko jednym z kilku przyk³adów
uaktywnienia ludno�ci romskiej w tym regionie. Prawdopodobnie nie odniós³by on sukcesu,
gdyby nie wcze�niejsze utworzenie Funduszu Romów, zmian w szkolnictwie, w tym zorganizo-
wanie o�rodka pomocy dzieciom (dzia³aj¹cego jak �wietlica), budowa nowoczesnego budynku
domu kultury romskiej. Te zmiany z kolei by³y mo¿liwe po zweryfikowaniu wielu uprzedzeñ
spo³eczeñstwa austriackiego, a tak¿e samych Romów, którzy uwierzyli, ¿e potrafi¹ wykorzystaæ
proponowan¹ im pomoc i zas³uguj¹ na ni¹.

Na temat obecnej sytuacji mniejszo�ci romskiej w 2006 r. przeprowadzono wywiad z Rudolfem
Sarközim, przedstawicielem mniejszo�ci narodowej austriackich Romów, w siedzibie Stowarzy-
szenia Austriackich Romów. Reporter: Christian Fridrich.
� Aktualna sytuacja mniejszo�ci narodowej w Austrii (Ch. Fridrich): relatywnie dobra, wsparcie

pañstwa; politycy znaj¹ nasze aktualne potrzeby (Rudolf Sarközi).
� Pozytywne aspekty dla cz³onków mniejszo�ci narodowej w Austrii (Ch. Fridrich): zdecydo-

wanie lepszy dostêp do wykszta³cenia; wzrost pewno�ci siebie; kooperacja z innymi mniej-
szo�ciami; pozytywnie zmieniaj¹cy siê sposób postrzegania Romów przez spo³eczeñstwo;
rozwój kultury i tworzenie miejsc pamiêci narodowej; liczne publiczne wystawy (Rudolf
Sarközi).

� Nierozwi¹zane sprawy, nowe wyzwania mniejszo�ci narodowych (Ch. Fridrich): ukryty ra-
sizm; publiczno-medialne wystêpy przeciwko ¿ebrakom, którzy pochodz¹ przede wszystkim
z po³udniowej Europy i s¹ najczê�ciej Romami; wysoki wska�nik bezrobocia spowodowany
brakami w wykszta³ceniu (Rudolf Sarközi).

� Znaczenie jêzyka mniejszo�ci narodowych w codziennym ¿yciu (Ch. Fridrich): wa¿ny w prze-
sz³o�ci; m³odzie¿ mówi³a po niemiecku, poniewa¿ uwa¿a³a jêzyk romski za jêzyk martwy; dzieci
i m³odzie¿ ucz¹ siê obecnie tego jêzyka na kursach; spisany po raz pierwszy w roku 1990
(Rudolf Sarközi).

� Sytuacja szkolna mniejszo�ci narodowych (Ch. Fridrich): dostêp do szkó³ maj¹ wszystkie
dzieci; problemem jest motywacja rodziców � czy potrafi¹ zrozumieæ znaczenie kszta³cenia
dzieci; zapomoga w celu dalszego kszta³cenia z Funduszu Romów, który powsta³ w 1995 r.
(Rudolf Sarközi).

� Identyfikuj¹ce elementy mniejszo�ci narodowych (Ch. Fridrich): arty�ci i muzyka; niestety,
wielu Romów siê asymiluje, wielu zmienia nazwiska (Rudolf Sarközi).

� Stosunki z tym pañstwem, w którym mniejszo�æ narodowa tworzy wiêkszo�æ (Ch. Fridrich):
Romowie w ¿adnym kraju nie stanowi¹ wiêkszo�ci (Rudolf Sarközi).

� Ocena pañstwowej polityki wobec mniejszo�ci narodowych (Ch. Fridrich): dla Romów jest
wystarczaj¹co zadowalaj¹ce np. to, ¿e w 2004 r. zorganizowano zjazd w Parlamencie Republiki
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Austrii w celu uczczenia pamiêci ofiar nazizmu i rasizmu. Pomoc pañstwa dla mniejszo�ci
narodowych w zakresie rozwoju kultury, wykszta³cenia, infrastruktury mog³a by byæ dwu-
krotnie wiêksza; Stowarzyszenie Kulturowe Austriackich Romów nie mog³oby istnieæ bez
pomocy rz¹du federalnego w Wiedniu (Rudolf Sarközi).

� ¯yczenia skierowane do spo³eczeñstwa, rz¹du i mediów (Ch. Fridrich): aby kontynuowaæ to,
co zosta³o ju¿ osi¹gniête; wykazywanie wiêkszego szacunku przez spo³eczeñstwo (dotyczy
to równie¿ mediów regionalnych) (Rudolf Sarközi).

� Widoki na rozwój mniejszo�ci narodowych (Ch. Fridrich): bardzo pozytywne, ze wzglêdu na
rozszerzanie siê Europy; Romowie s¹ wspierani np. w zdobywaniu wykszta³cenia (Rudolf Sarközi).

Zastanawia, ¿e przedstawiciel mniejszo�ci Romów w Oberwart nie docenia zaprojektowania
i realizacji projektu �Mri Buti� (a mo¿e o tym zapomnia³?). Dziêki temu przedsiêwziêciu wiele
rodzin romskich ma sta³¹ pracê i przywileje socjalne przys³uguj¹ce pracownikom etatowym.
Zarobki na pewno nie s¹ atrakcyjne, ale przy tym czasie i wk³adzie pracy oraz rozlicznych udo-
godnieniach i przywilejach zas³uguj¹ na uwagê. Zdecydowana wiêkszo�æ pracowników zaanga-
¿owanych w projekcie nie podejmuje ¿adnej dodatkowej pracy. Wydaje siê niezrozumia³e, ¿e
organizacja nowych miejsc pracy nie prze³o¿y³a siê na wiêksz¹ motywacjê i wiêksz¹ aktywno�æ
zawodow¹ czy wiêksze ambicje. W rozmowach Romowie wskazuj¹ wiele pozytywnych rozwi¹zañ
wprowadzonych w ostatnich latach, szczególnie rozwi¹zañ edukacyjnych, w zakresie rozwoju
kultury (budowa nowoczesnego domu kultury, szko³y, �wietlicy, zatrudnienie dodatkowych na-
uczycieli i opiekunów, doskona³e wyposa¿enie szko³y i domu kultury), ale czyni¹ to bez wiêk-
szych emocji i zaanga¿owania. Zastanawia tak¿e to, ¿e wielu z nich wspomina zamach
terrorystyczny sprzed wielu lat ze szczegó³ami, wyra¿aj¹c ¿ywo swoje emocje w opowiadaniach,
muzyce, malarstwie, rze�bie i plastyce, a bez emocji patrzy na obecne ¿ycie spo³eczno-zawodowe
i w przysz³o�æ. W ci¹gu ostatnich lat zauwa¿a siê wyra�ny wzrost postaw roszczeniowych rdzen-
nych grup mniejszo�ci narodowych (w tym Romów) w stosunku do lokalnych w³adz samorz¹do-
wych, a tak¿e federalnych w Wiedniu. Pracownicy opieki socjalnej i spo³ecznej wskazuj¹ przyk³ady
swoistej �przedsiêbiorczo�ci� przedstawicieli mniejszo�ci narodowych w wyszukiwaniu coraz to
nowych form zasi³ków i dop³at z pakietu socjalnego. Lokalne w³adze samorz¹dowe, obawiaj¹c
siê sytuacji konfliktowych, czêsto zbyt liberalnie traktuj¹ te grupy spo³eczne, z obawy przed
pos¹dzeniem o nierówne traktowanie obywateli. Choæ w tym wypadku niewykluczone, ¿e to
w³a�nie przedstawiciele wiêkszo�ci pierwsi zwróc¹ na siebie uwagê w do�æ konserwatywnym
(mimo integracji z UE) spo³eczeñstwie austriackim.

Projekt �Mri Buti� nie jest przyk³adem �wielkiego biznesu� i osza³amiaj¹cych perspektyw. Jest to
przyk³ad aktywizacji ludno�ci biednej, niewykszta³conej, marginalizowanej, nie zawsze zasymilo-
wanej, ¿yj¹cej na dalekich peryferiach spo³eczeñstwa (choæ w bogatym kraju Unii Europejskiej).
Sukcesem jest stworzenie sta³ych miejsc pracy dla grupy mniejszo�ci romskiej, która w tym regio-
nie nie mo¿e znale�æ zatrudnienia ze wzglêdu na ró¿ne bariery, w tym tak¿e dyskryminacyjne.
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The Problem of Social and Economic Activation
of Roma National Minority in Austria

in the Example of Oberwart Town

The article presents the characteristics of Roma national minority in Austria with particular
consideration of social-economic activation issues of this nation. Many years of the poor level
of education, numerous prejudices and lasting stereotypes in Austrian society towards the
Roma and in effect the high percentage of unemployment among this social group resulted in
their relegation to the peripheries of social and economic life. This publication shows numerous
examples of actions taken by federal authorities in Vienna, local governments, humanitarian
organizations, mass media as well as the help with projects financed by EU in overcoming
barriers and prejudices towards Roma minority in peripheral region of Burgenland in Oberwart
(Austria). The project Mri Buti (My work) is the most important success of these actions. It gave
permanent employment to several dozen Roma families, but it is not a success for the interested
party. The process of Roma activation seems to be a long-term process and more sophisticated
than it was planned. The stereotypes and prejudices still play the crucial role, albeit significantly
less than in the past. Unfortunately traditions and numerous habits of this population group not
always give enough motivation to  take actions and decisions and they are important barriers to
taking economic activity and further education.
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Część 4

Etyka w przedsiębiorczości
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Aleksander Surdej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Gospodarka � wspólnota � solidarno�æ

Gospodarowanie a inne wymiary ludzkiego ¿ycia
W encyklice Centesimus annus Jan Pawe³ II przypomina, ¿e: �Gospodarka jest tylko pewnym

aspektem i wymiarem z³o¿onej dzia³alno�ci ludzkiej� � aspektem, którego absolutyzacja grozi
zapoznaniem lub os³abieniem wymiaru etycznego i religijnego, a w rezultacie gro�b¹ wyrz¹dzenia
duchowej szkody. Wspó³cze�nie jednak gospodarowanie czêsto przestaje byæ �aspektem i wy-
miarem� harmonijnie zintegrowanym z innymi �spo³ecznymi, religijnymi i duchowymi� aspektami
i przeradza siê, na skutek natrêtnej reklamy i manipulacji, w wymiar dominuj¹cy, który podpo-
rz¹dkowuje sobie pozosta³e wymiary ¿ycia cz³owieka.

Dostrze¿enie gro�by dominacji gospodarowania nad reszt¹ ¿ycia cz³owieka nie powinno pro-
wadziæ ani do pesymizmu i desperacji, ani do formu³owania rewolucyjnego has³a zdetronizowa-
nia ekonomii poprzez powrót do supremacji polityki z socjalistycznymi lub quasi-socjalistycznymi
zasadami gospodarowania. Je�li dobrze odczytamy nauczanie spo³eczne Jana Paw³a II, to do-
strze¿emy w nim zadanie modyfikowania i uzupe³niania rynkowej gospodarki poprzez nasycanie
jej ludzk¹ duchowo�ci¹ i wspólnotowym zakorzenieniem.

Podkre�lmy: gospodarowanie zharmonizowane z innymi aspektami ¿ycia cz³owieka jest
mo¿liwe w prywatnej gospodarce rynkowej, w której gwarantowane jest �Prawo do w³asno-
�ci jako niezbywalne prawo osoby ludzkiej�. Jednak¿e, jak pisa³ Jan Pawe³ II, �w³asno�æ
prywatna nie jest warto�ci¹ absolutn¹�, co oznacza, ¿e na w³a�cicielach spoczywa obowi¹-
zek czynienia z niej takiego u¿ytku, który tworzy dobro moralne i spo³eczne. Papie¿ stwier-
dza³, ¿e �(...) równie¿ decyzja o takiej a nie innej inwestycji, w danej, a nie w innej, dziedzinie
produkcji, jest zawsze wyborem moralnym i kulturowym. Przy zaistnieniu pewnych warun-
ków ekonomicznych i stabilno�ci politycznej, absolutnie niezbêdnych, decyzja o zainwe-
stowaniu, czyli o daniu jakiej� spo³eczno�ci okazji do dowarto�ciowania jej pracy, p³ynie
równie¿ z postawy ludzkiej sympatii i zaufania do Opatrzno�ci, w czym ujawniaj¹ siê ludzkie
przymioty tego, kto decyduje�.

Horyzont czasowy decyzji gospodarczych a wspólnotowe zakorzenienie
W celu wyja�nienia, w jaki sposób mo¿na wp³ywaæ na gospodarowanie i czyniæ je lepiej

zharmonizowanym z innymi aspektami ¿ycia ludzkiego, warto zwróciæ uwagê na znaczenie hory-
zontu czasowego decyzji gospodarczych dla pozaekonomicznych wymiarów ¿ycia. Taka per-
spektywa pozwoli nam tak¿e pokazaæ, jak bardzo charakterystyka procesów gospodarczych jest
zale¿na od cech cz³owieka i wspólnot ludzkich.
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Tab. 1. Czynniki rozwoju gospodarczego w zale¿no�ci od horyzontu czasowego

10�100

1�10

0�1

tradycja, to¿samo�æ, lojalno�æ,
zaufanie

przywództwo, zdolno�æ do or-
ganizowania siê i wspó³pracy
wielko�æ bud¿etu, inwestycje,
zarz¹dzanie

ekonomia instytucjonalna
(w tym jej ga³¹� k³ad¹ca nacisk
na rolê wiedzy i ludzkiego po-
znania)
teorie dzia³añ zbiorowych i teo-
rie kosztów transakcyjnych
teorie organizacji i teoria pryn-
cypa³ � agent

Teorie najlepiej wyja�niaj¹ce
rozwój gospodarczy

Horyzont czasowy (w latach) Czynniki

�ród³o: opracowanie autora na podstawie: Williamson (2000).

Je�li pamiêtamy, ¿e proces rozwoju gospodarczego przebiega na wielu poziomach i z ró¿n¹
prêdko�ci¹, to dostrze¿emy pewn¹ komplementarno�æ pomiêdzy podej�ciem, które wskazuje na
znaczenie takich czynników, jak po³o¿enie geograficzne (w szczególno�ci na znaczenie odleg³o-
�ci od centrum rozwoju) lub wyposa¿enie w zasoby naturalne, a podej�ciem podkre�laj¹cym
wagê czynników spo³ecznych, takich jak si³a wiêzi spo³ecznej i miêdzyludzkie zaufanie lub jako�æ
polityk publicznych.

Przyjêcie perspektywy krótkookresowej prowadzi do uwypuklania takich czynników, jak wiel-
ko�æ dostêpnych �rodków bud¿etowych czy jako�æ zarz¹dzaj¹cych. W krótkim okresie, pod
presj¹ ograniczeñ, silniej odczuwamy konflikt celów (czy dostêpne �rodki przeznaczyæ na eduka-
cjê, czy na ochronê zdrowia) i konflikt sposobów dzia³ania (czy dzia³aæ szybko poprzez narzêdzia
administracyjnego przymusu, czy te¿ wolniej � przez cierpliw¹ edukacjê). Taki konflikt jest wi-
doczny z ca³¹ si³¹ w gospodarce zarówno na poziomie przedsiêbiorstwa, gdy przedsiêbiorca
pragnie sfinansowaæ inwestycje daj¹ce szanse na przysz³y rozwój kosztem zmniejszenia (lub
ograniczenia wzrostu) p³ac zatrudnionych, jak i w skali ca³ej gospodarki, gdy presja na wzrost
p³ac ogranicza mo¿liwo�ci sfinansowania inwestycji ze �rodków w³asnych przedsiêbiorstw.
W istocie rzeczy problem znalezienia optymalnego sposobu rozdzia³u �rodków � pomiêdzy cele
krótkookresowe a d³ugookresowe, pomiêdzy p³ace a zyski � jest problemem spo³ecznego zaufa-
nia. Je�li szanowany i wiarygodny dla swoich pracowników przedsiêbiorca zobowi¹zuje siê, ¿e
zwiêkszone zyski zainwestuje w rozwój firmy, to roszczenia p³acowe prawdopodobnie bêd¹
ograniczane, gdy¿ pracownicy rozumiej¹, ¿e �po�wiêcenie� zostanie zrekompensowane rozwo-
jem przedsiêbiorstwa (w formie zwiêkszonej pewno�ci zatrudnienia albo w formie przysz³ego
wzrostu p³ac). Je�li lider polityczny apeluje o ograniczenie ¿¹dañ p³acowych, gdy¿ grozi to
inflacj¹ i pogorszeniem miêdzynarodowej konkurencyjno�ci kraju, to jego wezwania znajd¹ po-
s³uch tylko wtedy, gdy jest on osob¹ obdarzan¹ spo³ecznym zaufaniem. Brak lub niski poziom
zaufania sprawia, ¿e nie podejmuje siê zadañ s³u¿¹cych realizacji d³ugookresowych celów, ¿e
spo³eczne interakcje mog¹ staæ siê �wojnami� wszystkich ze wszystkimi � konfliktami, w których
gin¹ z pola widzenia szanse mo¿liwe dziêki d³ugookresowo zorientowanej kooperacji. Z tej per-
spektywy wyra�nie widaæ, ¿e problem d³ugookresowego rozwoju to w mniejszym stopniu pro-
blem obiektywnych ograniczeñ zasobowych, a w wiêkszym � problem wzorców wspó³dzia³ania
w �rodowisku spo³ecznym.

Wspólnotowa orientacja (lub inaczej: �prospo³eczno�æ�) przedsiêbiorców jest �ci�le zwi¹za-
na z horyzontem czasowym inwestycji, nie za� z brakiem orientacji na zysk (lub z orientacj¹
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altruistyczn¹). Je�li inwestycja jest �cierpliwa�, tzn. niepodporz¹dkowana osi¹gniêciu zysku
w najkrótszym okresie, to ju¿ dziêki temu ma ona wspólnotow¹ orientacjê. Stwierdzenie to jest
poparte empirycznymi obserwacjami, które pokazuj¹, jak niszczycielskie dla ¿ycia spo³eczne-
go s¹ gwa³towne zmiany gospodarcze, jak silnie ¿ycie wspólnot ludzkich jest wstrz¹sane przez
fale nag³ych bankructw czy pospiesznej delokalizacji przedsiêbiorstw. Zmiany s¹ oczywi�cie
nieodzownie zwi¹zane z gospodark¹ rynkow¹, jednak ich rytm rzadko odpowiada rytmowi
¿ycia wspólnot spo³ecznych.

Podkre�lmy, ¿e z ekonomicznego punktu widzenia zysk jest przede wszystkim miar¹ efektyw-
no�ci i �ród³em bod�ców do dzia³ania. Gdyby wiêc zysk jako kategoria ekonomiczno-regulacyjna
zosta³ zniesiony, to zast¹pi³by go �ciê¿ki system biurokratycznej kontroli, który pozbawia cz³o-
wieka inicjatywy i zdolno�ci twórczej� (Jan Pawe³ II, Centesimus annus).

Zysk jednak mo¿e byæ osi¹gany na ró¿ne sposoby i w rozmaitej wielko�ci. Rzecz w tym, aby
dzia³ania zorientowane na osi¹gniêcie zysku nie przes³ania³y moralnej odpowiedzialno�ci przed-
siêbiorców za sposób osi¹gania zysku (czy nie uzyskuj¹ go w niegodziwy sposób, np. handluj¹c
broni¹ i narkotykami czy kosztem krzywdy w³asnych pracowników). Ta odpowiedzialno�æ nie
powinna byæ rozumiana wy³¹cznie jako moralna odpowiedzialno�æ jednostki. Je�li w danej spo-
³eczno�ci powszechn¹ norm¹ jest oszustwo, to uczciwa osoba ma ma³e szanse prze¿ycia. Je�li
jednak w danej zbiorowo�ci nieetyczne zachowania nie przewa¿aj¹, to konkurencja rynkowa
staje siê konkurencj¹ twórcz¹. Problem rozwoju to problem przekszta³cania spo³ecznych warun-
ków � z takich, w których przewa¿aj¹ podstêp i oszustwo, na takie, w których przewa¿aj¹ kre-
atywno�æ i zaufanie.

Solidarno�æ redystrybucyjna a solidarno�æ rozwojowa
Niektóre z okre�leñ u¿ywanych przez publicystów, a tak¿e � niestety � przez badaczy spo-

³ecznych przeciwstawiaj¹ cele gospodarcze (w tym efektywno�æ) celom spo³ecznym (w tym
ochronie przed ubóstwem i zazwyczaj nieprecyzyjnie zdefiniowanej sprawiedliwo�ci spo³ecz-
nej). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ostry konflikt pomiêdzy �efektywno�ci¹� a �sprawiedliwo�ci¹� ist-
nieje g³ównie w krótkim okresie, gdy zmiany gospodarcze nak³adaj¹ niemo¿liwe do unikniêcia
koszty na wzglêdnie ubo¿sze grupy. Taki konflikt nie jest jednak nieunikniony, gdy zmiany s¹
przewidywane i zbiorowo (spo³ecznie) zarz¹dzane. W d³u¿szym okresie wzrost spo³ecznej
marginalizacji prowadzi do wzrostu ekonomicznej bezu¿yteczno�ci i � w rezultacie � do obni-
¿enia spo³ecznego dobrobytu.

Ochrona przed ubóstwem, rozumiana tak¿e jako ochrona �tkanki spo³ecznej�, jako dba³o�æ
o warunki u³atwiaj¹ce szerokie uczestnictwo w ¿yciu gospodarczym i spo³ecznym, mo¿e byæ
realizowana w ró¿ny sposób: zarówno bezpo�redni, choæ zazwyczaj ma³o trwa³y, poprzez trans-
fery pieniê¿ne o celach socjalnych, jak i po�redni, i czasami trwa³y, poprzez wsparcie aktywizuj¹-
ce jednostki i zbiorowo�ci spo³eczne.

Je�li rz¹dy decyduj¹ siê na oddzia³ywanie po�rednie, mog¹ to uczyniæ poprzez rozbudowê
pañstwowych s³u¿b socjalnych lub pomocnicze wspieranie oddolnych przedsiêwziêæ obywatel-
skich. Dzia³anie poprzez s³u¿by pañstwowe przewa¿a w modelu socjaldemokratycznym (skandy-
nawskim) pañstwa dobrobytu. Nie jest to droga polecana przez Jana Paw³a II, gdy¿ odwo³ywa³
siê On nie do �zinstytucjonalizowanej sprawiedliwo�ci�, lecz do motywacji etycznej, do ludzi
sumienia i ich os¹du, w jaki sposób maj¹ przyczyniaæ siê do �budowania spo³eczeñstwa bardziej
sprawiedliwego�. Wsparcie socjalne powinno wiêc byæ solidarno�ci¹ m¹dr¹ i wymagaj¹c¹ �
wspomagaj¹c¹ inicjatywê w³asn¹, wysi³ek przekwalifikowywania siê w celu podjêcia nowej pra-
cy, a nie wsparciem biurokratycznym, na ogó³ rozrzutnym i demoralizuj¹cym. Wsparcie pañstwa,
ale nie przez pañstwowe urzêdy � tak w skrócie mo¿na okre�liæ sugerowany sposób dzia³ania.
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Ko�ció³ katolicki oraz inne organizacje religijne s¹ wa¿nymi o�rodkami pobudzania ludzkich
sumieñ i ogólnoludzkiej solidarno�ci. Jednak¿e tym, którzy chcieliby uczyniæ Ko�ció³ globaln¹
organizacj¹ pozarz¹dow¹ realizuj¹c¹ cele humanitarne, Jan Pawe³ II przypomina³, ¿e celem rozwo-
ju �nie jest tylko zrównanie poziomu ¿ycia wszystkich narodów z poziomem, który dzi� osi¹gnê³y
kraje najbogatsze, ale tworzenie solidarn¹ prac¹ ¿ycia bardziej godnego, konkretne przyczynia-
nie siê do umocnienia godno�ci i rozwoju uzdolnieñ twórczych ka¿dej poszczególnej osoby, jej
zdolno�ci do odpowiedzi na w³asne powo³anie, a wiêc na zawarte w nim Bo¿e wezwanie. Szczy-
tem rozwoju jest zatem mo¿liwo�æ korzystania z prawa � obowi¹zku szukania Boga, poznawania
Go i ¿ycia zgodnie z tym poznaniem�. Papie¿ podkre�la³ duchowe cele rozwoju, a nie tylko
niwelowanie materialnych ró¿nic. Idea ta nie jest i nie powinna byæ obca ekonomistom, którzy s¹
�wiadomi, ¿e spo�ród u¿ywanych przez nich pojêæ tylko niektóre s¹ wolne od elementów subiek-
tywnych, psychicznych czy duchowych. Z pewno�ci¹ dochód pieniê¿ny jest mierzaln¹ katego-
ri¹, nie jest ni¹ jednak ani dobrobyt, ani te¿ dobrostan (wellbeing), ani jako�æ ¿ycia. Jednostronne
ukierunkowanie na maksymalizowanie dochodu pieniê¿nego z zasady prowadzi do pojawienia
siê negatywnych skutków ubocznych, w tym do s³abniêcia poczucia wspólnotowo�ci, a na
poziomie jednostkowym � do zaburzeñ psychicznych. W rezultacie wzrost dochodu mo¿e przyno-
siæ zmniejszenie odczuwanego dobrostanu.

Solidarno�æ poprzez rynek
S³owa Jana Paw³a II o duchowym wymiarze gospodarowania wspó³brzmi¹ z najbardziej warto-

�ciowym nurtem badañ ekonomicznych zapocz¹tkowanym ponad dwie�cie lat temu przez Ada-
ma Smitha. Ów szkocki filozof polityczny pisa³, ¿e gospodarka dobrze s³u¿y spo³eczeñstwu, je�li
jest rynkowa, a jej uczestnicy, oprócz zysku, kieruj¹ siê wzglêdami etycznymi. Prospo³eczno�æ
gospodarki rynkowej polega na tym w³a�nie, ¿e gospodarka rynkowa pozwala na efektywne
zaspokajanie ró¿norakich potrzeb oraz na respektowanie warto�ci niebêd¹cych przedmiotem
wymiany rynkowej, takich jak ¿ycie ludzkie, godno�æ osoby czy ró¿norodno�æ �wiata przyrody.
S³owo �pozwala� podkre�la pewien indeterminizm skutków rynkowej gospodarki. Sam mecha-
nizm rynkowy jest bowiem osadzony w kontek�cie kulturowym i instytucjonalnym (i przezeñ
modyfikowany), który nadaje mu mniej lub bardziej wspólnotow¹ orientacjê.

Dostrze¿enie wspólnotowego i solidarno�ciowego potencja³u gospodarowania nie jest ni-
czym nowym, gdy¿ podzia³ pracy i rozwój rynków zawsze tworz¹ nowe okazje dla ubogacaj¹cych
dobrowolnych wymian, które czêsto s¹ inn¹ nazw¹ wzajemnego obdarowywania siê. Dobrze
o tym wiedz¹ ci, którzy o gospodarowaniu pisz¹ jako o procesie budowania obopólnych korzy�ci
(win-win strategy).

Warto jednak podkre�liæ, ¿e idea ekonomii solidarnej nie jest wy³¹cznie kategori¹ opisow¹.
Jest u¿ywana równie¿ jako idea mobilizuj¹ca do dzia³añ w celu korekty niektórych negatywnych
skutków funkcjonowania gospodarki rynkowej. Owa mobilizacja jest procesem kognitywnym
(odkrycia niedoborów) oraz pobudzeniem do dzia³ania i wskazaniem metod eliminacji niedobo-
rów. W tej ostatniej funkcji pojêcie ekonomii solidarnej wskazuje sposób dostarczania niektó-
rych dóbr i us³ug pewnemu krêgowi odbiorców.

Dobra i us³ugi o charakterze wspólnotowym s¹ czêsto dostarczane w zale¿no�ci od dora�nej
sytuacji potrzebuj¹cych i etycznego os¹du wspólnoty. Te dobra i us³ugi nie s¹ on ogó³ dostar-
czane przez podmioty komercyjne, gdy¿ nie istnieje mo¿liwo�æ uzyskania ceny i stabilno�ci
finansowej � tak wa¿nych w dzia³alno�ci komercyjnej. Wydaje siê wiêc i naturalne i ekonomicz-
ne, czyli efektywne, ¿e w dostarczaniu wspólnotowych dóbr dominuj¹ jednostki oraz podmioty
o �najl¿ejszym� obci¹¿eniu biurokracj¹, a wiêc organizacje spo³eczne, stowarzyszenia, fundacje,
spó³dzielnie.
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Tab. 2. Kryteria wyodrêbniania podmiotowo rozumianego sektora ekonomii solidarnej

�ród³o: opracowanie autora.

Wiele spo�ród podmiotów sektora gospodarki solidarnej powstaje jako naturalna, sponta-
niczna odpowied� spo³ecznie wra¿liwych jednostek i moralnie zintegrowanych wspólnot na
problemy wynikajace z funkcjonowania gospodarek rynkowych. Z czasem ów pierwszy impuls
mo¿e zyskaæ trwa³e podstawy instytucjonalne. Wa¿ne jest, aby spontaniczne inicjatywy by³y
wzmacniane i ukierunkowywane przez odpowiednie polityki publiczne.

Gospodarka solidarna a efektywno�æ ekonomiczna
Szeroko rozpowszechniony jest pogl¹d, zgodnie z którym etyczne i wspólnotowo zoriento-

wane dzia³ania gospodarcze s¹ z natury mniej efektywne, czyli � w domy�le � przynosz¹ dzia³a-
j¹cym korzy�ci mniejsze ni¿ korzy�ci osi¹gane przez bardziej egoistyczne, a mniej moralnie
skrupulatne podmioty. Zgodnie z tym pogl¹dem gospodarka wspólnotowa i solidarna skazana
jest na porzucone przez innych nisze, jest w pewnym sensie �gospodark¹ skansenu�. Jakie s¹
teoretyczne, a jakie empiryczne argumenty popieraj¹ce tak¹ tezê? Z teoretycznego punktu wi-
dzenia efektywno�æ dzia³añ nieetycznych jest wy¿sza jedynie wówczas, gdy druga strona dzia-
³añ (klienci, dostawcy, kooperanci itd.) mo¿e zostaæ zwiedziona, a korzy�æ jednej strony nie jest
mo¿liwa do osi¹gniêcia bez strat drugiej strony. Kiedy jest prawdopodobne, ¿e powodujacy
straty lub oszukuj¹cy nie zostanie ukarany przez drug¹ stronê gospodarczych transakcji? Tylko
wtedy, gdy transakcja zdarza siê jeden jedyny, lub intencjonalnie ostatni, raz. Zdawaæ by siê
mog³o, ¿e gospodarka rynkowa jest zdominowana przez transakcje anonimowe i jednorazowe.
Dzieje siê tak, ale g³ównie na miêdzynarodowych rynkach finansowych. W innych obszarach
dostrzegamy znaczn¹ stabilno�æ wiêzi gospodarczych. Tak jest, gdy konsument wi¹¿e siê z dan¹
mark¹, doceniaj¹c jej jako�æ; tak jest, gdy producent stale kupuje czê�ci od tego samego dostaw-
cy. Solidno�æ i rzetelno�æ w relacjach gospodarczych s¹ wzmacniane zarówno przez konkurencjê
innych sprzedawców i dostawców (dlatego pozycja monopolistyczna os³abia bod�ce do popra-
wiania jako�ci), jak i przez zakorzenienie wspólnotowe, które nadaje powtarzalnym transakcjom
charakter trwa³ych relacji (dlatego anomia spo³eczna rodzi oszukañczy biznes).

Brak jest rozstrzygaj¹cych wyników badañ empirycznych, które wskazywa³yby na konkuren-
cyjn¹ przewagê przedsiêbiorstw pozbawionych wspólnotowego czy etycznego kompasu. Ist-
niej¹ raczej dowody przemawiaj¹ce za tez¹ przeciwn¹: ¿e naruszenie zasad etycznych i brak
wspólnotowej aprobaty mog¹ prowadziæ do spektakularnych za³amañ nawet wielkich firm
(upadek amerykañskiego giganta energetycznego, firmy Enron, jest tego najwymowniejszym
przyk³adem). Co wiêcej, tradycyjne zalety etycznego i buduj¹cego spo³eczne zaufanie dzia³ania

Dominuj¹ca forma prawna
i organizacyjna podmiotów
Dominuj¹cy typ dóbr i us³ug

Dominuj¹cy typ u¿ytkowników
i beneficjentów
Dominuj¹cy typ motywacji
uczestników
Zakres terytorialny dzia³ania

podmioty prawa handlowego

dobra i us³ugi prywatne

ogó³ konsumentów

egoistyczny (interes w³asny)

rynki krajowe i miêdzynarodowe

podmioty o ró¿norodnej formie
prawnej i organizacyjnej
dobra i us³ugi konsumpcji
wspólnotowej
osoby potrzebuj¹ce

altruistyczny (wzgl¹d na
dobro innych)
spo³eczno�æ lokalna

Sektor gospodarki solidarnejKryterium Sektor prywatno-rynkowy
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zosta³y wzmocnione przez przemiany strukturalne w gospodarce. Na czym ten potencja³ efek-
tywno�ciowy polega, mo¿na pokazaæ na przyk³adzie rozwoju sektora us³ug. Podstawowa i trwa-
³a przemiana strukturalna wynika z tego, ¿e wspó³czesne gospodarki s¹ w coraz wiêkszym stopniu
gospodarkami us³ug. Sektor us³ug, zatrudniaj¹cy przeciêtnie 70% pracuj¹cych w pañstwach
cz³onkowskich UE i dostarczaj¹cy wiêcej ni¿ po³owê dochodu narodowego, jest sektorem bar-
dzo wewnêtrznie zró¿nicowanym, je�li nie amalgamatem ró¿norodnych typów aktywno�ci.
W pewnym uproszczeniu us³ugi mo¿na podzieliæ na personalne (czyli s³u¿¹ce zaspokajaniu po-
trzeb osobistych), biznesowe (czyli bêd¹ce nak³adem w procesie produkcji) i socjalne (czyli
zwi¹zane z opiek¹ nad innymi: dzieæmi, osobami niepe³nosprawnymi i starymi).

W przeciwieñstwie do produkcji masowych dóbr przemys³owych, która jest zazwyczaj kapita-
³och³onna i charakteryzuje siê �korzy�ciami skali�1, wiele us³ug mo¿e byæ wytworzonych na
w³asny u¿ytek lub �wiadczonych w sposób zindywidualizowany (w takim przypadku korzy�ci
skali nie wystêpuj¹) w sieci odbiorców zbudowanej na wiêziach etnicznych lub wspólnotowych.
W sektorze us³ug przedsiêwziêcia wspólnotowe, lokalne (lub inaczej: przedsiêwziêcia w ma³ej
skali), w rozumieniu ilo�ci �wiadczonych us³ug, mog¹ ponownie staæ siê konkurencyjne.

Dziêki przemianom strukturalnym, okre�lanym czasem mianem wej�cia w epokê postindu-
strialn¹, wspó³czesny cz³owiek w coraz wiêkszym stopniu znajduje siê w sytuacji, któr¹ mo¿na
nazwaæ wyborem: make or buy � produkuj sam lub kupuj. W rezultacie mo¿na mówiæ o pojawie-
niu siê kategorii ludzi, którzy s¹ prosumentami2 � zarówno producentami, jak i konsumentami
swoich wytworów. Gotuj dla przyjació³ lub zapro� ich do restauracji � to jeden z wielu wyborów,
które nie musz¹ siê wi¹zaæ z pogorszeniem jako�ci towarzyskiego spotkania.

Wiêkszo�æ us³ug konsumuje siê w momencie ich �wiadczenia (w najbardziej oczywisty spo-
sób dzieje siê tak w przypadku us³ug opieki) � nie mo¿na ich wiêc magazynowaæ i u¿ywaæ
pó�niej. Ponadto charakter wielu us³ug sprawia, ¿e s¹ one �wiadczone w tak bardzo zindywidu-
alizowanym kontek�cie, ¿e trudno dokonaæ pe³nej specyfikacji ich cech przed samym momentem
�wiadczenia, a jako�æ wielu us³ug jest w pewnym stopniu cech¹ relacyjn¹ � cech¹ zale¿n¹ od
przebiegu interakcji pomiêdzy �wiadcz¹cym us³ugê a jej u¿ytkownikiem. Te cechy sprawiaj¹, ¿e
dostarczanie us³ug czêsto nie wymaga zorganizowania pracy �wiadcz¹cych je osób w struktury
organizacyjne przedsiêbiorstw. W rozwijanej argumentacji istotne jest to, ¿e w przypadku us³ug
relacja cena � jako�æ nie musi byæ niekorzystna dla dostawców pochodz¹cych z sektora gospo-
darki solidarnej. Na przyk³ad w przypadku us³ug socjalnych wra¿liwo�æ i emocjonalne ciep³o
osób opiekuj¹cych siê lud�mi w potrzebie (dzieæmi, chorymi, osobami w podesz³ym wieku) z pew-
no�ci¹ z nawi¹zk¹ rekompensuj¹ organizacyjn¹ sprawno�æ komercyjnych przedsiêbiorstw us³u-
gowych. Generalnie mo¿na stwierdziæ, ¿e tam, gdzie wa¿ne s¹ cechy osób �wiadcz¹cych us³ugi,
a nie tylko ich profesjonalna sprawno�æ, sektor gospodarki solidarnej nie bêdzie na pozycji
straconej, nawet gdyby mia³ konkurowaæ z dostawcami rynkowymi.

Dobrobyt oparty na obywatelskiej aktywno�ci
Dotychczas sektor ekonomii solidarnej analizowali�my w opozycji do sektora prywatno-ryn-

kowego. Jednak jego dynamika zale¿y tak¿e od zakresu funkcji pañstwa oraz sposobów pe³nienia

1 Korzy�ci skali oznaczaj¹, ¿e jednostkowe koszty produkcji malej¹ wraz ze wzrostem ilo�ci produkowa-
nych dóbr w jednym zak³adzie lub przez jednego producenta.
2 Prosument to taki producent ca³o�ci (lub czê�ci) wyrobu lub us³ugi, który jest zarazem konsumentem
ca³o�ci lub czê�ci wyrobu (lub us³ugi). S³owo prosument powsta³o z po³¹czenia przedrostka pro(ducent)
i rdzenia (kon)sument.
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tych funkcji. Jest prawid³owo�ci¹, ¿e zmiany w polityce pañstwa zachodz¹ najczê�ciej pod wp³y-
wem kryzysów, a nie w wyniku celowej reorientacji. Impulsem do zmian jest np. niedofinansowanie
pewnych us³ug przez pañstwo, na skutek czego mo¿e wzrosn¹æ znaczenie podmiotów lokalnych
dzia³aj¹cych w sektorze ekonomii solidarnej, które z czasem zyskuj¹ dominuj¹c¹ pozycjê i poka-
zuj¹, ¿e podstawowe potrzeby spo³eczne (g³ównie w zakresie us³ug socjalnych i opiekuñczych)
s¹ zaspokajane z minimalnym udzia³em administracji publicznej. Inteligentnie zaprojektowane
pañstwo powinno siê samoograniczaæ, poszerzaj¹c tym samym przestrzeñ dla dzia³alno�ci pod-
miotów ekonomii solidarnej.

Rozwój ekonomii solidarnej mo¿e tak¿e byæ wynikiem celowej polityki kontraktowania us³ug
u jednostek tego sektora przez samorz¹dy lokalne. Administracja samorz¹dowa pe³ni wtedy
funkcje p³atnika i nadzorcy jako�ci �wiadczonych us³ug. Ta druga funkcja jest konieczna w celu
ograniczania oportunizmu niektórych dostawców us³ug � ograniczania pokusy wy³¹cznej orien-
tacji na zysk. Odpowiedzialno�æ spoczywaj¹c¹ na p³atniku-administracji mo¿na lepiej zrozumieæ,
je�li pamiêta siê o uniwersalnych problemach z pomiarem jako�ci us³ug. Je�li cena us³ugi finan-
sowanej przez samorz¹d lokalny jest niedostatecznie powi¹zana z jako�ci¹, to dostawca us³ug
mo¿e ograniczaæ swoje koszty, a tym samym zwiêkszaæ swój zysk, pogarszaj¹c jako�æ �wiadczo-
nej us³ugi. Jednym ze sposobów przeciwdzia³ania pogarszaniu jako�ci us³ug jest tworzenie i eg-
zekwowanie standardów obowi¹zuj¹cych dostawców. P³atno�æ za us³ugê musi wiêc zostaæ
poprzedzona kontrol¹ wywi¹zywania siê z obowi¹zków zapewniania us³ug zgodnie z tymi stan-
dardami. Przedstawione rozumowanie pokazuje przyczyny wzrostu znaczenia sektora ekonomii
solidarnej i dzia³alno�ci zorientowanej wspólnotowo. Pewne rodzaje us³ug, g³ównie us³ugi so-
cjalne, zyskuj¹ na jako�ci, je�li s¹ �wiadczone w krêgu rodziny, przyjació³ czy wspólnot s¹siedz-
kich. Odbiorca mo¿e preferowaæ us³ugê, je�li jest ona �wiadczona przez tê sam¹, znan¹ z imienia
i nazwiska oraz obdarzan¹ zaufaniem osobê. Na przyk³ad powierzenie opieki nad dzieckiem god-
nej zaufania s¹siadce jest dla wielu rodziców rozwi¹zaniem preferowanym wobec zamówienia tej
us³ugi w agencji pracy tymczasowej.

Nowym wyzwaniem, a tak¿e now¹ mo¿liwo�ci¹ rozwoju ekonomii solidarnej s¹ zmiany kultu-
rowe, które wywo³uj¹ zmiany funkcjonowania rodziny i sposobu realizacji jej funkcji ekonomicz-
nej. W wielu krajach nast¹pi³ rozpad rodziny wielopokoleniowej, a w konsekwencji � os³abienie
roli gospodarstwa domowego jako jednostki produkcji i konsumpcji us³ug. S³abniêcie wiêzi
rodzinnych jest zarówno skutkiem, jak i warunkiem wzrostu mobilno�ci ludzi. Rodzi to jednak
problemy z opiek¹ nad lud�mi starymi, czêsto rodzicami mobilnych pracowników. Opieka w ro-
dzinie nie zawsze jest mo¿liwa. Alternatyw¹ jest opieka w formie zinstytucjonalizowanej � pro-
wadzona przez jednostki specjalnej administracji pañstwowej lub przez niezorientowane na
maksymalizacjê zysku jednostki sektora ekonomii solidarnej. Wiele pañstw wysoko rozwiniê-
tych staje przed wyzwaniem poradzenia sobie ze skutkami starzenia siê spo³eczeñstwa. Przewi-
duj¹c konieczno�æ finansowania rosn¹cych wydatków na opiekê nad lud�mi starymi, niektóre
pañstwa wprowadzi³y sk³adkê przeznaczon¹ na ten cel i rozpoczê³y, wyprzedzaj¹ce kulminacjê
problemu, gromadzenie funduszy.3  �rodki te mog¹ zostaæ u¿yte zarówno w celu rozbudowy
publicznych zak³adów opiekuñczych, jak i na dofinansowanie podmiotów sektora ekonomii
solidarnej �wiadcz¹cych us³ugi opieki. W wielu pañstwach preferowanym rozwi¹zaniem jest
wspieranie powstawania i rozwoju ekonomii wspólnotowej.

3 KE (2005) Zielona Ksiêga �Wobec zmian demograficznych: nowa solidarno�æ miêdzy pokoleniami�,
Bruksela, 16.03.2005 r.
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Pluralizm form organizacyjnych a efektywno�æ polityk publicznych
Warto podkre�liæ, ¿e sektor ekonomii solidarnej cechuje siê ró¿norodno�ci¹ rozwi¹zañ orga-

nizacyjnych i prawnych, a ten pluralizm form powinien byæ traktowany jako cenny zasób. Pod-
mioty tego sektora to zarówno spó³dzielnie, stowarzyszenia i fundacje, jak i podmioty, które
mog¹ byæ okre�lone mianem przedsiêbiorstw.

Z teoretycznego punktu widzenia podmioty sektora ekonomii solidarnej mog¹, a nawet po-
winny, pod wieloma wzglêdami na�ladowaæ zachowania przedsiêbiorstw komercyjnych (z wyj¹t-
kiem wy³¹cznej koncentracji na motywie zysku). Pojêcie przedsiêbiorstwa kryje w sobie dwa
wa¿ne, i mo¿liwe do pogodzenia z misj¹ sektora ekonomii solidarnej, motywy: po pierwsze,
motyw u¿yteczno�ci (nabywca dóbr i us³ug potwierdza spo³eczn¹ u¿yteczno�æ funkcjonowania
przedsiêbiorstwa); po drugie, motyw efektywno�ci (firma dzia³aj¹ca na rynku efektywniej wyko-
rzystuje zasoby, gdy¿ pozostaje pod presj¹ konkurencji). Z tego punktu widzenia rynkowa orien-
tacja danego przedsiêbiorstwa oraz istnienie wielu podmiotów �wiadcz¹cych podobne us³ugi s¹
stanami powi¹zanymi i spo³ecznie po¿¹danymi, gdy¿ tworz¹ warunki weryfikuj¹ce u¿yteczno�æ
i efektywno�æ dzia³añ danej organizacji.

Przedsiêbiorstwa ró¿ni¹ siê pod wieloma wzglêdami (np. ze wzglêdu na to, czy s¹ zorientowa-
ne na zysk, czy na udzia³y w rynku), tak¿e pod wzglêdem horyzontu czasowego podejmowanych
dzia³añ. Zysk równie¿ mo¿e byæ maksymalizowany w ró¿nych okresach, a w niektórych przedsiê-
biorstwach mo¿e pojawiæ siê konflikt miêdzy orientacj¹ na zysk w krótkim okresie a orientacj¹ na
zysk w d³u¿szym okresie. Rzadko istnieje sytuacja, kiedy przedsiêbiorstwa staj¹ wobec alterna-
tywy: albo osi¹gniêcie danego poziomu zysku, albo �wypadniêcie� z rynku.

W teoretycznych warunkach konkurencji rynkowej podmioty kieruj¹ce siê wy³¹cznie zasada-
mi rentowno�ci finansowej pod¹¿aj¹ za sygna³ami o zmieniaj¹cym siê potencjale zysku: porzuca-
j¹ dziedziny mniej rentowne na rzecz potencjalnie bardziej rentownych. Co wiêcej, biznesowy
immobilizm � kontynuowanie dzia³alno�ci, gdy istniej¹ bardziej rentowne pola aktywno�ci, mo¿e
byæ podstaw¹ do stawiania zarzutu niegospodarno�ci i ¿¹dania zmiany zarz¹du firmy.

Podmioty zorientowane wspólnotowo oraz podmioty sektora ekonomii solidarnej musz¹ chro-
niæ siê przed labilno�ci¹ dzia³añ, przed zmianami podyktowanymi wy³¹cznie bie¿¹c¹ sytuacj¹
rynkow¹. Dla stabilizacji ich dzia³alno�ci uzasadnione jest przyznanie im pewnego podatkowego
uprzywilejowania, gdy¿ nie tylko dostarczaj¹ us³ug i dóbr niedostêpnych na rynku, ale czêsto
czyni¹ to, wykorzystuj¹c zasoby, których rynek �nie waloryzuje�. Poniewa¿ podstawowymi
zasobami gospodarczymi s¹ praca i kwalifikacje ludzi, to bod�ce podatkowe powinny szczegól-
nie wspieraæ te podmioty, które wspomagaj¹ ludzi nieradz¹cych sobie na rynku pracy. Wiele
jednostek sektora ekonomii solidarnej �waloryzuje� pracê osób, które nie s¹ wystarczaj¹co kon-
kurencyjne, aby zostaæ zatrudnione na otwartym rynku, wiele jednostek �rehabilituje� kwalifika-
cje pracowników, przywracaj¹c im �zatrudnialno�æ�, wiele umo¿liwia zdobycie do�wiadczenia
zawodowego, które jest coraz czê�ciej warunkiem uzyskania zatrudnienia w sektorze prywatno-
-rynkowym.

Lokalno�æ gospodarki w �wiecie otwartych rynków
Pojêcie zrównowa¿onego rozwoju nie powinno byæ traktowane wy³¹cznie jako zalecenie

oszczêdnego korzystania z nieodnawialnych zasobów przyrody. Mo¿e, i powinno, wi¹zaæ siê
tak¿e z zaleceniem równowa¿enia interesów krótkookresowych z d³ugookresowymi lub � w in-
nym wymiarze � równowa¿enia gospodarczego dynamizmu i rynkowej mobilno�ci z ochron¹
wspólnotowej integracji. Z tej perspektywy staje siê mo¿liwe dostrze¿enie znaczenia sektora
ekonomii solidarnej dla ochrony wspólnotowej integracji poprzez m.in. rozwój zdolno�ci do
kooperacji oraz pobudzanie samoorganizacji spo³eczeñstwa.

Gospodarka � wspólnota � solidarno�æ
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Wspó³czesna teorii ekonomii podkre�la, ¿e rozwój spo³eczny i gospodarczy jest w znacznym
stopniu wynikiem dzia³ania czynników wewnêtrznych (teorie rozwoju endogenicznego), w tym
zdolno�ci do kooperacji i wysokiego stopnia zaufania spo³ecznego. Te czynniki maj¹ �miêkki
charakter� i nie s¹ wyra¿alne w pieni¹dzu, jednak to one sprawiaj¹, ¿e kapita³ finansowy jest
stosowany w sposób prorozwojowy, a nie jest marnotrawiony. Do�wiadczenie korzystania z fun-
duszy strukturalnych pokazuje, ¿e mimo dostêpno�ci �rodków finansowych w�ród pañstw UE
s¹ takie, które je dobrze wykorzysta³y, i takie, w których zabrak³o wspieraj¹cych rozwój czynni-
ków kulturowych i instytucjonalnych i zmarnowa³y one mo¿liwo�ci rozwoju. Istnienie licznego,
ró¿norodnego i dzia³aj¹cego w warunkach maksymalnej mo¿liwej przejrzysto�ci sektora ekono-
mii solidarnej jest wa¿nym wska�nikiem spo³ecznej zdolno�ci do rozwoju.

Prorozwojowa i buduj¹ca konkurencyjno�æ funkcja sektora ekonomii solidarnej mo¿e zostaæ
lepiej zrozumiana i wyja�niona, gdy przypomnimy, ¿e us³ugi publiczne i socjalne mog¹ wp³ywaæ
na (tak¿e miêdzynarodow¹) konkurencyjno�æ regionów i spo³eczno�ci lokalnych. Wspó³czesna
gospodarka oferuje wysokie p³ace za wybitny talent i wysokie kwalifikacje. Je�li tacy ludzie maj¹
siê osiedlaæ, ¿yæ i pracowaæ w danym mie�cie, to musi ono byæ miejscem atrakcyjnym do za-
mieszkania, oferowaæ wysokiej jako�ci us³ugi publiczne mieszkañcom sta³ym i czasowym, od
opieki medycznej po transport.

Sektor ekonomii solidarnej umo¿liwia eksperymentowanie z innowacyjnymi formami gospo-
darowania (partycypacj¹ w zarz¹dzaniu, partycypacj¹ we w³asno�ci). Eksperymentalny charak-
ter oraz ograniczona skala wielu przedsiêwziêæ sektora ekonomii solidarnej sprawiaj¹, ¿e oddolnie
i w skali lokalnej testowane s¹ nowe rozwi¹zania organizacyjne i sposoby dzia³ania. Ich istnienie
nie jest wynikiem �od góry� wprowadzanych rozwi¹zañ, których centralne forsowanie i wielka
skala, w przypadku ewentualnego niepowodzenia, grozi³yby pojawieniem siê znacznych kosz-
tów spo³ecznych.

Podsumowanie
W artykule tym stara³em siê pokazaæ, ¿e obecna faza rozwoju gospodarczego oferuje szansê

odrodzenia siê form oddolnego, wspólnotowego dzia³ania, które w erze przemys³owej uznawane
by³y za ma³o efektywne, a tym samym �skazane na wymarcie�. Wskazywa³em argumenty, które
wspieraj¹ twierdzenie, ¿e rozwój sektora ekonomii solidarnej jest zjawiskiem pozytywnym � nie
tylko równowa¿¹cym towarzysz¹c¹ rozwojowi gospodarczemu presjê na zysk i sukces rynkowy,
ale w istocie wspomagaj¹cym jego dynamikê i trwa³o�æ. Rozwój sektora ekonomii solidarnej nie
przebiega jednak zgodnie z uniwersalnymi prawid³owo�ciami; jest zale¿ny od lokalnego kontek-
stu i od m¹drego wsparcia przez rz¹dy. Rz¹dy z pewno�ci¹ nie s¹ w stanie trwale o¿ywiæ martwej
tkanki spo³ecznej bez pomocy zainteresowanych obywateli, ale s¹ w stanie, przez odpowiednie
rozwi¹zania prawno-podatkowe, pobudzaæ rozwój form ekonomii solidarnej.
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Economy � Community � Solidarity

The article contains the discussion about the apparent contradictions between economic
and other dimensions of social life from the theoretical perspective of economic institutionalism.
The author shows that the conflicts between the individual and the collective and between
efficiency and social solidarity are better understood and hence better solved if we take into
account different time perspective of social and economic actions.

The article argues also that post-industrial economy enables the revival of community orien-
ted economic actions which are both efficient and socially integrating. Thus, the obsolescence
of certain forms of the community-based economic activities is rather apparent than true. The
author claims that there is a role for public support for he socially oriented community based
economy, especially in the sector of social services. Yet, any policy action should be preceded
by a careful policy analysis both with regards to expected goals and chosen instruments.
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�Underclass� i �konsumenci wybrakowani�.
Zmiana stratyfikacji uk³adu spo³ecznego

w gospodarce ponowoczesnej

Przyznanie siê do ubóstwa nie przynosi nikomu ujmy, jednak¿e jest ujm¹,
je�li kto� nie stara siê z niego wydobyæ.

(Tukidydes, Wojna peloponeska, II, 36�41,
prze³. K. Kumaniecki, Warszawa 1957)

Pamiêci Andrzeja Banasiewicza,
który wraz z powstawaniem tekstu odchodzi³, po�wiêcam.

Dynamiczne przeobra¿enia w gospodarce ostatnich lat maj¹ swoje skutki nie tylko w dziedzi-
nach ekonomii, informatyki i cybernetyki, ale tak¿e w sferze spo³ecznej. Ujawniaj¹ce sw¹ obec-
no�æ zjawiska, coraz czê�ciej spotykane w grupach spo³ecznych, s¹ bezpo�rednim wynikiem
intensyfikacji ca³kiem nowych zachowañ w obszarach rynku, gospodarki i ekonomii. Elementem
równie istotnym, co czêsto pomijanym w analizach dzisiejszego spo³eczeñstwa, jest coraz wy-
¿szy stopieñ jego informatyzacji. W ostatnich dziesiêcioleciach spo³eczeñstwo uleg³o powa¿-
nym przeobra¿eniom, pocz¹wszy od wymiaru preindustrialnego przez przemys³owy do
postindustrialnego1. Inn¹, równie istotn¹, pozostaje kwestia dyskursu spo³ecznego, okre�lane-
go mianem dialogu. Czy w przestrzeni komunikacyjnej dzisiejszego spo³eczeñstwa rzeczywi�cie
jest miejsce na dialog? Czy obecne spo³eczeñstwa stwarzaj¹ dlañ dogodne warunki i czy uznaj¹
go za po¿¹dany?

W naukach spo³ecznych, szczególnie w filozofii, wci¹¿ trwaj¹ spory o adekwatne okre�lenie
wspó³czesnego spo³eczeñstwa. Problem jest ze wszech miar trudny, trafna diagnoza powinna
bowiem zawieraæ tê szczególn¹ cechê, która odró¿nia dzisiejsze spo³eczeñstwo od tego, które je
poprzedza³o. Spór bêdzie trwa³ tak d³ugo, jak d³ugo nie bêdzie zgody co do tego, w jakich
czasach ¿yjemy. Dla jednych tera�niejszo�æ to wci¹¿ moderna, inni widz¹ w niej klimakteryczne
stadium modernizmu lub nowoczesno�æ wychylon¹ ku temu, co postnowoczesne. Z tych m.in.
powodów dla okre�lenia wspó³czesnego spo³eczeñstwa przyjêto takie nazwy, jak spo³eczeñ-
stwo postindustrialne, ponowoczesne, konsumpcyjne i informatyczne.

W bogatej literaturze przedmiotu wymienione nazwy maj¹ zarówno zwolenników, jak i opo-
nentów. Poniewa¿ nasza uwaga skupia siê g³ównie na strukturalnych konsekwencjach spo³ecz-
nych, wynikaj¹cych z nowych ruchów i zachowañ w obrêbie tkanki spo³ecznej, powy¿sze

1 D. Bell, The Coming of Post-Industrial Society, New York 1973.
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okre�lenia bêdziemy rozumieæ synonimicznie. W obszar rozwa¿añ w³¹czono szereg terminów,
niekiedy znanych, które dzi� pe³ni¹ rolê zaczarowuj¹cych rzeczywisto�æ. Konceptualizuj¹c ni-
niejsz¹ analizê, niepodobna od nich uciec. Nale¿¹ do nich m.in. pojêcia: �gra jêzykowa�, �akcele-
racja�, �dromologia�, �posuniêcie�, �alienacja�, �zbyteczno�æ�, �konsument wybrakowany�,
,�underclass�, �adiaforyzacja�. Tam, gdzie oka¿e siê to niezbêdne, dokonamy ich stosownej, acz
uproszczonej eksplikacji.

Nowe zachowania w sferach technologicznej, informatycznej i industrialnej wp³ywaj¹ bezpo-
�rednio na procesy zachodz¹ce wewn¹trz struktur spo³ecznych. Ich konsekwencje bêd¹ nas
interesowaæ w szczególny sposób. Jednym z najwa¿niejszych powodów tego zainteresowania
jest kwestia marginalizacji, wbrew pozorom, do�æ licznych grup spo³ecznych, które Zygmunt
Bauman nazywa spo³eczno�ci¹ konsumentów wybrakowanych. Inna kategoria, wy³aniaj¹ca siê
z jego rozwa¿añ, to grupa okre�lana mianem underclass. Szokuj¹ca diagnoza dzisiejszego spo³e-
czeñstwa, funkcjonuj¹cego obok technologicznie zaawansowanych procesów produkcji, naka-
zuje zwróciæ uwagê na problem ludzi odrzuconych przez bezduszne procesy sytuuj¹ce cz³owieka
na marginesie ¿ycia spo³ecznego. Dziedzictwo kultury europejskiej, silnie nasycone pierwiast-
kiem humanistycznym, nieustannie odwo³uj¹ce siê do jego idea³ów, ka¿e upomnieæ siê o tych,
którzy stanowi¹ jego trzon, jako istoty rozumne, czuj¹ce i podlegaj¹ce prawu pracy, wreszcie,
jako ca³o�æ, tworz¹ce populacje narodowe. Jest to problem na wskro� etyczny, który wymaga
dzisiaj ju¿ nie rozpoznania i badañ, ale konstruktywnych i szybkich rozwi¹zañ, skutki zaniecha-
nia mog¹ bowiem w bliskiej przysz³o�ci okazaæ siê katastrofalne nie tylko dla procesów rozwoju,
ale nade wszystko dla samego ich podmiotu � cz³owieka.

Baczny obserwator stosunku dzisiejszego cz³owieka do problemu pracy nie zgodzi siê z tez¹,
¿e wci¹¿ obowi¹zuje postrzeganie jej jako dzia³ania uszlachetniaj¹cego jednostkê. Miar¹ pozycji
spo³ecznej s¹ dochody i g³ównie one ró¿nicuj¹ ludzi. Presti¿u w otoczeniu nie zdobywa siê
wypracowan¹ liczb¹ nadgodzin, a nawet je�li siê tak zdarza, to jest to raczej informacja skrzêtnie
ukrywana. Dochód oraz ró¿nice w zarobkach to jedyne dzi� kryteria stanowi¹ce o pozycji pracu-
j¹cych. Dzieje siê tak na skutek zmiany paradygmatu my�lenia o samej pracy jako warto�ci. Dzi�
jej sens zawiera siê w mo¿liwo�ciach zaspokajania coraz bardziej wygórowanych potrzeb pra-
cownika-konsumenta. Etyka pracy nie tyle uleg³a przeobra¿eniu, co zosta³a usuniêta na rzecz
estetyki konsumpcji: �¯yjemy w spo³eczeñstwie konsumpcyjnym. (�) Konsument to osoba,
która konsumuje, a konsumowanie oznacza zu¿ywanie rzeczy: spo¿ywanie ich, noszenie ich na
sobie, bawienie siê nimi i zaspokajanie w inny sposób naszych potrzeb i pragnieñ (�) bycie
konsumentem oznacza równie¿ � zwykle oznacza � zaw³aszczanie wiêkszo�ci rzeczy, których
przeznaczeniem jest ich konsumpcja; nabywanie ich, p³acenie za nie i czynienie z nich w ten
sposób swej wy³¹cznej w³asno�ci, uniemo¿liwianie wszystkim innym ich u¿ywania bez naszego
przyzwolenia. Konsumowanie oznacza te¿ niszczenie. W trakcie konsumpcji konsumowane rze-
czy przestaj¹ istnieæ, dos³ownie lub w sensie duchowym�2. Trudno tu nie zgodziæ siê z tez¹
Baumana co do charakteru dzisiejszego spo³eczeñstwa. Choæ s¹ to odczucia obserwatora zacho-
wañ spo³eczeñstw krajów zachodnich, bardzo szybko okazuj¹ siê równie aktualne w pañstwach
nale¿¹cych do niedawna do tzw. bloku krajów demokracji ludowej.

Na opisany stan rzeczy, prowadz¹cy do wytworzenia siê grup �zbêdnych�, wp³ywa tak¿e
zmiana dotychczasowego charakteru �rodowiska naturalnego. Cech¹ prze³omu XX i XXI w. jest
postêpuj¹ca zmiana �rodowiska naturalnego, które jest wypierane przez �rodowisko tworzone
sztucznie. Naturalne �rodowisko przyrody ustêpuje miejsca �rodowisku technicznemu3. Stan

2 Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Kraków 2006, s. 53.
3 A. Kêpiñski, Rytm ¿ycia, Kraków 1994, s. 156.
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ten ma �ci�le okre�lone konsekwencje: ¿ycie w sztucznie spreparowanym, technicznym �rodo-
wisku skutkuje poczuciem zerwania naturalnej wiêzi ze �wiatem przyrody, nadto zaburza natural-
ny rytm pracy i odpoczynku. O ile Bauman postrzega proces fascynacji konsumenta oraz jego
pobudzenie jako wynik oddzia³ywania przedmiotów, które pragnie nabyæ, to obserwacje polskie-
go psychiatry-filozofa Antoniego Kêpiñskiego zmierzaj¹ w nieco innym kierunku. Produkcja
techniczna d¹¿y do maksymalizacji wydajno�ci, a jej cech¹ jest seryjno�æ. Zamierzony projekt
jest realizowany w tysi¹cach tak samo wygl¹daj¹cych egzemplarzy, posiadanie jednego z nich
wywo³uje zatem poczucie u�rednienia i homogenizacji potencjalnych nabywców. Dla oryginal-
no�ci i podkre�lenia indywidualnego charakteru nabywcy, wyra¿aj¹cych siê choæby w specy-
ficznych dla siebie preferencjach i gustach, nie ma miejsca. Nowy egzemplarz rzeczy, postrzegany
po raz setny jako taki sam, w koñcu traci atrakcyjno�æ i wywo³uje u nabywcy poczucie obojêtno-
�ci i znu¿enia4. Te, na pozór ró¿ne, kwestie schodz¹ siê w jednym punkcie: Bauman, jako socjolog
i filozof spo³eczny, swe obserwacje opiera na prawid³owo�ciach zachowañ ludzkich, nakierowa-
nych na zwiêkszenie konsumpcji. Jest to zjawisko tak szybkie, jak szybko jeden przedmiot wypie-
ra z rynku drugi, �wie¿szy i nowszy. Kêpiñski konstatuje, ¿e seryjno�æ produkcji powoduje
obni¿enie atrakcyjno�ci przedmiotów, co z kolei wymusza na producentach coraz szybszy cykl
produkcji nowych modeli. Tak czy owak, obie obserwacje zd¹¿aj¹ w stronê wniosków o szybkim
znu¿eniu konsumentów-nabywców, co siê przek³ada na poczucie nudy, przygnêbienia i uczucie
niezaspokojenia pragnieñ. Do tego stanu nale¿y dodaæ zjawisko akceleracji, zwi¹zane nie tylko
z coraz szybszym rozwojem m³odego pokolenia i rytmem ¿ycia, ale tak¿e z fascynacj¹ prêdko�ci¹,
jako niezale¿n¹ warto�ci¹, dziêki której cz³owiek pragnie zapanowaæ nad przestrzeni¹ oraz cza-
sem. Przyspieszenie ¿ycia, jak siê wydaje, rodzi siê z poczucia nienad¹¿ania5.

Spo³eczeñstwa ogarniête po�piechem spiesz¹ siê do pracy, w pracy, a tak¿e po pracy. Po-
�piech bezpo�rednio atakuje nasze ¿ycie, którego ju¿ siê nie prze¿ywa. Przez ¿ycie siê przechodzi
(przeje¿d¿a, przelatuje). Socjologia odnotowuje coraz wiêcej przypadków poczucia niezadowole-
nia z ¿ycia. Po�piech jest sprawc¹ tego, ¿e cz³owiek, ¿yj¹c, nie zaznaje smaku ¿ycia. Nieustanna
gonitwa to wróg odpoczynku; coraz bardziej czujemy siê przemêczeni. Ko³o siê zamyka: wpada-
my w pu³apkê up³ywaj¹cego czasu6. Ale istnieje zupe³nie inna, równie ciekawa interpretacja tego
stanu rzeczy. Francuski filozof-urbanista Paul Virilio wprowadzi³ do literatury pojêcie dromologii
(gr. dromos � bieg, tor wy�cigowy), oznaczaj¹ce naukê o prêdko�ci. Dromologia jest konse-
kwencj¹ braku mo¿liwo�ci ogarniêcia rzeczywisto�ci przez filozofiê. Sta³y wzrost prêdko�ci oraz
rozwi¹zania techniczne ewoluuj¹ w kierunku wynalezienia jeszcze szybszych �rodków transpor-
tu. Jest to problem aktualny dla ka¿dego czasu historycznego. P. Virilio porównuje np. czasy
spo³eczeñstwa kawalerii ze spo³eczeñstwem kolei ¿elaznej czy spo³eczeñstwem samolotów, tele-
fonów, prêdko�ci laserowej i satelitarnej. Zwiêkszaj¹ca siê prêdko�æ wywo³uje podwy¿szenie
czynnika poszerzaj¹cego z jednej strony zakres w³adzy cz³owieka, z drugiej za� narusza ludzkie
prawa. Za wynalazkiem prêdko�ci skrywa siê bowiem nierozpoznana do dzi� przemoc. Odpowie-
dzialno�ci¹ za taki stan rzeczy P. Virilio obarcza tradycjê racjonalistyczn¹. Jego zdaniem, za
wynalazkiem samolotu kryje siê katastrofa powietrzna, za wynalazkiem statku � morska, za trans-
portem satelitarnym � katastrofa kosmiczna itd. Producenci �rodków transportu akcentuj¹ jedy-
nie pozytywny aspekt swoich produktów, natomiast wpisane inherentnie w naturê tych urz¹dzeñ
ryzyko jest skrzêtnie markowane lub ukrywane. Ka¿de nowe urz¹dzenie, ka¿dy nowy rodzaj

4 Ibidem, s. 158.
5 Ibidem, s. 159.
6 Zagadnieniu czasu, jego klasycznych i nieklasycznych ujêæ w filozofii, po�wiêcona jest praca: H. Bu-
czyñska-Garewicz, Metafizyczne rozwa¿ania o czasie. Idea czasu w filozofii i literaturze, Kraków 2003.
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broni, wprowadza do naszego �wiata now¹ formê katastrofy7. Pamiêtajmy, ¿e �ród³em kategorii
prêdko�ci s¹ dla P. Virilio przemiany zachodz¹ce w �wiecie i mentalno�ci cz³owieka. Jako rzecznik
postnowoczesnego paradygmatu my�lenia, jest on przekonany, ¿e rzeczywisto�æ wymknê³a siê
nauce spod kontroli, nie daj¹c siê ju¿ ¿adn¹ miar¹ uj¹æ, przyspieszenie za� jest jednym z jej
sposobów.

Dodatkowym czynnikiem wywo³uj¹cym proces deregulacji poczucia to¿samo�ci cz³owieka
w �wiecie jest wzglêdna ³atwo�æ zdobywania i osi¹gania stanu przyjemno�ci. Obni¿a ona w znacz-
nym stopniu walor tej ostatniej. Widoczne to jest w wielu dziedzinach, pocz¹wszy od wjazdu
kolejk¹ na szczyt góry, zamiast czêsto mozolnej wspinaczki, przez doznania w sferze prze¿yæ
estetycznych czy erotycznych, podczas jedzenia, odpoczynku itd. ̄ ycie, wed³ug A. Kêpiñskie-
go, straci³o swój smak, poniewa¿ zbyt ³atwo przychodzi nam zdobywaæ przyjemno�ci, jakie siê
z nim ³¹cz¹. Przyczyniaj¹ siê do tego urz¹dzenia techniczne skracaj¹ce czas naszej pracy. I choæ
w za³o¿eniu powinni�my dysponowaæ wiêksz¹ ilo�ci¹ tzw. wolnego czasu, stale nam go brakuje.
Cz³owiek nie jest ju¿ jego wy³¹cznym dysponentem � to jakby powszechne odczucie. Wpadamy
wiêc w kolejn¹ pu³apkê zastawion¹ przez ludzk¹ chciwo�æ i nieograniczony pêd ku w³adzy nad
rzeczywisto�ci¹ � zale¿no�æ od techniki. Klasyczna relacja pan � niewolnik okazuje siê relacj¹
cz³owiek � technika, skutkuje bowiem obustronn¹ zale¿no�ci¹. Pan nie mo¿e byæ panem, je�li nie
ma pod sob¹ niewolnika, i odwrotnie, niewolnik staje siê niewolnikiem tylko wówczas, gdy ma
nad sob¹ pana. Urz¹dzenia techniczne maj¹ swoje uwarunkowania, które cz³owiek, jako ich
twórca, musi respektowaæ i byæ im w pewnym sensie podporz¹dkowany8. �Potrzeba cudu tkwi
w cz³owieku, ale »cud« techniczny go nie zaspokaja. Czekanie na Godota koñczy siê rozczarowa-
niem�9. Pozornie technika, od której, jako ludzie, oczekujemy cudu, okazuje siê zupe³nie nieprzy-
datna w rozwi¹zywaniu najbardziej pal¹cych potrzeb cz³owieka, co wiêcej, przysparza nowych
k³opotów, spo�ród których najbardziej niepokoj¹ce jest wyrzucenie poza margines ¿ycia spo-
³ecznego liczebnie poka�nej grupy ludzi, którzy zamiast mieæ wiêcej czasu na odpoczynek oraz
¿ycie rodzinne, gor¹czkowo poszukuj¹ zatrudnienia. Jak pokazuje Bauman, s¹ oni zupe³nie po-
zbawieni szans, poniewa¿ nikt ju¿ ich nie potrzebuje. To oni tworz¹ now¹ klasê (podklasê) spo-
³eczn¹: przegranych, zbêdnych, niepotrzebnych � underclass.

Istnienie biednych i niepotrzebnych specjalnie nie dziwi, ale gdy �recycling� siê nie op³aca,
na co wskazuje Bauman, to musz¹ oni liczyæ siê z faktem pomijania w dyskursie, a¿ do usuniêcia
z mapy socjologicznej w³¹cznie. Izoluje siê ich od reszty konsumentów poprzez �sk³adowanie�
w miejscach odosobnienia spo³ecznego. �Zbêdno�æ� dzieli swe pole znaczeniowe z takimi s³o-
wami, jak: �odrzuty�, �wyrzutki�, ��mieci� � krótko mówi¹c, odpady. Przeznaczeniem bezrobot-
nych, tej �rezerwowej armii pracy�, by³ powrót do czynnej s³u¿by. Przeznaczeniem odpadów jest
�mietnik, wysypisko �mieci10. �Zbêdni� powinni czym prêdzej znikn¹æ z krajobrazu, bo s¹ gro�ni
spo³ecznie. Gro�ni dla konsumuj¹cych w sposób poprawny, czyli coraz dro¿ej i coraz wiêcej. S¹
gro�ni tak¿e dla pañstwa, gdy¿ stanowi¹ grupê uzale¿nion¹ od jego opiekuñczych gestów i po-
suniêæ. Wszystko to wziê³o swój pocz¹tek od zmiany postrzegania pracy i jej statusu. Praca, jako
warto�æ, wprowadza cz³owieka w obszar wspó³odpowiedzialno�ci za �wiat i jego kszta³t. Wyko-
nywana oddzielnie, rzadko kiedy zaspokaja jedynie indywidualne potrzeby. W dobie spo³eczeñ-
stwa postindustrialnego ka¿da czynno�æ jest zharmonizowana i skorelowana z inn¹. Kto�

7 K. Wilkoszewska, Wariacje na postmodernizm, Kraków 2000, s. 88. Zob. te¿: P. Virilio, Wypadek
pierworodny, Warszawa 2007, tego¿: Bomba informacyjna, Warszawa 2006.
8 A. Kêpiñski, op. cit., s. 162.
9 Ibidem, s. 163.
10 Z. Bauman, ¯ycie na przemia³, Kraków 2005, s. 25.
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wykonuje co�, aby inny móg³ z tego korzystaæ, dodaj¹c od siebie czê�æ w³asnej pracy lub
zamykaj¹c na niej cykl produkcyjny. W ten sposób, po�rednio, wytwór ludzki staje siê produk-
tem powszechnie ludzkim. Czê�ciej jednak pracownicy zdani s¹ bezpo�rednio na siebie, podej-
muj¹c dzia³anie kolektywne. Tworz¹ siê wówczas silne wiêzi spo³eczne, kole¿eñskie. Odnosz¹ siê
one nie tylko do wspólnie spêdzonego czasu w pracy, ale skutkuj¹ trwa³ymi relacjami interperso-
nalnymi, przenoszonymi i wykraczaj¹cymi daleko poza ogrodzenia zak³adów przemys³owych11.
Ten fakt, jak siê wydaje, mia³ na my�li Jan Pawe³ II, charakteryzuj¹c strukturê owych wiêzi jako
naturaln¹ realizacjê potrzeby przynale¿no�ci podmiotu, aktywnie uczestnicz¹cego w powszech-
nym etosie pracy. S³owem, jako urzeczywistnienie ludzkiego powo³ania12.

Wspó³cze�nie praca straci³a dawn¹ funkcjê. Kiedy� zaspokaja³a przede wszystkim potrzeby
wynikaj¹ce z ¿ycia. Dodatkowo kszta³ci³a, zawarty w niej element dydaktyczno-socjalizacyjny
pozwala³ bowiem na wielowymiarowy rozwój jednostki podejmuj¹cej pracê. Do dzi� wielu s¹dzi,
¿e stare przys³owie �¿adna praca nie hañbi� nie straci³o na aktualno�ci. A jednak. Podjêcie nisko
op³acanej pracy jedynie z przyczyn egzystencjalnych, szczególnie w oczach m³odego uczestnika
¿ycia spo³ecznego, jest odbierane raczej jako przyznanie siê do pora¿ki, oddanie pola, akt despe-
racji czy rejterada ludzi niemaj¹cych pomys³u na w³asne ¿ycie. Dowodem na taki stan rzeczy jest
wci¹¿ zwiêkszaj¹ca siê liczba oferentów zatrudnienia, rejestrowanych w krajowych urzêdach
pracy. Nie da siê wszystkiego z³o¿yæ na karb najnowszej emigracji. Jest to interesuj¹ce i zupe³nie
nowe zjawisko, wymagaj¹ce odrêbnych badañ socjologicznych. Jednak w tym wypadku mo¿li-
we s¹ co najmniej dwa pogl¹dy: wyje¿d¿aj¹ ci, którzy nie chc¹ tu walczyæ, m³odzi, poszukuj¹cy
przygód, kontaktu z jêzykiem. To pozytywne oblicze. Jednak czasem mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e
powodem wyjazdu jest zbyt niskie wykszta³cenie w naszych szybko zmieniaj¹cych siê warun-
kach lub ukoñczenie kierunków studiów nieprzystaj¹cych do aktualnego zapotrzebowania na
rodzimym rynku pracy. W takiej sytuacji wyjazd do Anglii czy Irlandii, gdzie na pewno pracuje
siê ciê¿ko, ale mimo wszystko ³atwiej jest znale�æ zatrudnienie, to akt �pój�cia na skróty�. Ze-
wsz¹d docieraj¹ g³osy, ¿e z kraju wyje¿d¿aj¹ lekarze, ludzie wykszta³ceni itd. To jednak promil tzw.
nowej emigracji. Zdecydowan¹ jej wiêkszo�æ stanowi¹ studenci bez zawodu, czyli w trakcie
nauki, lub osoby ze �rednim i zawodowym wykszta³ceniem. Prace, jakie wykonuj¹, nie wymagaj¹
specjalnych kwalifikacji (sprzedawca, budowlaniec � najczê�ciej pomocnik murarza, kierowca,
sprz¹taczka). Bywa równie¿ tak, ¿e ludzie wykszta³ceni decyduj¹ siê na zatrudnienie na stanowi-
skach zdecydowanie poni¿ej ich kwalifikacji i aspiracji. Ale zawsze jest to ich osobisty wybór.
Bior¹c za punkt wyj�cia stanowisko Z. Baumana, mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e dzi� kraje nale¿¹ce
do Wspólnoty Brytyjskiej to silosy przejmuj¹ce �materia³ toksyczny�, zupe³nie w kraju zbêdny,
bezu¿yteczny i niebezpieczny. Przeznaczeniem �zbêdnych� jest nie ujawniaæ swego istnienia. To
grupa, której nikt nie potrzebuje. Staj¹c innym na drodze, przeszkadza i utrudnia budowanie
wielkiej sieci mi³o�ników konsumpcji. �Byæ »zbêdnym« znaczy byæ nadliczbowym, niepotrzeb-
nym, bezu¿ytecznym � niezale¿nie od tego, jaki rodzaj potrzeb i po¿ytków okre�la standard
u¿yteczno�ci i nieodzowno�ci. Inni ciê nie potrzebuj¹; poradz¹ sobie równie dobrze � a nawet
lepiej � bez ciebie. Nie istnieje ¿aden oczywisty powód twojej obecno�ci i nie ma podstaw, by�
móg³ domagaæ siê prawa do pozostania. Uznaæ kogo� za »zbêdnego« znaczy wyrzuciæ go
dlatego, ¿e przeznaczony jest do wyrzucenia�13. Polska dokonuje recyklingu, ale z uwagi na
niskie nak³ady w stosunku do bogatszych pañstw i przy ma³ym zainteresowaniu potencjalnych

11 Ten m.in. problem podj¹³em w artykule: Praca i przedsiêbiorczo�æ w �wietle wybranych encyklik Jana
Paw³a II, �Przedsiêbiorczo�æ � Edukacja� nr 2, Warszawa-Kraków 2006, s. 164�184.
12 Jan Pawe³ II, Laborem exercens, Wroc³aw 1995.
13 Z. Bauman, ¯ycie na�, s. 25.
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chêtnych14 rzeczywi�cie jest on nieop³acalny. Pozostaje wiêc sk³adowanie i izolacja zbêdnych
i niepotrzebnych ludzi, najlepiej z dala od tych, którzy maj¹ sta³e zatrudnienie i niespecjalnie im
zale¿y na zwiêkszeniu konkurencyjno�ci na rodzimym rynku pracy.

Zgo³a inaczej maj¹ siê konsumenci poprawni, tzn. w sposób w³a�ciwy konsumuj¹cy podsu-
wany im wci¹¿ �wie¿y towar. Aby podnie�æ wydajno�æ konsumpcji, nale¿y u¿yæ w stosunku do
nich wszelkich mo¿liwych �rodków zachêty, aby zechcieli zainteresowaæ siê tym, co na rynku siê
pojawia. Dlatego nie mo¿na daæ im odpocz¹æ, permanentnie nêc¹c nowym, doskonalszym obiek-
tem po¿¹dania, najczê�ciej poprzedzonym szerok¹ kampani¹ reklamow¹15. Sztuczne utrzymywa-
nie ich w stanie ci¹g³ej gotowo�ci do spo¿ycia, przeradzaj¹ce siê prêdko w stan poczucia
niezadowolenia, to najlepszy ze sposobów pozbywania siê produktów z rynku, w �lad za czym
pod¹¿a szybka produkcja dóbr ulepszonych, nowszych, przez to bardziej po¿¹danych. Przemy-
�lana strategia, stwarzaj¹ca nowe grupy konsumenckie, opiera siê na idei utrzymywania ich
w nieustannej euforii. Ludzie ci ¿yj¹ od atrakcji do atrakcji, od promocji do promocji, wykorzystu-
j¹c ka¿d¹ nadarzaj¹c¹ siê okazjê, aby pozyskaæ co� nowego, atrakcyjnego. W tym niekontrolo-
wanym szale zakupów i konsumpcji klient niezbyt liczy siê z kosztami. Jedyny przelicznik, jakim
siê kieruje, to utrzymanie odpowiedniego poziomu ¿ycia, aby u¿ytkuj¹c dobra o okre�lonym
przez �rodowisko standardzie umia³ ów status zachowaæ, a je�li to mo¿liwe, podwy¿sza³ go.
Bilansu zagubionych po drodze szans i warto�ci nie robi. Konsumuj¹c dobra, cz³owiek nie-
opatrznie dokonuje autokonsumpcji, konsumuje bowiem swe w³asne cz³owieczeñstwo, konsu-
muje sw¹ rodzinê, samego siebie. �¯yjemy dzi� w globalnym spo³eczeñstwie konsumentów
i charakterystyczne dla niego wzory musz¹ wp³ywaæ na wszystkie aspekty naszego ¿ycia, wli-
czaj¹c w to pracê i ¿ycie rodzinne. Jeste�my zmuszani, aby konsumowaæ wiêcej, i w ten sposób
sami stajemy siê towarami na rynku konsumenckim i rynku pracy�16. Ci¹g³a pogoñ skutecznie
blokuje refleksje na temat wykorzystania wolnego czasu, odwiedzin bliskich, przeczytania wa¿-
nej ksi¹¿ki, obejrzenia dobrego filmu itd. ̄ ycie rozpatrywane z punktu widzenia zewnêtrznego
obserwatora to pasmo udrêk, po�piechu, bezrefleksyjno�ci i pustki wewnêtrznej. Taki jest stan
dzisiejszego cz³owieka, dla którego praca, biznes, posada, to trampolina do wybicia siê ponad
przeciêtno�æ, aby byæ kim�, przynajmniej w oczach s¹siadów.

Zupe³nie odrêbn¹ � ale nie sposób jej pomin¹æ � pozostaje kwestia niepotrzebnych ju¿ i czê-
�ciowo zu¿ytych rzeczy, które staj¹c siê nieprzydatnymi do dalszej konsumpcji i zast¹pione
nowymi, stanowi¹ ju¿ to zbêdny, ju¿ to k³opotliwy balast. Czêsto ich recykling tak¿e staje siê
nieop³acalny. Mo¿na je sk³adowaæ gdzie� w zakamarkach piwnic, gara¿y, sk³adzików lub wyko-
rzystaæ bardziej �humanitarnie�, obdarowuj¹c nimi. tzw. ubogich bli�nich. To do�æ czêsta ostat-
nio praktyka, tym bardziej, ¿e pojawiaj¹ siê ku temu rozmaite okazje. Z. Bauman nazywa je
�karnawa³ami dobroczynno�ci�, co ja, obserwuj¹c rodzime zachowania, okre�li³bym raczej �festi-
walami dobrego serca�. Jednak od razu nasuwaj¹ siê pytania: Czyjego dobrego serca? Dobrego

14 Niewielkie zainteresowanie ofertami szkoleñ organizowanych np. przez urzêdy pracy wynika z pro-
stego faktu: ukoñczenie kursu komputerowego, kursu spawacza, glazurnika itp. nie gwarantuje zatrudnie-
nia. Szkolenia, ob³o¿one restrykcjami (stuprocentowa obecno�æ, zaanga¿owanie, egzaminy koñcowe itp.)
wynikaj¹cymi z ¿¹dañ instytucji wyk³adaj¹cych �rodki finansowe na tego typu cele, s¹ czêsto ma³o
atrakcyjn¹ form¹ zmiany kwalifikacji. Ponadto, ka¿dy pracodawca wymaga praktyki w zawodzie, bo nie
chce dok³adaæ do pracownika na jego szkolenie czy przyuczenie. Czas zapotrzebowania na absolwentów
szkó³ zawodowych i techników, których brano do tzw. przyuczenia w zawodzie, min¹³ bezpowrotnie.
Zadzia³a³ prosty mechanizm: rachunek ekonomiczny.
15 Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm�, s. 58.
16 Z. Bauman, Szanse etyki w zglobalizowanym �wiecie, Kraków 2007, s. 45.
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serca wzglêdem kogo? Dla bezdomnych, ubogich, cierpi¹cych niedostatek, czy dobrego serca
dla nas samych? Czy rzeczywi�cie, daj¹c czasem drobne pieni¹dze lub wk³adaj¹c do pojemnika
PCK znoszon¹ i niemodn¹ ju¿ marynarkê lub stare spodnie albo wyci¹gaj¹c z koszyka torebkê
ry¿u b¹d� któr¹� z kilku paczek makaronu i wrzucaj¹c do kartonu jako tzw. dar serca dla niedo¿y-
wionych dzieci, pomagamy w³a�ciwemu adresatowi, czy sobie?

Bywa, ¿e sumienie niepokoi. Z punktu widzenia dostarczycieli produktów podlegaj¹cych
konsumpcji s¹ to zjawiska niepokoj¹ce. Jak �urobiæ� klienta, aby zechcia³ odczuwaæ jedynie
satysfakcjê z nabytego towaru i to niezbyt d³ugo; co zrobiæ, ¿eby zachcia³o mu siê czego�
nowego, bardziej ekstrawaganckiego z jednej strony, a co zrobiæ, ¿eby nie przysz³a mu do g³owy
my�l, ¿e mo¿e ma za du¿o i nale¿y siê podzieliæ? Wystrzegaj¹c siê wszelkich uogólnieñ, na pewno
dla wielu krzywdz¹cych, mo¿na powiedzieæ, ¿e konstatacje Z. Baumana nie zawsze i nie wszêdzie
maj¹ swoje odzwierciedlenie. Socjologia kieruje siê liczbami, które prowadz¹ do ujednoznacznieñ
w zakresie badañ nad wybran¹ grup¹ spo³eczn¹. Ich wyniki rozci¹ga siê na ca³e spo³eczeñstwo,
co musi budziæ w¹tpliwo�ci. S¹ bowiem nierzadko przyk³ady sytuacji wrêcz przeciwnych. We
wk³adce �Du¿y Format� do �Gazety Wyborczej� nr 40/751 z 22.10.2007 r., w tek�cie autorstwa
V. Szostak i K. Michalak, Gudbaj, Elka, opisuj¹cym rodaków mieszkaj¹cych na ulicach Londy-
nu, jeden z rozmówców wyznaje: �Tylko ¿e tu mo¿na za darmo du¿o znale�æ. Ludzie wyk³adaj¹ na
ulice czyste, wyprasowane ubrania. Wyrzucaj¹ dobre telewizory, sprzêt, wszystko! Sklepy wy-
rzucaj¹ du¿o dobrych rzeczy. Tego jest full, jak siê wie, gdzie szukaæ. I s¹ jad³odajnie, gdzie mo¿na
zje�æ za darmo i jeszcze »tejke³eja« wzi¹æ. No rozumiesz, na wynos jedzenie (�)�17. Jednak
problem pozostaje otwarty dopóty, dopóki z ulic nie znikn¹ przemykaj¹ce cichcem staruszki lub
starcy potrz¹saj¹cy przy wej�ciu do sklepów pó³otwart¹ d³oni¹, próbuj¹cy up³ynniæ ogrodowe
astry, ogórki lub warzywa albo �mierdz¹cy, odra¿aj¹cy i natrêtni bezdomni o omdla³ych spojrze-
niach, poci¹gaj¹cy z plastykowego peta napój równie fioletowy jak ich twarze. Takie obrazki
niepokoj¹ i atakuj¹ sumienia, jednak skutecznym antidotum na tego typu stany okazuje siê
adiaforyzacja.

Aby znale�æ definicjê tego okre�lenia, nale¿a³oby siê cofn¹æ do eklezjalnej wyk³adni dogma-
tyczno-etycznej. Adiaforyczny to inaczej obojêtny albo neutralny. Historycznie � to pogl¹d
odnosz¹cy siê do kwestii wiary lub praktykowania okre�lonych obrzêdów, zwi¹zanych z udzia³em
wiernego w ¿yciu Ko�cio³a. Z. Bauman, pos³uguj¹c siê tym pojêciem, rozumie go jako uwolnienie
jakiego� czynu lub dzia³ania od moralnej oceny. I choæ jest ono niekiedy nawet z natury kwalifi-
kowane moralnie, adiaforyzowaæ oznacza tu oceniaæ za pomoc¹ probierzy i kryteriów innych ni¿
moralne, co implikuje zwolnienie (uwolnienie) dzia³ania od ocen moralnych18. Z problemem adia-
foryzacji ³¹czy siê �ci�le egoizm trawi¹cy dzisiejsze spo³eczeñstwo. Co prawda ka¿dy cz³onek
spo³eczeñstwa pracuje na w³asn¹ korzy�æ i rachunek, najpierw zabezpieczaj¹c potrzeby swoje
oraz najbli¿szych, ale jako wspó³obywatel powinien mieæ na sercu pomy�lno�æ innych � wszak
jego status jest w du¿ej mierze wynikiem zamo¿no�ci spo³eczeñstwa i �rodowiska, do którego
nale¿y i w którym ¿yje. �Adiaforyzuj¹ce skutki (czyli sprawiaj¹ce, ¿e dzia³ania etyczne maj¹
neutralny charakter i nie podlegaj¹ etycznej ocenie i potêpieniu) osi¹ga siê jednak obecnie
najczê�ciej przez zastêpowanie »odpowiedzialno�ci za innych« »odpowiedzialno�ci¹ przed sob¹«
po³¹czon¹ z »odpowiedzialno�ci¹ za siebie«�. Uboczn¹ ofiar¹ radykalnego przyjêcia konsume-
rystycznej interpretacji wolno�ci jest Inny jako obiekt odpowiedzialno�ci etycznej i troski moral-
nej�19. Wizja �wiata konsumeryckiego jest oczyszczona z idei mieszkañców odpowiedzialnych za

17 V. Szostak i K. Michalak, Gudbaj, Elka, �Du¿y Format� , �Gazeta Wyborcza� nr 40/751, 22.10. 2007 r.
18 Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm�, s. 152.
19 Ibidem, Szanse etyki�, s. 37 i 38.
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siebie nawzajem. Ka¿dy z konsumentów jest graczem, a gra toczy siê dos³ownie o wszystko,
pocz¹wszy od wp³ywów, stanowisk, przez przedmioty codziennego u¿ytku, na miejscu, w któ-
rym dokonuje siê konsumpcji, koñcz¹c.

Punktem wyj�cia w �cieraniu siê ró¿nych racji jest specyficzne, bo jednostronne pojêcie
i odczuwanie wolno�ci. Jest to wyk³adnia wolno�ci zdzicza³ej. Koncepcja w³asnej wolno�ci i jej
kresu, który wyznacza mi wolno�æ Innego, nikogo nie interesuje. Tyle mam wolno�ci, ile znaczê
w �rodowisku, w którym dzia³am, mieszkam i pracujê, a ile mam, tyle mogê. �¯ycie w tym plurali-
stycznym �wiecie oznacza do�wiadczenie wolno�ci jako nieustannej oscylacji miêdzy przynale¿-
no�ci¹ a dezorientacj¹�20. Inny to tak¿e pretendent do wolno�ci, rywal, intruz i konkurent. Innego
odbiera siê jako tego, który dybie na nasz¹ s³abo�æ, czeka na pora¿kê, zastawia sid³a. W takim
przekonaniu utwierdzaj¹ nas bohaterowie programów spod znaku reality show. Ich chamstwo,
przebieg³o�æ, bezpardonowo�æ i ostra gra, nacechowana brakiem zaufania do Innego, podejrzli-
wo�ci¹ wobec ka¿dego rywala, amplifikuje i pog³êbia brak poczucia wiêzi z innymi. Inny jest nam
potrzebny dopóty, dopóki jego wsparcie przyczynia siê do naszych sukcesów. Z chwil¹, gdy
jego pomoc przestaje siê przek³adaæ na nasze korzy�ci, odtr¹camy go jak niepotrzebn¹ ju¿ i zu¿y-
t¹ rzecz. Traktujemy go niczym wyci�niêt¹ cytrynê. Z. Bauman, przywo³uj¹c termin Anthony
Giddensa: confluent love21 , wskazuje na formê, w jakiej coraz powszechniej wyra¿aj¹ siê intymne
stosunki miêdzyludzkie. �Zawiera siê dzi� zwi¹zki nie »po to, aby«, nie z my�l¹ o tym, aby s³u¿y³y
one czemu innemu ni¿ one same � ale gwoli korzy�ci, jakie ma siê nadziejê wydobyæ ze zwi¹zku
samego: gwoli satysfakcji, jak¹ dostarczyæ ma partner w toku intymnego obcowania (�). By³oby
wiêc bezsensowne domaganie siê, by mi³o�æ taka, a tym bardziej zwi¹zek, któremu przesta³a ona
towarzyszyæ, trwa³y d³u¿ej ni¿ satysfakcje, jakich dostarczaj¹ sobie nawzajem partnerzy. Wspó³-
bie¿na mi³o�æ nie ma ¿adnych innych racji poza zadowoleniem, jakiego przysparza partnerom�22.
Ta ma³o optymistyczna wizja wynika z obserwacji zachowañ ludzkich, mieszcz¹cych siê w ra-
mach cywilizacji globalnej. Zarzut generalizacji, jak zwykle w tego typu uogólnieniach � zasadny,
wydaje siê takim byæ jedynie z pozoru, zachowania bowiem, nie twierdzê, ¿e nielicznej grupy
ludzi, aczkolwiek nie na tyle licznej, by orzekaæ o niej jako o wiêkszo�ci, pe³ni¹ niestety rolê
wyj¹tku potwierdzaj¹cego regu³ê.

¯ycie wspó³czesnego cz³owieka to nieuporz¹dkowany ci¹g epizodów. Ci¹g zak³ada nastêp-
stwo, ale nastêpowanie po sobie wydarzeñ charakteryzuje siê alogiczno�ci¹. Jest ci¹giem nie-
uporz¹dkowanym. Ponowoczesno�æ daleka jest od uporz¹dkowania linearnego. Wydarzenia
zachodz¹ symultanicznie, obok siebie, a chronologia nie jest wymogiem metodologicznym ani
konieczno�ci¹. Z jednego wydarzenia wcale nie musi wynikaæ inne; zwi¹zek skutkowo-przyczy-
nowy pozostaje w zawieszeniu. Autonomiczno�æ ka¿dego z epizodów wype³niaj¹cych prze-
strzeñ socjologiczn¹ powoduje, ¿e na zamkniêt¹ ca³o�æ nie sk³adaj¹ siê uporz¹dkowane elementy,
jako jej czê�ci sk³adowe, ale ca³o�ciami s¹ same te fragmenty, epizody, sekwencje. Ich przygod-
no�æ oraz randomizacja wystêpowania to cechy charakterystyczne ponowoczesnego modelu
odbierania rzeczywisto�ci, czasu oraz sensu23. Trafn¹ egzemplifikacj¹ i metafor¹ zarazem tego
typu zachowañ s¹ seriale telewizyjne. Z. Bauman dostrzega w nich nie tylko epizodyczno�æ
wydarzeñ, ale tak¿e epizodyczno�æ i efemeryczno�æ ludzi pojawiaj¹cych siê na planie. �Dobrze
oddaje charakter ponowoczesnego ¿ycia format serialu telewizyjnego: w ka¿dym odcinku poja-
wiaj¹ siê te same osoby (z dodatkiem paru »wystêpów go�cinnych« � postaci bez przesz³o�ci,

20 G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, Wroc³aw 2006, s. 24.
21 Z. Bauman to wyra¿enie t³umaczy jako �mi³o�æ wspó³bie¿n¹�.
22  Z. Bauman, Dwa szkice o moralno�ci ponowoczesnej, Warszawa 1994, s. 16 i 17.
23 Ibidem, s. 15.
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ale i bez przysz³o�ci, które pojawiaj¹ siê znik¹d po to tylko, by odegraæ przydzielon¹ im rolê
i znikn¹æ bezpowrotnie), ale ka¿dy odcinek opowiada zdarzenie, które w ramach odcinka zaczyna
siê i koñczy; wszystko, co zdarzeniu nadaje sens i dla jego zrozumienia jest potrzebne, zawarte
jest w jednym odcinku � nie jest wiêc wa¿ne, w jakim porz¹dku odcinki s¹ ogl¹dane, jako ¿e
znajomo�æ jednych nie jest warunkiem rozumienia innych�24. Odczuwanie w podobny sposób
rzeczywisto�ci zawê¿a nasze poczucie czasu oraz pole dzia³ania. Skutkuje to recepcj¹ �wiata
pozapodmiotowego w jego tymczasowo�ci i prowizoryczno�ci. Nikt dzi� nie ma poczucia, ¿e
wyuczony zawód wystarczy mu do koñca aktywno�ci zawodowej. Panuje moda na zatrudnienie
dorywcze, daj¹ce mo¿liwo�æ rezygnacji z pracy praktycznie z dnia na dzieñ. Gwarantowana
stabilno�æ i poczucie bezpieczeñstwa, jako wynik zawarcia stosunku o pracê, ustêpuje tymcza-
sowo�ci, dora�no�ci i elastyczno�ci. Taka sytuacja wymaga od pracobiorców wzmo¿onej aktyw-
no�ci. Nie mo¿na bazowaæ na materiale zastanym i przejêtym. Status quo musi zostaæ zast¹pione
in statu nascendi.

Aktywizacja �ludzi do wziêcia� obliczona jest na zwiêkszanie atrakcyjno�ci i konkurencyj-
no�ci na rynku pracy poprzez: zdobywanie nowych kwalifikacji (niekiedy wielu), odwiedzanie
agencji rekrutuj¹cych pracowników potrzebnych na konkretnym stanowisku, wreszcie, ci lu-
dzie stanowi¹ sta³¹ klientelê firm headhunterskich. Has³o �ustawicznego kszta³cenia� to oferta
skierowana nie tylko do ludzi m³odych, ale i do tych w zaawansowanym wieku. Ewenementem
naszych czasów jest ogromne zapotrzebowanie na tworzenie instytucji uniwersytetu trzecie-
go wieku. Owszem, jest to m.in. wynik alienacji spo³ecznej ludzi starszych oraz braku zaintere-
sowania ich losem. To tak¿e czêsto skutek zaniedbañ najbli¿szej rodziny, szczególnie jej
m³odszych cz³onków, którzy nie maj¹ czasu dla bliskich, bo sami s¹ poch³oniêci albo szkolenia-
mi odbieraj¹cymi resztê wolnego czasu, albo prac¹ w godzinach nadliczbowych. Mimo to � na
zajêciach dla ludzi starszych naucza siê jêzyków obcych, wdra¿a do pracy z komputerem i uczy
praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w zinformatyzowanej i przez to coraz bardziej
obcej rzeczywisto�ci.

Dociekaj¹c przyczyn tej postapokaliptycznej kondycji dzisiejszego cz³owieka, trzeba zauwa-
¿yæ, ¿e zjawisko to ma swój pocz¹tek w kryzysie dialogu. Choæ dzi� o dialogu mówi siê wiele,
mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e jest to raczej têsknota za utraconym dziewictwem. Kto dzi� rozma-
wia? Z Innym, Innymi, a nawet z sob¹ samym? Czy nie jest przekleñstwem naszego wieku, ¿e
Heideggerowskie Gerede, pe³ni¹ce neutraln¹ przecie¿ rolê w jego ontologii fundamentalnej25,
sta³o siê dzi� jedynym sposobem komunikacji interpersonalnej? Intuicja kieruje nas w stronê
skar³owacia³ych form rozmowy, jakimi s¹ wszêdobylskie gadaniny, paplaniny itd., do�æ skutecz-
nie podtrzymywane przez kampanie reklamowe (sieci telefonii komórkowych). Wyp³aszczona
forma pozostawania w byciu-siê jako mo¿liwo�ci, z tej ostatniej czyni zwyczaj i codzienno�æ. Jej
przyjêcie, jako formy wyra¿ania siê w �wiecie, odrywa nas od Innego, przeszkadzaj¹c w dostêpie
do Jego �wiata, odrywa nas od siebie i czyni z nas podmioty o niezbyt skomplikowanej struktu-
rze wewnêtrznej. �Chytra ewokacja przez Heideggera jestestwa w modus Siê wci¹ga wszystkie
jednostki bez wyj¹tku w pogardê wobec obowi¹zuj¹cego wcze�niej stanu rzeczy: tak bardzo
ingeruj¹ w nas ci¹gle zakwestionowani inni, ¿e w ¿aden sposób nie jeste�my w stanie dotrzeæ do
swojej »w³asnej egzystencji«�26. Dosiebny charakter komunikatów, na które jeste�my zdani i bez
których nie potrafimy siê obej�æ, rzutuje na ich ja³owy charakter oraz dywergencjê podmiotów
jako homo loquens. Jestem zdania, ¿e aktualna rzeczywisto�æ, choæ uparcie podtrzymuje mit

24 Ibidem, s. 15.
25 M. Heidegger, Bycie i czas,  Warszawa 1994, s. 237.
26 P. Sloterdijk, Pogarda mas, Warszawa 2003, s. 49 i 50.
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o potrzebie dialogu, w rzeczywisto�ci nawet nie stara siê stworzyæ warunków do jego zaistnienia.
I choæ wiele siê mówi o dyskursie spo³ecznym, naukowym, ekumenicznym, jako istoty zdane na
wzajemny kontakt, pozostajemy jedynie na poziomie komunikatów.

Komunikat to zbyt ma³o, aby nawi¹zaæ szczery dialog, w którym nie szuka siê siebie, ale
Innego. Dialog to mo¿liwo�æ p³ynnego przej�cia do rozmowy, której warunkiem wstêpnym jest
chêæ rozumienia tego, co Inny w nasz¹ stronê kieruje, z czym do nas przychodzi. Dopiero jego
spe³nienie umo¿liwia wymianê my�li i zd¹¿a w stronê porozumienia. Jeste�my zdominowani przez
szereg gier, z których nie zdajemy sobie sprawy. Ka¿da wymiana komunikatów stanowi któr¹�
z nich.27  Nie mamy pojêcia, w ilu grach uczestniczymy. Bior¹c udzia³ w ró¿nych dyskursach,
stajemy siê uczestnikami wielu gier jednocze�nie. B³êdnie te¿ kwalifikujemy i oceniamy nasze
kontakty. Wymiana informacji, jaka zachodzi w sytuacjach komunikacyjnych face to face, za
po�rednictwem internetu lub telefonu, wymusza przejêcie regu³ z góry wyznaczonych i nakaza-
nych, aby ich przestrzegaæ. Nasza pozycja jako nadawcy lub odbiorcy jest z góry ustalona.
Bêd¹c u¿ytkownikami jêzyka, jeste�my weñ uwik³ani, z ca³ym baga¿em przedrozumieñ i sensów,
potrzebujemy go jako tworzywa kszta³tuj¹cego nasz proces my�lenia28. Poniewa¿ uczestniczy-
my w grach jêzykowych, ka¿dy nasz ruch, tu: werbalny, staje siê posuniêciem w grze29. Do gry
przystêpuje siê dobrowolnie, akceptuj¹c oraz przyjmuj¹c regu³y ni¹ rz¹dz¹ce. Ale celem ka¿dej
gry jest zwyciêstwo nad innymi. Gra siê po to, aby wygraæ. Bywa, ¿e sposobem na zwyciêstwo
jest eliminacja przeciwnika. Ten prosty mechanizm ukazuje, jak w czasach kryzysu porozumienia
mo¿na interpretowaæ zachowania komunikacyjne30. S¹ one czê�ci¹ ¿ycia ka¿dego cz³owieka, ale
ma³o kto z nas zdaje sobie do koñca sprawê, jak daleko odeszli�my od formy dialogu jako szczerej
i autentycznej rozmowy, nakierowanej na zrozumienie Drugiego i osi¹gniêcie stanu porozumie-
nia. Dzi� siê nie porozumiewamy, ale komunikujemy, informujemy siebie nawzajem o naszych
stanach, roszczeniach, pretensjach, preferencjach, poparciu, dezaprobacie itd. Nawet sytuacje
graniczne31 rzadko s¹ w stanie wyrwaæ nas na d³u¿ej z pospolito�ci kontaktów, podnosz¹c nasz¹
refleksjê do wy¿szego wymiaru.

Konstatacje Z. Baumana, dotycz¹ce kondycji dzisiejszego cz³owieka, jego wp³ywu na kszta³-
towanie siê rzeczywisto�ci spo³ecznej, nie napawaj¹ optymizmem. G³ównym zagro¿eniem jest
zatracenie siê w konsumerycznym sposobie prze¿ywania naszego �tu i teraz�. Sta³a aktywno�æ
konsumencka, wytê¿anie si³ w kierunku nabywania dóbr, odwracaj¹ uwagê od wewnêtrznej
sfery prze¿ywania w³asnego cz³owieczeñstwa, osadzonego w relacjach do Innego. Pogl¹d ten
wynika z antropologicznych za³o¿eñ Z. Baumana, które przek³adaj¹ siê na jego ocenê oraz po-
strzegalno�æ �wiata i ludzi. Z tymi za³o¿eniami nie zgadza siê m.in. Zbigniew Sare³o, poddaj¹c je
ocenie i kwalifikuj¹c jako postmodernistyczne. Rzeczywi�cie, u Baumana mo¿emy przeczytaæ:
�Kontekst ponowoczesny forytuje wiêc, rzec mo¿na, brak �ci�le okre�lonej to¿samo�ci; im mniej
dok³adnie to¿samo�æ jest zdefiniowana, tym lepiej dla jej posiadacza. Najlepiej wiedzie siê osob-
nikom, których swobody ruchu nie krêpuje precyzyjna specjalizacja, którzy nie maj¹ zwyczaju
koncentrowania uwagi zbyt d³ugo na jednym przedmiocie, nie przywi¹zuj¹ siê nadmiernie do
spraw, jakimi wypada im siê zaj¹æ w tej czy innej chwili i zachowuj¹ dystans i wstrzemiê�liwo�æ
emocjonaln¹ wobec tego, czym siê w ka¿dym momencie zajmuj¹. Osobowo�æ i�cie ponowoczesna
wyró¿nia siê brakiem to¿samo�ci. Jej kolejne wcielenia zmieniaj¹ siê równie szybko i gruntownie,

27 L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, Warszawa 2000, s. 11.
28 H.G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Warszawa 2004.
29 J.F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Warszawa 1997, s. 45.
30 Ibidem, s. 41�46.
31 K. Jaspers, Wprowadzenie do filozofii, Wroc³aw 2000, s. 13.

�Underclass� i �konsumenci wybrakowani�. Zmiana stratyfikacji uk³adu spo³ecznego...



224

co obrazy w kalejdoskopie�32. Spo�ród niektórych trafnych za³o¿eñ antropologicznych Z. Bau-
mana wspomniany autor wyci¹ga co najmniej kontrowersyjne wnioski, bo oto bowiem z przyk³adu,
jakim pos³u¿y³ siê Bauman, analizuj¹c relacjê pomiêdzy spo³eczeñstwem a religi¹, przywo³uj¹c
stwierdzenie Schopenhauera, ¿e istnienie jest czystym przypadkiem, Sare³o czyni tezê Baumana,
jak¹ ten ostatni mia³ przej¹æ od autora Die Welt als Wille Und Vorstellung33. Mimo takich drobnych
nadinterpretacji mo¿na siê jednak zgodziæ, ¿e egzystencja w �wiecie Baumana jest pozbawiona
sensu w jego wymiarze ontologicznym, albowiem jako byt nie ma ona ani struktury, ani fundamen-
tów; co wiêcej, jako byt absurdalny pozbawiona jest tak¿e celowo�ci, jako immanentnego sk³adni-
ka. Na pytanie postawione przez Sare³o, czy cz³owiek w koncepcji Baumana nie zosta³ zredukowany
do ¿ycia animalno-somatycznego, trac¹c wymiar duchowy34 , odpowiedzi¹ s¹, jak sadzê, zachowa-
nia samego cz³owieka. Je¿eli w otaczaj¹cym �wiecie obserwujemy intensyfikacjê zachowañ o cha-
rakterze konsumerycznym, pozostawiaj¹cych poza obszarem zainteresowania sferê ducha, to stan
ten jest poniek¹d odpowiedzi¹ na pytanie. Wydaje siê, ¿e Bauman nie pozbawia cz³owieka statusu
istoty rozumnej, której �ród³o donios³o�ci ontologicznej stanowi sfera ¿ycia duchowego, co suge-
ruje Z. Sare³o. Cz³owiek, jako compositum czynnika materialnego i duchowego, z w³asnej inicjaty-
wy opuszcza pole wymiaru duchowego, rezygnuj¹c zeñ kosztem wzmo¿enia dzia³añ odnosz¹cych
siê do sfer materialnej i somatycznej. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest, jak s¹dzê, wiele, od
poczucia indyferentyzmu moralnego, przez co�, co teologia okre�la mianem acedii, czyli lenistwa
duchowego, na oczywistym dla bacznego obserwatora rzeczywisto�ci procesie sekularyzacji koñ-
cz¹c. Cz³owiek ponowoczesny to istota s³aba. Bogactwo ¿ycia duchowego to dla niej wy¿yny dla
wybranych. Trywializacja potrzeb duchowych jest najprostsz¹ prób¹ zawoalowania w³asnej bez-
radno�ci wobec egzystencjalnie trudnych przecie¿ pytañ. Skar³owacia³o�æ egzystencji � oto g³ów-
ny problem dzisiejszego cz³owieka. Id¹c na skróty, popadaj¹c w przeciêtniactwo, w którym przesta³o
siê od siebie wymagaæ, czêsto dlatego, ¿e nie ma nikogo, kto by tego od nas oczekiwa³ (co absolut-
nie nie zwalnia od stawiania sobie celów i wyzwañ), popadanie w gnu�no�æ � takie drêcz¹ce
odczucia musz¹ budziæ lêki, obawy i prowadziæ do stanu przygnêbienia. Na tak zarysowanym tle
Dekalog okazuje siê wyzwaniem dla tytanów i etycznych supermanów, nie dla Kowalskich, Nowa-
ków, mnie. Nie dam rady. Po co wiêc próbowaæ?

Do tej, w znacznej mierze uproszczonej, diagnozy nale¿y dodaæ powszechne zjawisko selek-
tywno�ci tre�ci, które odpowiadaj¹ nam jako beneficjentom okre�lonych wymagañ. Coraz wy-
ra�niej mo¿na dostrzec problem tzw. chrze�cijañstwa selektywnego, w którym tzw. wierny, np.
statystyczny katolik, wybiera sobie regu³y, dogmaty oraz przykazania najbardziej dlañ wygodne.
Tych trudnych, wymagaj¹cych od niego aktywno�ci, ofiary, po�wiêcenia (s¹ tacy, dla których
szczytem ofiarno�ci pozostaje uczestnictwo w liturgii w niedzielê lub �wiêto), staniêcia wobec
siebie i Transcendencji w prawdzie swej nêdzy, ma³o�ci i przygodno�ci � unikamy lub uznajemy
je za niedzisiejsze, nieludzkie. One zupe³nie nie mieszcz¹ siê w ponowoczesnym paradygmacie
cz³owieczeñstwa. Jako spo³eczeñstwo, deklaruj¹ce hurtowo przywi¹zanie do tradycji Ko�cio³a
obrz¹dku ³aciñskiego, daleko odeszli�my od idea³u, który jeszcze niedawno wydawa³ siê bliski
spe³nienia. Co takiego zasz³o? Co siê wydarzy³o, ¿e Dekalog, jego oferta, nie jest dzi� dla nas
propozycj¹? Je�li Dekalog przesta³ byæ interesuj¹c¹ propozycj¹, to czy alternatyw¹ ma byæ sza³
zakupów, topienie i trwonienie resztek uczuæ w krótkotrwa³ych chwilach zadowolenia z kolejne-
go telefonu, auta, garnituru, poczucia luksusu? Kogo zastanawia fakt, ¿e przystêpuj¹c do które-

32 Z. Bauman, Dwa szkice�., s. 16.
33 Z. Sare³o, Za³o¿enia antropologiczne w etycznych pogl¹dach Z. Baumana [w:] Moralno�æ i etyka
w ponowoczesno�ci, Z. Sare³o (red.), Warszawa 1996, s. 65.
34 Ibidem, s. 72.
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go� z wyznañ, przyjmujemy za obowi¹zuj¹ce, a wiêc nasze, jego nakazy i zakazy? Przypomina to
sytuacjê gracza, który przystêpuj¹c do gry, wie, ¿e daje ona szanse na zwyciêstwo, ale jest te¿
�wiadom, ¿e mo¿e przegraæ. Godz¹c siê na taki stan rzeczy, respektuje regu³y, jakie ni¹ rz¹dz¹.
Podobnie jest z religi¹. Religia to zbiór nakazów, obowi¹zków i zakazów. Je�li z którym� siê nie
zgadzasz, nie graj, nie wchod�. Umiej powiedzieæ sobie: �tak, tak, nie, nie�. Nie ma tu miejsca na
�mo¿e� albo �wola³bym�. Nie ty ustanawiasz regu³y, tu nie gra siê o kwotê, egzotyczn¹ podró¿,
pobyt w hotelu o wysokim standardzie czy presti¿. Gra idzie o znacznie wiêcej, o Ciebie, o Twoje
byæ albo nie byæ. To byæ albo nie byæ pozostaje wci¹¿ Twoim pytaniem.

Powróæmy do pytania o to, co najbardziej stygmatyzuje ponowoczesno�æ. Wedle Z. Bauma-
na jest to utrata przez etykê legitymizacji spo³ecznej. Jej obecno�æ, podobnie jak �nowi ubodzy�,
staje siê zbêdna. Argumentami potwierdzaj¹cymi tê tezê s¹ choæby wydarzenia ubieg³ego wieku,
w którym ustawodawstwo etyczne ponios³o klêskê. Zupe³nie ahumanitarny humanizm na planie
Auschwitz czy Gu³agu, a mniej odlegle � bo�niackiej Srebrenicy, og³osi³ bankructwo idei etycz-
nych, i nie tylko wykaza³, ¿e utopie etycznego ³adu i spo³ecznej harmonii przesta³y obowi¹zywaæ,
ale podda³ w w¹tpliwo�æ za³o¿enia oraz sens ich trwania. Bauman nie chce pozbawiaæ cz³owieka
moralno�ci, to w³a�nie ona jest najbardziej potrzebna, ale konstatuje fakt zmierzchu prawodaw-
stwa opartego na za³o¿eniach etyczno-normatywnych: ��prze�wiadczeni jeste�my dzi�, ¿e �wiat
bez etyki musi byæ, nie mo¿e nie byæ �wiatem bez moralno�ci. (�) �zmierzch etycznego prawo-
dawstwa nie musi oznaczaæ upadku moralno�ci�35. Ponowoczesno�æ staje siê czasem wielkiej
szansy dla autonomiczno�ci i wielko�ci moralnej, wyró¿nionej warto�ci ontologicznej, jak¹ jest
cz³owiek. Ale autonomiczno�æ zak³ada przede wszystkim odpowiedzialno�æ. Jest to odpowie-
dzialno�æ za trafno�æ ocen i wyborów. Moralno�æ mo¿e siê obej�æ bez uniwersalnych zasad
etycznych, ale nie ucieknie od odpowiedzialno�ci autonomiczno-jednostkowej. Niczym nieskrê-
powana pojedyncza egzystencja we�mie ster w swoje i tylko w swoje rêce. Ludzie, pozbywszy
siê narzuconych obowi¹zków, �sami bêd¹ musieli stan¹æ oko w oko z nie daj¹cym siê ju¿ ukryæ
czy zamazaæ faktem ich moralnej autonomii, a i tym faktem, ¿e autonomia moralna oznacza moral-
n¹ odpowiedzialno�æ � nie odbieraln¹, ale te¿ i niezbywaln¹. Byæ mo¿e, w tym samym sensie,
w jakim nowoczesno�æ zapisa³a siê w historii jako wiek etyki, nadchodz¹ca era ponowoczesna
zapisze siê jako wiek moralno�ci?�36. Oczywi�cie, problem funkcjonowania etyki w �epoce pie-
ców� nadw¹tli³ jej zasadno�æ, ale sposób argumentacji za jej bezzasadno�ci¹, jaki przyj¹³ Z. Bau-
man, nara¿a jego diagnozê na zarzut zbytniej symplifikacji. Jednowymiarowo�æ ogl¹du etycznego
i odnoszenie go do zachowañ kategorycznie nagannych sprawiaj¹ wra¿enie chêci udowodnie-
nia z góry przyjêtej tezy37. Czy zinstytucjonalizowane formy oporu wobec istniej¹cego z³a, które
maj¹ umocowanie w historii, by³y oparte jedynie na moralno�ci ich cz³onków? Czy nie przy�wie-
ca³ im inny, zapisany i skodyfikowany etyczny cel? To tylko przyk³ad postawienia pytania w spo-
sób odwrotny. Nie da siê z tak z³o¿onej i niezmiernie wa¿nej materii, jak¹ jest materia etyczna
rzeczywisto�ci, przyj¹æ zbyt ³atwo zadowalaj¹cych rozwi¹zañ. To bardziej skomplikowana kwe-
stia, wymagaj¹ca wieloaspektowego ogl¹du. I choæ bardzo przenikliwe, i w wielu przypadkach
niezmiernie trafne, s¹ obserwacje i analizy profesora Z. Baumana, to niektóre wnioski, jakie z nich
wyprowadza, s¹ dyskusyjne. Równie¿ skala i czêstotliwo�æ opisywanych zjawisk nasuwaj¹
w¹tpliwo�ci, jednak ogólny kierunek d¹¿eñ wspó³czesnego, czyli ponowoczesnego, cz³owieka
wykazuje zgodno�æ z jego intuicj¹ i przewidywaniami.

35 Z. Bauman, Dwa szkice�, s. 75.
36 Ibidem, s. 75.
37 R. Wi�niewski, Jakiej etyki potrzebujemy? W sprawie uproszczeñ postmodernistycznej krytyki etyki  [w:]
Moralno�æ i etyka w ponowoczesno�ci, Z. Sare³o (red.), Warszawa 1996, s. 78.
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Wraz ze zmianami w dziedzinie technologii g³êbokie zmiany zasz³y w sferze spo³ecznej.
Wy³oni³a siê bowiem podklasa, underclass. Inn¹ jest zmiana w definicji cz³owieka ubogiego.
Ubogi to ju¿ nie ten pozbawiony dóbr materialnych. O ubogim wiele nam dzi� mówi stan,
w jakim znajduje siê spo³eczeñstwo. Mierzy siê go wska�nikami przeciêtnego modelu ¿ycia.
Modele te podlegaj¹ mierzalnym standaryzacjom. Je¿eli kto� nie potrafi zapewniæ warunków
pozwalaj¹cych na utrzymanie poziomu okre�lonego standardami godziwego ¿ycia danego
kraju czy spo³eczno�ci, zostaje wyrzucony za burtê38. Dzisiejsza definicja ubogiego brzmi
wiêc: �Ubóstwo oznacza wykluczenie z tego, co okre�la siê jako »normalne ¿ycie«. Oznacza
»niemo¿no�æ dorównania innym«. Prowadzi do zaniku poczucia w³asnej warto�ci, do poczu-
cia wstydu lub poczucia winy. Ubóstwo oznacza równie¿ odciêcie od szans na to, co dane
spo³eczeñstwo uznaje za »szczê�liwe ¿ycie«, niemo¿no�æ korzystania z tego, »co ¿ycie ma do
zaoferowania«. Jego rezultatem jest niezadowolenie i gniew, które przeradzaj¹ siê w ró¿ne
formy przemocy, samopotêpienia lub obu tych zjawisk�39. ¯yæ normalnie w spo³eczeñstwie
konsumpcyjnym oznacza: móc korzystaæ z tego, co ¿ycie oferuje. A co oferuje? Je�li masz
�rodki, mo¿esz siê zabawiæ, staæ ciê na przyjemno�ci, nowe do�wiadczenia i doznania. Je�li
jeste� ubogim, tracisz dostêp do tzw. normalnego ¿ycia. Je�li nie jeste� w stanie do�wiadczaæ
uroków ¿ycia, stajesz siê konsumentem wybrakowanym, naznaczonym wad¹, usterk¹. Ta sy-
tuacja zmusza do pozostania w domu, skazuje na izolacjê, podczas gdy inni bior¹ czynny
udzia³ w spektakularnych imprezach, je¿d¿¹ na nartach, bawi¹ siê na wystawnych balach
sylwestrowych, podró¿uj¹, zwiedzaj¹ �wiat. Dla ubogiego te atrakcje s¹ niedostêpne, spêdza
on czas przed telewizorem, który staje siê marn¹ namiastk¹ i surogatem high life�u. Zamiast
uczestniczyæ w wyj¹tkowej zabawie, ogl¹da j¹ jako widz (telewidz), nierzadko gasz¹c frustracjê
i gniew po�ledniej marki alkoholem. Jeste� bez �rodków, bo jeste� bez pracy, to oznacza, ¿e
masz du¿o czasu, którego nie wype³niasz. W �wiecie konsumenta nie ma takich �pustych�
chwil; strategia producentów sprawia, ¿e nie masz czasu, aby siê nudziæ, poniewa¿ wci¹¿ co�
nowego i �niezwyk³ego� pojawia siê na rynku. Jak mo¿na zaradziæ nudzie? Odpowied� jest
banalnie prosta: pozyskuj¹c �rodki na uczestnictwo w karnawale wydawania potokiem pieniê-
dzy na rozmaite przyjemno�ci, oferowane przez �wiat. �Pieni¹dze s¹ kart¹ wstêpu do miejsc,
gdzie znajduj¹ siê remedia na nudê (takich jak centra handlowe, parki rozrywki czy o�rodki
odnowy biologicznej b¹d� fitness cluby); do miejsc, w których obecno�æ jest sama z siebie
najskuteczniejszym �rodkiem profilaktycznym przeciw tej chorobie (�).�40

Wy³onienie siê nowej grupy spo³ecznej, tzw. podklasy, a tak¿e wyczuwalna obecno�æ wadli-
wych konsumentów, to m.in. wynik procesu zachodz¹cego jako �rodek uboczny budowania tzw.
wizerunku firmy. Nazywa siê go powszechnie reengineeringiem. To pojêcie zwykle wi¹¿e siê
z licznymi grupami pracowników zwolnionych w drodze tzw. redukcji nadwy¿ek. Reengineering
zosta³ przez Z. Baumana scharakteryzowany jako �wprowadzanie radykalnych zmian w procesy
biznesowe w celu osi¹gniêcia maksymalnej efektywno�ci wraz z redukcj¹ kosztów�41. To okre-
�lenie w jêzyku polskim t³umaczy siê jako restrukturyzacjê procesow¹ lub reorganizacjê. Te,
wydawaæ by siê mog³o neutralne, zastêpniki kryj¹ w sobie liczby konkretnych ludzi, których
wielkie koncerny, w trosce o w³asny wizerunek, pozby³y siê jako balastu nadmiernie obci¹¿aj¹cego
firmê. Nic dziwnego, ¿e w Europie has³o reengineering wywo³uje zdecydowanie negatywne
konotacje i budzi czynny opór za³óg pracowniczych. Znana jest bowiem skala tego zjawiska

38 Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm�, s. 77.
39 Ibidem, s. 77.
40 Ibidem, s. 80.
41 Ibidem, s. 159.
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w Ameryce; jego rozmiary przera¿aj¹ tych, którzy dzi� jeszcze maj¹ zatrudnienie.42 Budowanie
wizerunku firmy (discontinuous reinvention) odbywa siê pod has³em zwiêkszenia wydajno�ci
drog¹ oszczêdno�ci. Innym jej sposobem jest radykalne odciêcie siê od tego, co stanowi³o
status quo ante. Z punktu widzenia interesu zasobów ludzkich oznacza to zwolnienia grupowe.
Ich ofiary z dnia na dzieñ, z dobrze prosperuj¹cych lub zapowiadaj¹cych siê mened¿erów lub
fachowców innych dziedzin, staj¹ siê materia³em zbêdnym, stanowi¹cym �produkt odpadowy�
reengineeringu. Chc¹c zachowaæ pozycjê na rynku lub po prostu przetrwaæ, wykazuj¹ wzmo¿o-
n¹ aktywno�æ, przejawiaj¹c¹ siê podbojami oraz agresywn¹ polityk¹ kadrow¹, ze znacznymi
redukcjami za³óg pracowniczych w³¹cznie. To sygna³ wysy³any przez firmê w stronê udzia³ow-
ców, aby utwierdziæ ich w przekonaniu, ¿e dobrze zainwestowali �rodki, lub przekonaæ, je�li
pewno�æ tê trac¹, ¿e kierunek, w którym firma zd¹¿a, jest w³a�ciwy. �Jednym ze sposobów na
osi¹gniêcie takiego skutku w obecnych okoliczno�ciach s¹ (czasem przyjazne, lecz czê�ciej
jednak wrogie) fuzje, po których nastêpuje asset stripping (wyprzeda¿ aktywów), downsizing
(redukcja), outsourcing (wykorzystywanie zasobów zewnêtrznych) i masowe (»dobrowolne«
lub nie) zwolnienia�.43 Odpowied� na pytanie o los tych, którzy stali siê wasted humans, nie jest
oczywista i prosta. Generowanie coraz wiêkszej ilo�ci �ludzkiego materia³u odpadowego� jest
wielce k³opotliwe. Jako efekt modernizacji i nowoczesno�ci zarazem stanowi¹ oni problem, wci¹¿
poszukuje siê bowiem sposobów na ich usuniêcie. Modernizacja i budowanie nowego ³adu,
które z regu³y wydalaj¹ z siebie jak¹� partiê ludzi niepasuj¹cych do nowego porz¹dku lub weñ
godz¹cych, nakazuj¹ stworzyæ warunki b¹d� do ich ponownego przywracania spo³eczeñstwu,
b¹d� ich �utylizacji�. Ten ostatni termin nie jest do koñca w³a�ciwy, poniewa¿ to, co da siê
obserwowaæ powszechnie, bardziej przypomina �sk³adowanie�. Sk³adowanie jest finalnym przy-
stankiem grup zbêdnych w ich drodze realizowania siê zawodowego. Docieraj¹ na wysypisko
lub sk³adowisko (miejsce odosobnienia) i na ogó³ koñcz¹ tam swoj¹ aktywno�æ zawodow¹.

Opisane zjawiska charakteryzuj¹ w mniejszym lub wiêkszym stopniu tendencje globalizacyj-
ne, które wp³ywaj¹ na model gospodarki ka¿dego kraju w taki sposób, ¿e jego polityka, chc¹c
zapobiec zubo¿eniu w³asnych obywateli, jako rozwi¹zanie pozbawia ich sta³ych posad i pracy44.
Problem jednak pozostanie, bo co zrobiæ z szybko rosn¹cymi rzeszami tych, którzy odpadli,
odpadaj¹ lub w nied³ugim czasie odpadn¹? �Podczas gdy produkcja ludzkich odpadów trwa
nadal, nie s³abnie, a wrêcz wznosi siê na nowe wy¿yny, na planecie szybko koñcz¹ siê wysypiska
i brakuje narzêdzi do recyklingu. Aby dodatkowo uczyniæ ten ju¿ trudny stan rzeczy jeszcze
bardziej z³o¿onym i niepokoj¹cym, do istniej¹cych dwóch dodane zosta³o nowe potê¿ne �ród³o
»ludzkich odpadów«. Trzeci¹ (obok zaprowadzania ³adu oraz gospodarczego i technologiczne-
go postêpu), najobfitsz¹ i najmniej kontrolowan¹ »lini¹ produkcyjn¹« »ludzkich odpadów« lub
»ludzi, którzy odpadli«, sta³a siê obecnie globalizacja�45.

Wspó³czesne spo³eczeñstwo to g³ównie konsumenci � grupa, która wydatkuje swoj¹ energiê
na zu¿ywanie zasobów. I choæ rola, jak¹ maj¹ do odegrania, nie jest mo¿e zbyt ambitna i donios³a,
to jako pe³nowarto�ciowi cz³onkowie spo³eczno�ci (konsumentów) maj¹ wspólny cel. Zgo³a
inaczej wygl¹da status tych, którzy nie potrafi¹ lub nie s¹ w stanie pozyskaæ �rodków otwieraj¹-
cych im drzwi do normalnej konsumpcji. Perspektyw¹ dla nich jest brak perspektywy. S¹ grup¹
ubogich bez jakiejkolwiek roli do odegrania. Bycie ubogimi bez roli, bez obowi¹zku moralnego,

42 Za Z. Baumanem: W latach 1980�1995 liczba �zredukowanych� pracowników wynios³a od 13 do 39
mln. Stanowi¹ oni dzi� ofiary reengineeringu, czyli s¹ �odpadami�, jako �produkt uboczny� tego procesu.
43 Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm�, s. 160.
44 R. Rorty, Achieving our Country, Harvard 1998, s. 85.
45 Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm�, s. 166.
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oznacza, ¿e nikt siê z nimi nie liczy, nikt w nich nie zainwestuje, na nich nie postawi. Trudno nawet
oprzeæ na nich walkê z przeciwnikiem politycznym podczas kampanii wyborczej. Przywo³anie ich
nie tylko nie przynios³oby po¿¹danego rezultatu, ale mog³oby skompromitowaæ tych, którzy
chcieliby na nich zbiæ kapita³ polityczny. W tym sensie to nie tylko �materia³ odpadowy�, ale
i �silnie toksyczny�. Nie traktuje siê ich powa¿nie nawet wówczas, gdy stanowi¹ poka�n¹ liczeb-
nie populacjê. Tych ludzi nie staæ na �normalne� ¿ycie, na korzystanie z jego przyjemno�ci i dóbr.
Po có¿ wiêc odwo³ywaæ siê do ich sytuacji, która i tak nikogo nie obchodzi. Stanowi¹ jedynie
ciê¿ar, nadwagê, której jak najprêdzej nale¿y siê pozbyæ lub skrzêtnie j¹ pomijaæ, bacz¹c, by temat
nieopatrznie gdzie� nie wyp³yn¹³. �Wszyscy ci ubodzy, którym brakuje przyzwoitego zarobku,
kart kredytowych i widoków na lepszy czas, s¹ do tego niedopasowani. Odpowiednio, norma,
³amana dzisiaj przez ubogich, norma, której ³amanie czyni ich »nienormalnymi«, jest norm¹ kon-
sumenckiej kompetencji lub zdolno�ci, a nie norm¹ zatrudnienia. Po pierwsze, ubodzy s¹ dzisiaj
»nie-konsumentami«, a nie »bezrobotnymi«, definiuje siê ich przede wszystkim poprzez bycie
wybrakowanymi konsumentami, jako ¿e najbardziej kluczowym ze spo³ecznych obowi¹zków,
których nie wype³niaj¹, jest obowi¹zek bycia czynnym i skutecznym nabywc¹ dóbr i us³ug, jakie
oferuje rynek. W ksiêgowo�ci spo³eczeñstwa konsumpcyjnego ubodzy s¹ jednoznacznie pasy-
wem i ¿adnym wysi³kiem wyobra�ni nie da siê ich zapisaæ po stronie obecnych lub przysz³ych
aktywów.46  Perspektywa, któr¹ zarysowa³ Zygmunt Bauman, jest daleka od optymizmu, ale jego
obserwacje spo³eczeñstw zamieszkuj¹cych kraje wysoko rozwiniête zaczynaj¹ siê powoli urze-
czywistniaæ tak¿e w naszej szeroko�ci geograficznej. Niedawne spory wokó³ zakazu handlu
w sieciach wielkich marketów w dni ustawowo wolne od pracy oraz �wiêta stanowi¹ chyba
niez³y pretekst do tego, aby rozpocz¹æ dyskusjê nad problemem. Z gruntu negatywny fenomen
zag³uszania ¿ycia oraz intymnych relacji z najbli¿szymi szumem przeciskaj¹cych siê w sklepach
t³umów i mas, rekrutuj¹cych poszukiwaczy efemerycznych z natury chwil szczê�cia, jako efektu
czynno�ci nabywania (byle czego, dla byle kogo, byleby by³o w domu, byleby siê mia³o), to
chyba bardziej ni¿ wyra�ny sygna³ aberracji i g³êbokiego upo�ledzenia nas, jako jeszcze nie do
koñca, mo¿e jedynie konsumentów, ale w jakiej� jeszcze czê�ci wra¿liwych ludzi.
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�Underclass�. Influence of the Postmodern Economy
on the Changes in the Social Structure

The article�s issue is to show the dependence between the contemporary economy and the
structure of social system. People�s attitude to the job that has been surveyed has changed
recently. The problem is the most noticeable in the USA although the whole community in
Europe is increasingly affected by changes in the workplace. The same problem is in Poland. For
the contemporary society career means not only earning money for paying off the debts but
above all it is a means to the end � i.e. consumption.

According to Zygmunt Bauman work ethics has changed into aesthetic consumption. Howe-
ver, the problem does not concern the wealthy people. A lot of poor people suffer because they
are not able to keep up with the rich ones. Campaigns prepared by mass-media show the clear
division between those who are able and ready to buy anything they want, even the newest
technical products, and those who live hand to mouth and buy the goods in chains of disco-
unts. Journalists speak on the subject of the poor people disparagingly, comparing to the
wealthy employers. The changes in the area of behavior make for the dispensable class. These
people usually have poor education and they are discriminated materially. Z. Bauman called
them �underclass�. The most concerned is that the problem of underclass is more and more
severe in Poland and that is why the author has attended to this matter.

�Underclass� i �konsumenci wybrakowani�. Zmiana stratyfikacji uk³adu spo³ecznego...
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Etyka zarz¹dzania w okresie przeobra¿eñ cywilizacyjnych
wspó³czesnego �wiata

Skojarzenie etyki z zarz¹dzaniem czy dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ ma wielowiekow¹ tradycjê.
Jako dowód tego stwierdzenia filozofowie przywo³uj¹ autorytet Arystotelesa, który ekonomikê
umie�ci³ w dziale filozofii praktycznej i pojmowa³ j¹ jako sztukê podejmowania w³a�ciwych decy-
zji w gospodarowaniu, jako umiejêtno�æ zapewniaj¹c¹ nie tylko zamo¿no�æ, ale i piêkne ¿ycie.
Umiejêtno�ci zdobywania bogactwa towarzyszyæ mia³ wymóg okre�lonych cnót.

Etykê mo¿na zdefiniowaæ jako naukê o tym, jak nasze decyzje wp³ywaj¹ na innych ludzi, jako
naukê o prawach i obowi¹zkach ludzi, o moralnych regu³ach stosowanych przez ludzi przy
podejmowaniu decyzji i o istocie wzajemnych stosunków miêdzy lud�mi (Stoner, Freeman, Gil-
bert 2001, s. 119).

W dzia³alno�ci gospodarczej nie sposób unikn¹æ zagadnieñ etycznych. Istotna jest równie¿
odpowiedzialno�æ spo³eczna za sposób oddzia³ywania przedsiêbiorstw na spo³eczeñstwo, w któ-
rym istniej¹. W�ród bogactwa form ludzkiej aktywno�ci do decyduj¹cych o kszta³cie porz¹dku
spo³ecznego nale¿y dzia³alno�æ produkcyjna � ona bowiem uwalnia cz³owieka od bezpo�redniej
zale¿no�ci od przyrodniczych warunków bytowania (Jarco, Kalita, Semp 1993, s. 153). Stanowi
te¿ o wielo�ci ludzkich potrzeb i mo¿liwo�ciach ich zaspokajania. Efektem pracy s¹ nie tylko
okre�lone dobra i us³ugi, niezbêdne do przetrwania spo³eczeñstwa i jego rozwoju, ale równie¿
okre�lone zale¿no�ci, wiêzi, ró¿nice interesów poszczególnych grup ludzi.

Cywilizacja zawsze rozwija³a siê wielotorowo i by³a silnie zró¿nicowana. Tak by³o w staro¿yt-
no�ci, w wiekach �rednich i w czasach burzliwego rozwoju techniki. Klasyk liberalizmu Monte-
skiusz dawno ju¿ zauwa¿y³, ¿e pos³uguj¹c siê metodami historyczn¹ i geograficzn¹, ³atwo mo¿na
wyt³umaczyæ zró¿nicowanie systemów warto�ci, panuj¹cych ustrojów i stopnia rozwoju po-
szczególnych obszarów Ziemi (Szczepankiewicz 2005, s. 109).

W przedsiêbiorstwach zagadnienia dotycz¹ce etyki s¹ rozpatrywane na czterech poziomach:
spo³eczeñstwa, interesariuszy, polityki wewnêtrznej i indywidualnej osoby. Etyka na poziomie
zarz¹dzania uzyskuje bardzo wysoki wymiar. Sprowadzenie etyki zarz¹dzania do okre�lonych
technik czy stylu zarz¹dzania by³oby pomy³k¹. Etyka zarz¹dzania wymaga od prze³o¿onego
orientacji humanistycznej. Mo¿na j¹ ujmowaæ jako zespó³ obowi¹zków pracodawcy wobec pra-
cownika b¹d� jako zbiór uprawnieñ pracowniczych. W tym aspekcie ka¿dy pracuj¹cy ma prawo
do wszystkich korzy�ci p³yn¹cych z pracy, które umo¿liwiaj¹ mu osi¹gniêcie jej pe³nego wymiaru.
Etyka zarz¹dzania koncentruje siê zatem na:
� ustalaniu zasad etycznych, które rz¹dz¹ postêpowaniem cz³onków danego spo³eczeñstwa,
� wprowadzaniu, wdra¿aniu zasad, standardów moralnych do strategii zarz¹dzania,
� sformu³owaniu sankcji wobec osób naruszaj¹cych normy.
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Przeobra¿enia cywilizacyjne a wa¿niejsze koncepcje etyki biznesu
Na gruncie filozofii moralno�ci mo¿na odró¿niæ etykê teoretyczn¹ od etyki normatywnej i sto-

sowanej oraz wyró¿niæ etykê opisow¹. Etyka teoretyczna pyta m.in. o to, co to jest warto�æ
moralna, jakie warto�ci s¹ warto�ciami moralnymi, co stanowi przedmiot ocen etycznych. Etyka
normatywna stanowi pewien system norm dotycz¹cych ludzkiego postêpowania, tego, co kto�
powinien, a czego nie powinien czyniæ ze wzglêdu na dobro w sensie moralnym. Zajmuje siê
budowaniem ogólnych standardów, ze wzglêdu na które oceniane mo¿e byæ przystawanie prze-
konañ i rzeczywistego dzia³ania ludzi. Szczególnym celem i rezultatem etyki normatywnej s¹
kodeksy postêpowania w dzia³alno�ci gospodarczej, maj¹ce regulowaæ tê dzia³alno�æ i spe³niaæ
funkcje wychowawcze. Etyka opisowa interesuje siê faktycznymi przekonaniami moralnymi i po-
stêpowaniem ludzi. Wyró¿nia siê dwa podstawowe modele takiej analizy. Pierwszym z nich jest
model utylitarny, w którym g³ównymi kategoriami s¹ koszty i korzy�ci, a kryterium etyczno�ci
dzia³añ jest przynoszenie �najwiêkszej korzy�ci najwiêkszej liczbie ludzi�. W modelu drugim
etyczno�æ dzia³añ rozpatruje siê poprzez prawa i obowi¹zki, k³ad¹c nacisk na konflikt praw i obo-
wi¹zek decydentów uwzglêdniania tych praw. Etyka stosowana zajmuje siê narzêdziami kszta³to-
wania w³a�ciwych postaw moralnych.

Rozpatruj¹c zagadnienia dotycz¹ce etyki zarz¹dzania w kontek�cie zmian cywilizacyjnych, nale-
¿a³oby siêgn¹æ do wa¿niejszych koncepcji moralnych w dziedzinie etyki normatywnej, zwi¹zanych
�ci�le z liberalizmem i utylitaryzmem. Zalicza siê do nich teoriê Kanta � deontologiczn¹, która opiera
siê na poczuciu powinno�ci, obowi¹zku oraz przekonaniu o konieczno�ci racjonalnego ugrunto-
wania przekonañ etycznych. Teorii Kanta zwykle nie nazywa siê liberalizmem, chocia¿ jej podsta-
wow¹ zasad¹ jest wolno�æ (Andersen 2003, s. 153). Wolno�æ, której broni liberalizm, mo¿e
przyjmowaæ ró¿ne formy, z których najwa¿niejszymi s¹ wolno�æ ekonomiczna i wolno�æ polityczna.
Ze wzglêdu na etyczny aspekt wolno�ci gospodarczej, klasycznego jej sformu³owania dokona³
Adam Smith. Istotne wydaje siê stwierdzenie: �Ka¿dy, kto proponuje drugiemu jaki� interes, postê-
puje w ten sposób. Daj mi to, czego ja chcê, a otrzymasz to, czego ty chcesz: oto znaczenie ka¿dej
takiej propozycji, i to jest w³a�nie sposób, w jaki otrzymujemy nawzajem od siebie najwiêksz¹ czê�æ
us³ug, których potrzebujemy� (Andersen 2003, s. 155). Zasada Smitha stanowi ¿¹danie wobec
innych, uzasadnione przyrzeczeniem �wiadczenia wzajemnego. Mo¿na stwierdziæ, ¿e wyra¿a to
regu³ê wzajemnego uwzglêdniania egoizmów. Adam Smith rozwa¿a roczny dochód spo³eczeñstwa,
który mo¿na wed³ug niego uto¿samiaæ z roczn¹ produkcj¹. Skoro poszczególny uczestnik ¿ycia
gospodarczego przyczynia siê do podwy¿szenia produktu narodowego z egoizmu (dla zysku),
automatycznie przyczynia siê do podwy¿szenia wspólnego dobrobytu gospodarczego spo³eczeñ-
stwa. Kluczowym spostrze¿eniem okazuje siê to, ¿e uczestnik gospodarki, maj¹c na oku pewien cel
dzia³ania (podwy¿szyæ swój dochód), jednocze�nie osi¹ga inny, niezamierzony skutek, mianowicie
podwy¿szenie dobrobytu wspólnego dla dobra wszystkich (Andersen 2003, s. 156). Adam Smith
by³ przekonany, ¿e d¹¿enie do zysku jest postaw¹ korzystn¹ dla jednostki i dla spo³eczeñstwa
dziêki dzia³aniu �niewidzialnej rêki�. Jednostka, �d¹¿¹c do w³asnej korzy�ci, wzmacnia czêsto pu-
bliczne dobro bardziej skutecznie, ni¿ gdyby chcia³a bezpo�rednio dzia³aæ na jego korzy�æ� (Ho-
³ówka 2001, s. 274). Koncepcja utylitarystyczna opiera siê na kalkulacji zysków i strat oraz
zaspokajaniu preferencji maksymalnie du¿ej grupy osób. Utylitaryzm bez zastrze¿eñ aprobuje ka¿-
d¹ wersjê etyki sprawnego biznesu (Ho³ówka 2001, s. 274).

Koncepcja deontologiczna, okre�lana mianem kodeksowej, przyjmuje za podstawê �wiado-
mo�ci i rozumowañ moralnych zakazy i nakazy jako najbardziej elementarne, pierwotne formy
regulowania zachowañ. Moralno�æ oznacza tu spontaniczn¹ �wiadomo�æ dobra i z³a, powinno-
�ci i zakazu. Ten sposób my�lenia przejawia siê wspó³cze�nie w deontologiach zawodowych. S¹
one wyrazem �rodowiskowej troski o moraln¹ pozycjê zawodu czy sposobu ¿ycia.

Etyka zarz¹dzania w okresie przeobra¿eñ cywilizacyjnych wspó³czesnego �wiata
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Wspó³cze�ni libera³owie, podzielaj¹c pogl¹dy Adama Smitha, inaczej je jednak argumentuj¹.
Ich zdaniem ten, kto ¿yje w spo³eczeñstwie o z³o¿onej strukturze ekonomicznej i musi zarabiaæ na
¿ycie, z konieczno�ci wi¹¿e siê z instytucjami, które to spo³eczeñstwo stworzy³o. Je�li siê z nimi
wi¹¿e, musi przestrzegaæ regu³ obowi¹zuj¹cych w tych instytucjach. Z punktu widzenia jednost-
ki, dzia³alno�æ ekonomiczna jest pewnego rodzaju gr¹ i przyst¹pienie do niej zobowi¹zuje do
przestrzegania jej regu³.

Inn¹ odmian¹ etyki, charakterystyczn¹ dla motywacji religijnej, jest etyka sumienia i odpowie-
dzialno�ci. Ten rodzaj etyki (personalistycznej i humanistycznej) jest oparty na do�wiadczeniu,
godno�ci cudzej i w³asnej, rzetelnym (sumiennym, odpowiedzialnym) stosunku do ka¿dego part-
nera jako cz³owieka, do pracy jako relacji miêdzyludzkiej. Tylko cz³owiek sumienny mo¿e byæ odpo-
wiedzialny. Kompetencja w zawodzie musi i�æ w parze z kompetencj¹ moraln¹. Jedno i drugie jest
wyrazem dojrza³o�ci. �Moralne wytyczne, zawarte w artyku³ach kodeksów etyki zawodowej czy
choæby ponawiane w wypowiedziach postulaty tworzenia takich kodeksów, s¹ form¹ etycznej reflek-
sji. Okre�laj¹ moralnie po¿¹dany stan wewnêtrznych i zewnêtrznych relacji grupy spo³eczno-zawodo-
wej, któremu to stanowi tzw. szara rzeczywisto�æ lubi zaprzeczaæ� (Jarco, Kalita, Semp 1993, s. 176).

Odpowiedzialno�æ spo³eczna biznesu
Zagadnienia z obszaru spo³ecznej odpowiedzialno�ci biznesu (Corporate Social Responsibility

� CSR) coraz czê�ciej s¹ przedmiotem zainteresowania polskich przedsiêbiorstw. Coraz czê�ciej
w organizacjach podejmuje siê dzia³ania zmierzaj¹ce do tego, aby dba³o�æ o interesy ekonomiczne
powi¹zana by³a z dba³o�ci¹ o przestrzeganie etycznych zasad odpowiedzialno�ci wzglêdem spo³e-
czeñstwa i �rodowiska przyrodniczego. �CSR mo¿na zdefiniowaæ jako pojêcie, za pomoc¹ którego
przedsiêbiorstwa integruj¹ spo³eczne i �rodowiskowe aspekty w swojej codziennej dzia³alno�ci
oraz we wzajemnych stosunkach z interesariuszami na zasadzie dobrowolno�ci� (¯emiga³a 2004,
s. 40). Ka¿de przedsiêbiorstwo anga¿uje siê w CSR na swój w³asny, unikalny sposób, zale¿nie od
swoich kompetencji, zasobów, interesariuszy, a tak¿e tradycji kulturowych, sytuacji spo³ecznej
i ekologicznej obszaru, w którym funkcjonuje. Spo³eczne zaanga¿owanie firmy i etyczny sposób
prowadzenia dzia³alno�ci przynosz¹ korzy�ci zarówno spo³eczeñstwu, jak i przedsiêbiorstwu. Mimo
¿e dzia³alno�æ w tym obszarze nie przynosi szybkich bezpo�rednich profitów, to wywiera pozytyw-
ny wp³yw na jako�æ ¿ycia i stabilno�æ otoczenia, w którym funkcjonuje. Korzy�ci odnoszone s¹
w wyniku prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej w sposób etyczny i spo³ecznie odpowiedzialny.
Buduje to dobr¹ reputacjê w oczach klientów, spo³eczno�ci lokalnych, mediów i pracowników.
Misja firmy, poprzez zawarcie w niej elementów spo³ecznych i etycznych, wzmacnia siê i staje
bardziej wiarygodna. W d³u¿szym okresie koszty poniesione na dzia³alno�æ spo³eczn¹ zwracaj¹
siê, a sprzeda¿ zaczyna wzrastaæ (¯emiga³a 2004, s. 40).

Pozyskiwanie i utrzymywanie zainteresowania klientów jest dla ka¿dego przedsiêbiorstwa
zadaniem priorytetowym. Szczegó³owo analizuje siê zmiany w �wiadomo�ci konsumentów na
poszczególnych rynkach. Zarz¹dzanie zgodne z zasadami spo³ecznej odpowiedzialno�ci nie
pojawi³o siê jednak samoistnie, z potrzeby czynienia dobra przez w³a�cicieli kapita³u, lecz okaza³o
siê skuteczn¹ metod¹ zdobywania przewagi konkurencyjnej na rozwiniêtym rynku. Konsumenci
zaczêli interesowaæ siê tym, jak firma, której produkty kupuj¹, traktuje swoich pracowników
i dostawców, czy wywiera szkodliwy wp³yw na �rodowisko przyrodnicze, czy uczestniczy w prak-
tykach korupcyjnych, jak wynagradza mened¿erów (Rok 2003, s. 5).

Odpowiedzialno�æ spo³eczna to narzêdzie w procesie zarz¹dzania, które pozwala wykorzystaæ
proces budowania dialogu z interesariuszami w celu doskonalenia strategii rozwoju, aby lepiej
oceniæ silne i s³abe strony przedsiêbiorstwa, a tak¿e efektywnie zarz¹dzaæ zmianami, opieraj¹c siê
na analizie szans i zagro¿eñ identyfikowanych w otoczeniu.

ANNA OLEKSIEJCZUK, EWA OLEKSIEJCZUK
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Kreacja wizerunku firmy to wysoko wyspecjalizowana dziedzina zarz¹dzania. Aby funkcjono-
wa³a nale¿ycie, niezbêdne s¹ strategiczne decyzje zarz¹du firmy, definiuj¹ce ju¿ na pocz¹tku dzia³al-
no�ci, jaki wizerunek w �wiadomo�ci ludzi chce ona wykreowaæ. To¿samo�æ organizacji i jej po¿¹dany
wizerunek okre�lony jest czêsto w takich dokumentach, jak wizja i misja firmy. Zoperacjonalizowa-
nie zawartych tam stwierdzeñ wymaga jednak podej�cia strategicznego (�wi¹der 2004, s. 19).

Nowoczesne partnerskie zarz¹dzanie polega m.in. na kszta³towaniu takich struktur komunika-
cji, koordynacji i motywacji, które wyzwalaj¹ oczekiwane zachowania pracowników oraz mobili-
zuj¹ do samodzielno�ci i rozwoju. Istotna jest kultura wspó³bycia, motywowanie do wspó³dzia³ania.

Odpowiednie prowadzenie biznesu to wspó³cze�nie przede wszystkim podejmowanie d³ugo-
falowych dzia³añ strategicznych z poszanowaniem zasad dialogu spo³ecznego. Dialog pozwala
na poznawanie wzajemnych oczekiwañ pracowników, kadry kierowniczej, klientów, dostawców,
przedstawicieli spo³eczno�ci lokalnej, mediów, w³adz lokalnych i centralnych. Istotne jest �wia-
dome kszta³towanie relacji ze wszystkimi interesariuszami, przede wszystkim dziêki odpowied-
niemu systemowi zarz¹dzania. Wdro¿enie systemu zarz¹dzania odpowiedzialno�ci¹ ma na celu
kszta³towanie pozytywnego klimatu organizacyjnego, a w konsekwencji � wzrost wzajemnego
zaufania, zaanga¿owania, dyscypliny, lojalno�ci pracowników wobec przedsiêbiorstwa, wy¿szy
stopieñ identyfikacji, a tak¿e poprawê relacji z otoczeniem zewnêtrznym (dostawcami, klientami,
wspólnot¹ lokaln¹).

Na rynku konkurencyjnym ka¿dy podmiot funkcjonuje w otoczeniu podobnych warunków
zewnêtrznych. W osi¹gniêciu przez firmê sukcesu rynkowego obs³uga klienta staje siê równie
wa¿na, jak sam produkt i cena. Sam produkt czêsto ma charakter standardowy i nie zawiera
¿adnych specyficznych rozwi¹zañ ró¿nicuj¹cych. Zatem podstawowym elementem marketingo-
wym, na który firma mo¿e mieæ znacz¹cy wp³yw, a który w du¿ym stopniu decyduje o utrzymaniu
dobrej pozycji na konkurencyjnym rynku, staje siê poziom obs³ugi klientów i odbiorców oraz
umiejêtno�æ budowania wzajemnie korzystnych, �cis³ych i trwa³ych wiêzi z odbiorcami, opar-
tych na zaufaniu i lojalno�ci. Wiele firm wprowadzaj¹cych systemy zarz¹dzania odpowiedzialno-
�ci¹ czy kodeksy etyczne zaczyna od programów skierowanych do pracowników dzia³u
marketingu, poniewa¿ to oni w du¿ym stopniu decyduj¹ o utrzymaniu przewagi konkurencyjnej.

Rola marketingu wewnêtrznego w dobie przemian cywilizacyjnych
Filozofia traktowania pracownika le¿y u podstaw marketingu wewnêtrznego (Olsztyñska 2004,

s. 12). Firmy poszukuj¹ wci¹¿ nowych sposobów dotarcia do klienta, spe³niania jego oczekiwañ
oraz przewidywania jego potrzeb. Marketing wewnêtrzny powinien integrowaæ narzêdzia i dzia-
³ania w ramach czterech obszarów funkcjonowania firmy: komunikacji wewnêtrznej, klimatu or-
ganizacyjnego, kultury organizacyjnej i to¿samo�ci przedsiêbiorstwa. Podstawowym celem jest
takie po³¹czenie tych elementów, aby nowa strategia czy zmiana by³y przez pracowników zrozu-
miane i zaakceptowane. Wa¿nym celem jest te¿ budowanie atmosfery sprzyjaj¹cej inicjowaniu
zmian i sta³ych usprawnieñ.

Przy wdra¿aniu strategii konieczne jest informowanie pracowników, dlaczego dokonuje siê
zmian, kogo one dotycz¹, jak wp³yn¹ na dotychczasow¹ pracê i rozwój firmy.

Marketing wewnêtrzny w kontek�cie komunikacji w firmie ma za zadanie (Olsztyñska 2004, s. 12):
� wspieranie wdra¿ania strategii poprzez w³a�ciw¹ informacjê dostarczon¹ w³a�ciwym odbior-

com w najbardziej odpowiednim czasie przez najbardziej odpowiednie narzêdzia komunikacji;
� sta³e usprawnianie komunikacji wewnêtrznej przez diagnozowanie potrzeb pracowników w tym

zakresie, stymulowanie komunikacji pionowej i poziomej, tak by sta³o siê to podstaw¹ lepszego
zrozumienia innych dzia³ów firmy oraz pozwoli³o na usprawnienie dzia³añ wewnêtrznych.

Etyka zarz¹dzania w okresie przeobra¿eñ cywilizacyjnych wspó³czesnego �wiata
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Pracownicy anga¿uj¹ siê, je�li s¹ wspó³odpowiedzialni za decyzje i sami s¹ ich autorami.
Potrzebne jest wiêc zrozumienie przez mened¿erów ró¿nych szczebli potrzeby pozyskiwania
opinii i sugestii pracowników oraz ich wykorzystywania w podejmowaniu decyzji. Marketing
wewnêtrzny ma równie¿ na celu wspieranie atmosfery opartej na zaufaniu i zaanga¿owaniu.
Pracownicy uwa¿aj¹ atmosferê pracy za jeden z wa¿niejszych czynników wp³ywaj¹cych na zado-
wolenie z pracy.

Teoria kultury przedsiêbiorstwa wyodrêbni³a siê jako dzia³ nauki organizacji i zarz¹dzania na
pocz¹tku lat 80. XX w., ale odmienno�æ kulturowa narodów, wspólnot religijnych i przedsiê-
biorstw oraz wp³yw norm grupowych na zachowanie cz³onków organizacji zauwa¿ono ju¿ daw-
niej. Max Weber w swym dziele z 1905 r. wi¹za³ zachowania ekonomiczne spo³eczeñstw z kultur¹
i jej religijnym pod³o¿em. Twierdzi³, ¿e religia protestancka, traktuj¹c pracê nie jako s³u¿bê i obo-
wi¹zek, ale cel sam w sobie i �ród³o dobrobytu, da³a podstawê do wytworzenia siê kultury, która
przyczyni³a siê do szybszej ni¿ w innych spo³eczeñstwach akumulacji kapita³u i powstania kapi-
talizmu. Wed³ug najbardziej znanej definicji E. Scheina, �kultura jest zespo³em podstawowych
za³o¿eñ, które dana grupa ustanowi³a w trakcie pokonywania problemów adaptacji do otoczenia
i budowania wewnêtrznej integracji. Tworzenie kultury jest procesem zdobywania do�wiadczeñ
grupowych i ustalania , które z nich godne s¹ zachowania i kontynuacji. Kultura jest systemem,
który ³¹czy osobiste do�wiadczenie ¿yciowe ze zbiorow¹ m¹dro�ci¹. W odniesieniu do specy-
ficznej grupy, jak¹ jest przedsiêbiorstwo, kulturê definiuje siê jako osobowo�æ, duszê przedsiê-
biorstwa tworz¹c¹ jej to¿samo�æ i odró¿niaj¹c¹ j¹ od innych organizacji� (Romanowska 2001,
s. 120 i 121). Kulturê organizacji mo¿na te¿ okre�liæ jako wytworzony przez grupê schemat my�le-
nia, odczuwania i reagowania, któremu podporz¹dkowuj¹ siê cz³onkowie grupy, a który uczy ich
rozró¿niaæ, jakie postawy i zachowania s¹ pozytywne, a jakie negatywne. Model E. Scheina
pokazuje kulturê przedsiêbiorstwa jako system szczebli kulturowych o ró¿nym znaczeniu, ró¿-
nym stopniu u�wiadomienia sobie przez pracowników i ró¿nym stopniu dostêpno�ci dla ludzi
spoza przedsiêbiorstwa (Romanowska 2001, s. 121).

Wed³ug jednej z typologii, kultury organizacyjne mo¿na podzieliæ na silne i s³abe, w zale¿no-
�ci od stopnia intensywno�ci ich oddzia³ywania na organizacjê. Kultury silne w sposób widocz-
ny i trwa³y kszta³tuj¹ rzeczywisto�æ organizacyjn¹. O sile danej kultury decyduj¹ jej trzy wymiary:
� wyrazisto�æ, czyli jednoznaczno�æ i czytelno�æ wzorców, norm i symboli;
� stopieñ upowszechnienia, czyli akceptacja i przestrzeganie przez cz³onków organizacji wzor-

ców kulturowych w praktyce;
� g³êboko�æ zakorzenienia, czyli zakres przyswojenia przez cz³onków organizacji jej wzorców

i symboli, d³ugotrwa³o�æ ich stosowania.

Kultura silna charakteryzuje siê du¿¹ wyrazisto�ci¹, upowszechnieniem i g³êbokim zakorze-
nieniem. Daje wiele korzy�ci. Pracownicy wiedz¹, czego siê od nich oczekuje, bardziej identyfiku-
j¹ siê z firm¹, a firma jest lepiej rozpoznawana w otoczeniu. Silna kultura firmy pozwala pracownikom
nie tylko zrozumieæ, jakich postaw siê od nich oczekuje w stosunku do klientów i wspó³pracow-
ników, ale tak¿e staje siê powodem do dumy, rodzi wiêksze zaanga¿owanie, daj¹c poczucie
wyj¹tkowo�ci z powodu pracy w danej organizacji. Silna kultura organizacji najczê�ciej skutkuje
lepsz¹ komunikacj¹, szybszym podejmowaniem decyzji opartym na podzielonych preferencjach
i przyjêtych wytycznych, lepsz¹ kontrol¹ zastêpowan¹ koordynacj¹, poczuciem wiêkszego bez-
pieczeñstwa i lojalno�ci wynikaj¹cej z wiêkszej identyfikacji z firm¹.

Kultura organizacyjna spe³nia dwie podstawowe funkcje: umo¿liwia dostosowanie organiza-
cji do otoczenia i zapewnia wewnêtrzn¹ integracjê organizacji (Ko�miñski, Piotrowski 1995, s. 302
i 303). Istnienie kultury organizacyjnej zapewnia odrêbno�æ kulturow¹ organizacji i pozwala jej
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wyró¿niæ siê w otoczeniu. Silna kultura przedsiêbiorstwa pozwala szybko poprawiæ jego pozycjê
w otoczeniu przez podporz¹dkowanie mu ró¿nych elementów otoczenia lub ich wyeliminowanie.

Wa¿na jest funkcja integruj¹ca kultury organizacyjnej. Kultura organizacji okre�la wszystkie
niezbêdne elementy struktury i systemy zarz¹dzania, tzn. oferuje cz³onkom organizacji wspólny
jêzyk i aparat pojêciowy, okre�la zasady przynale¿no�ci do grupy, wyznacza zasady w³adzy
i status organizacyjny poszczególnych stanowisk.

Wp³yw kultury organizacji na sposób zarz¹dzania i jego efektywno�æ jest najbardziej widocz-
ny w trzech obszarach zarz¹dzania: w polityce kadrowej i stosunkach miêdzyludzkich, w obsza-
rze podejmowania decyzji i w procesie zarz¹dzania strategicznego. W zakresie budowania
to¿samo�ci organizacji wa¿ne jest ³¹czenie komunikacji zewnêtrznej z wewnêtrzn¹. Czêsto na
zewn¹trz komunikowane s¹ fakty odbiegaj¹ce od rzeczywisto�ci, co oddzia³uje negatywnie na
klientów. Przede wszystkim dzia³a to �le na pracowników, którzy widz¹, ¿e firma oszukuje klien-
tów, a poza tym odczuwaj¹ oni niezadowolenie klientów. Wa¿nym celem jest tak¿e poznanie
oczekiwañ pracowników w stosunku do odpowiedzialno�ci spo³ecznej firmy. Wiedza o tym, jak¹
aktywno�æ powinna wykazaæ firma w zakresie wspomagania spo³eczno�ci lokalnej, jakie wyda-
rzenia powinna wspieraæ i w jakich inicjatywach pomagaæ, pozwala na bardziej indywidualne
poczucie wk³adu oraz bardziej celowe ukierunkowanie dzia³añ zewnêtrznych.

Nawi¹zanie dobrych relacji z odbiorcami to w efekcie proces nawi¹zywania relacji miêdzyludz-
kich opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Niezale¿nie od innych elementów, które s¹
istotne we wspó³pracy miêdzy firmami, te podstawowe warto�ci miêdzyludzkie odgrywaj¹ i bêd¹
odgrywaæ w przysz³o�ci bardzo wa¿n¹ rolê. Przestrzeganie zasad partnerstwa spo³ecznego staje
siê bowiem w ostatnich latach integraln¹ czê�ci¹ dzia³alno�ci gospodarczej. Dostarczaj¹c towa-
rów, us³ug czy informacji potrzebnych np. do realizacji programu spo³ecznego, firma dokonuje
inwestycji w spo³eczno�æ lokaln¹, co powoduje wzrost zasobno�ci jej cz³onków i wzrost kon-
sumpcji. B³êdem jest twierdzenie, ¿e w dobie z³ej koniunktury nie staæ przedsiêbiorstw na wpro-
wadzenie etyki do biznesu. Firma mo¿e wybieraæ tak¹ formê wspierania programów spo³ecznych,
jaka jej najbardziej odpowiada.

Wprowadzenie do biznesu zasad spo³ecznej odpowiedzialno�ci, w tym programów etycz-
nych, jako nowoczesnych metod zarz¹dzania mo¿e umo¿liwiæ polskim firmom wej�cie i utrzyma-
nie pozycji konkurencyjnej na rynkach miêdzynarodowych. Strategia spo³ecznego zaanga¿owania
musi byæ zgodna z kultur¹ i profilem dzia³alno�ci danej firmy. Dzia³alno�æ w tym zakresie powinna
byæ inicjowana przez najwy¿sze kierownictwo maj¹ce odpowiednio wysok¹ �wiadomo�æ po-
trzeb spo³ecznych. Zasady zawarte w programach etycznych powinny byæ spójne, musz¹ byæ
wpisane na sta³e w strategiê funkcjonowania firmy i byæ ci¹gle udoskonalane.

Tradycyjne spojrzenie na zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, wyra¿aj¹ce siê koncentrowaniem
uwagi na jego wewnêtrznych problemach i zwi¹zkach z naturalnym otoczeniem, to w dobie
wspó³czesnych zmian cywilizacyjnych za ma³o, ¿eby zarz¹dzaæ skutecznie. Przedsiêbiorstwo jest
zbiorem interesów tych, którzy s¹ wewn¹trz i na zewn¹trz niego. Tymczasem zmiany s¹ czê�ci¹
codziennego funkcjonowania organizacji. Od personelu oczekuje siê nie tylko skutecznego ich
adaptowania, ale równie¿ aktywnego poszukiwania rozwi¹zañ usprawniaj¹cych pracê oraz two-
rz¹cych now¹ warto�æ dla klienta. Zaanga¿owanie i kreatywno�æ pracowników jest wiêc dzi�
szczególnie istotna. Organizacje, wdra¿aj¹c nowe strategie w celu podnoszenia efektywno�ci
funkcjonowania czy adaptowania struktury i sposobu dzia³ania do wymagañ otoczenia, potrze-
buj¹ ludzi rozumiej¹cych zmiany i aktywnie anga¿uj¹cych siê w ich realizacjê. Firmy powinny
wiêc odpowiedzieæ sobie na pytania: Co zrobiæ, ¿eby lepiej motywowaæ pracowników? Jakie s¹
oczekiwania i potrzeby personelu? Pracownicy czêsto nie czuj¹ siê poinformowani o istotnych
decyzjach i wa¿nych wydarzeniach w organizacji. Brak tych informacji nie tylko nie podnosi
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poczucia przynale¿no�ci do firmy, ale zwiêksza komunikacjê nieformaln¹, g³ównie o znaczeniu
negatywnym. Niewielu pracowników zna misjê firmy, a jeszcze mniej rozumie kierunek rozwoju
przedsiêbiorstwa.

Marketing wewnêtrzny ma pomóc w pokonywaniu oporu czy zniechêcenia poprzez integro-
wanie dzia³añ wewn¹trz firmy, tak by budowaæ zrozumienie i anga¿owaæ pracowników we wpro-
wadzane zmiany w funkcjonowaniu firmy. Ma wspieraæ wdro¿one strategie, a tak¿e tworzyæ
mechanizmy zachêcaj¹ce pracowników do ci¹g³ego usprawniania pracy i inicjowania zmian we-
wnêtrznych.

Dorobek nauk, których przedstawiciele podejmuj¹ problemy badawcze zachowania siê cz³o-
wieka w organizacji, wskazuje, ¿e na obecnym poziomie rozwoju spo³ecznego jest du¿a ró¿no-
rodno�æ czynników okre�lanych mianem motywacyjnych, które mo¿na wykorzystaæ w praktyce
zarz¹dzania. Sposób, w jaki mened¿erowie podejmuj¹ decyzje, formu³uj¹ i realizuj¹ cele, zale¿y od
kultury organizacyjnej. Kultura organizacyjna jest no�nikiem okre�lonych postaw, preferencji,
warto�ci i symboli, które wyznaczaj¹ okre�lony system motywacyjny. Warunkiem istnienia ta-
kiego systemu motywacyjnego jest to, ¿e bêdzie on stanowi³ zbiór wielu odpowiednio dobra-
nych czynników tworz¹cych pewn¹ spójn¹ ca³o�æ. Ka¿da metoda pobudzaj¹ca pracowników do
podejmowania nowych dzia³añ przyczynia siê do ich rozwoju. Rola mened¿era sprowadza siê nie
tylko do poznania potrzeb pracowników i sposobu ich funkcjonowania w grupach pracowni-
czych i zadaniowych. Mened¿er jest odpowiedzialny za tworzenie i wdra¿anie okre�lonego stylu
pracy, poprzez który przekazuje siê pracownikom aspiracje, preferencje, warto�ci i normy postê-
powania, wyra¿aj¹ce strategiê firmy. Dziêki zaanga¿owanym pracownikom firma mo¿e odnie�æ
najwiêcej korzy�ci. Rozwijanie takiego zaanga¿owania powinno staæ siê priorytetem w ka¿dej
organizacji. Zaanga¿owanie mo¿na okre�liæ jako psychologiczny stan charakteryzuj¹cy zwi¹zek
pracownika z firm¹, wi¹¿¹cy siê bezpo�rednio z decyzjami o pozostaniu w niej lub odej�ciu.
Zaanga¿owanie efektywne jest emocjonalnym przywi¹zaniem do organizacji. Charakterystyczna
dla tego typu relacji miêdzy jednostk¹ a organizacj¹ jest silna identyfikacja pracownika z firm¹
(Dobkowska, Kukie³ka-Pucher 2004, s. 16).

Du¿a konkurencja, dynamika zmian zwi¹zanych z adaptacj¹ b¹d� antycypowaniem warunków
rynkowych, prowadz¹ do wzrostu wymagañ stawianych mened¿erom i liderom organizacji. Wynika
z tego konieczno�æ kszta³towania przez nich okre�lonych cech (Olsztyñska, Skuza 2004, s. 11):
� umiejêtno�ci okre�lania wizji i anga¿owania ludzi w jej realizacjê,
� konsekwencji i uporu ludzi kieruj¹cych organizacj¹,
� umiejêtno�ci wyzwalania w ludziach energii oraz motywacji,
� umiejêtno�ci ¿ycia w niepewno�ci.

Wizja, w pozytywnym znaczeniu, wyznacza kierunek rozwoju, generuje zaanga¿owanie, wzmac-
nia wiêzi, kultywuje wsparcie. Motywuj¹c, nale¿y wiêc odnie�æ siê do czynników oddzia³uj¹-
cych na odczucia, wywo³aæ entuzjazm. Pobudzanie emocji dotyczy wspólnego celu, zrozumienia
kierunku dzia³ania i w³asnej roli w wa¿nym przedsiêwziêciu. Kreacja wizerunku firmy to wysoko
wyspecjalizowana dziedzina zarz¹dcza. Aby funkcjonowa³a nale¿ycie, niezbêdne s¹ strategiczne
decyzje zarz¹du firmy, definiuj¹ce ju¿ na pocz¹tku swej drogi do �wiadomo�ci ludzi, jaki wizeru-
nek chce ona wykreowaæ. Dla organizacji istotne jest, jak kszta³towaæ wizerunek firmy w �wiado-
mo�ci obecnych i przysz³ych klientów, aby mia³ on szansê w ogóle zaistnieæ (�wi¹der 2004, s. 18).
Bez wyrazistego pozytywnego wizerunku nie mo¿na liczyæ na po¿¹dane ludzkie odruchy klien-
tów, jak: lojalno�æ, wierno�æ, sympatia, przywi¹zanie. Zatem wizerunek firmy jest konkretn¹,
wrêcz mierzaln¹ warto�ci¹, mierzon¹ liczb¹ lojalnych klientów i poziomem pozytywnego nasta-
wienia wszystkich grup otoczenia.

ANNA OLEKSIEJCZUK, EWA OLEKSIEJCZUK



237

Dbaj¹c o relacje miêdzyludzkie, przenosi siê akcent motywacji na wy¿sze poziomy piramidy
potrzeb, tzn. te, które s¹ zwi¹zane z przynale¿no�ci¹, szacunkiem i samorealizacj¹. Mechanizm
motywowania pozytywnego � marchewka � polega na zaspokajaniu potrzeb pracownika, je¿eli
ten spe³nia okre�lone warunki, czyli osi¹ga zak³adane cele. Istot¹ motywowania negatywnego �
kijem � jest stawianie pracownika w sytuacji ryzyka utraty pewnych �rodków zaspokajaj¹cych
jego potrzeby, je�li ten nie spe³ni stawianych wymagañ (Rok 2003, s. 17). W przypadku braku
pewnych podstawowych zasad zarz¹dzania personelem skutkuje to utrat¹ zaufania, frustracj¹.

Aby zbudowaæ efektywny system motywacyjny nale¿y:
� zdefiniowaæ cele na poziomie ca³ej organizacji, co pomo¿e w zdefiniowaniu celów grupowych

i indywidualnych; musz¹ one byæ zrozumia³e, realne, mierzalne i okre�lone w czasie, na pozio-
mie zarówno organizacji, jak i poszczególnych pracowników;

� wykorzystaæ zalety pracy zespo³owej, zarówno elementy rywalizacji, jak i elementy wspó³pracy;
� zadbaæ o w³a�ciwy przep³yw informacji w obie strony, zarówno w pionie, jak i w poziomie

struktury organizacji.

Decyduj¹ce znaczenie maj¹ tu podzielane w organizacjach normy i warto�ci. Jednostka, której
warto�ci odbiegaj¹ od tych, które s¹ istotne w danej firmie, nie bêdzie identyfikowaæ siê z ni¹
i w rezultacie nie bêdzie siê anga¿owaæ emocjonalnie w organizacjê.

Odpowiedzialno�æ spo³eczna biznesu w kontek�cie ochrony �rodowiska przyrodniczego
W dobie wspó³czesnych zmian cywilizacyjnych ochrona �rodowiska sta³a siê pewnym uzu-

pe³nieniem misji czy wizji firmy, ale tak¿e przeniknê³a do procesów technologicznych i zarz¹d-
czych. Je¿eli zmieniaj¹ siê oczekiwania klientów i odbiorców, przedsiêbiorstwa jak najszybciej
staraj¹ siê do nich dopasowaæ. Je¿eli konsument kupuje produkt firmy, która jest odpowiedzialna
etycznie, ekologicznie i ekonomicznie, wspiera proces, który ma pozytywny skutek dla przy-
sz³ych generacji. Je¿eli wybiera co�, co ocenia jako dobro, to takie dzia³anie ma charakter etyczny
i �wiadomy.

Celem zrównowa¿onego rozwoju w biznesie jest poszukiwanie takich rozwi¹zañ, które s¹
jednocze�nie ekologicznie przyjazne i ekonomicznie warto�ciowe. Zgodnie z najwcze�niejsz¹
definicj¹, rozwój zrównowa¿ony to taki przebieg rozwoju gospodarczego, który nie narusza
w sposób istotny i nieodwracalny �rodowiska ¿ycia cz³owieka, godz¹c prawa przyrody i prawa
ekonomii (Rok 2003, s. 17).

System zarz¹dzania �rodowiskowego jest dla wielu przedsiêbiorstw niezwykle u¿ytecznym
instrumentem poprawy efektywno�ci funkcjonowania. Przyk³adem jest norma ISO14001, w któ-
rej podaje siê, ¿e jej zadaniem jest wspomaganie dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹ �rodowiska
i zapobieganiem zanieczyszczeniom w sposób wywa¿ony z potrzebami spo³ecznymi i ekono-
micznymi. Przedsiêbiorstwo, które posiada certyfikat, deklaruje wiêc, ¿e bêdzie przestrzegaæ
przepisów prawa w zakresie ochrony �rodowiska i systematycznie ograniczaæ negatywny wp³yw
na otoczenie. Tempo ograniczania tego negatywnego wp³ywu jest oczywi�cie uzale¿nione od
oczekiwañ spo³ecznych, zarówno klientów, jak i spo³eczno�ci lokalnej. Wynika z tego, ¿e zdecy-
dowana wiêkszo�æ gospodarki mo¿e ulec po¿¹danym zmianom pod wp³ywem energicznych
dzia³añ obywatelskich, które s¹ najskuteczniejsze wtedy, gdy w³adze administracyjne przek³ada-
j¹ je na dyrektywy, standardy, normy, co jest zwi¹zane ze wzrostem �wiadomo�ci spo³ecznej. Nie
mo¿na budowaæ podstaw zrównowa¿onego rozwoju odgórnie, bez wsparcia spo³eczeñstwa oby-
watelskiego i sektora biznesu. Wzmocnienie dialogu spo³ecznego, w którym bior¹ udzia³ przed-
stawiciele sektora przedsiêbiorstw, z pewno�ci¹ przyczynia siê do minimalizowania negatywnego
wp³ywu na �rodowisko przyrodnicze.
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Podsumowanie
Koncepcja odpowiedzialno�ci w biznesie jest bardzo wa¿na w kontek�cie wst¹pienia Polski

do Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o konieczno�æ umocnienia pozycji konkurencyj-
nej, wspó³pracy miêdzysektorowej oraz budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego. Organizacje
biznesowe pañstw Unii Europejskiej oczekuj¹ od polskiej gospodarki, a tym samym od polskich
przedsiêbiorstw, respektowania wysokich standardów etycznych. Spo³eczeñstwa europejskie
w coraz wiêkszym stopniu domagaj¹ siê budowania nowych, odpowiedzialnych relacji pomiê-
dzy pracownikami, pracodawcami i pañstwem. Organizacja we wspó³czesnym, ci¹gle zmieniaj¹-
cym siê spo³eczeñstwie musi skupiaæ wysi³ki na kreowaniu nowego, zdrowego ekonomicznie
i moralnie spo³eczeñstwa. Nie mo¿na pomijaæ zasad wolnego rynku, jednak nale¿y je dostoso-
waæ do nowoczesnego, ucywilizowanego stylu gospodarowania, w którym nie liczy siê jedynie
osi¹ganie indywidualnego zysku, ale tak¿e poszukiwanie dobra spo³ecznego i tworzenie przed-
siêbiorstw przyjaznych spo³eczeñstwu i �rodowisku przyrodniczemu. W nowoczesnym przed-
siêbiorstwie konieczne jest wypracowanie rozs¹dnego kompromisu pomiêdzy etyk¹ a ekonomik¹.
Nale¿y integrowaæ w szerokim znaczeniu warto�ci etyczne z warto�ciami takimi, jak zysk czy
efektywno�æ, chodzi zatem o rozpowszechnianie i wdra¿anie w praktykê prowadzenia biznesu
zasad, warto�ci i norm, które s³u¿¹ doskonaleniu cz³owieka, rozwojowi spo³eczeñstwa, podno-
szeniu standardów jako�ci ¿ycia.

Aby unikn¹æ pu³apek zwi¹zanych z zagro¿eniami przy wprowadzaniu zasad spo³ecznej odpo-
wiedzialno�ci, np. podporz¹dkowania firmy nieodpowiednim dla niej standardom, które mog¹
wydawaæ siê imponuj¹ce, a w rzeczywisto�ci bêd¹ ograniczaæ jej twórcze zdolno�ci, programy
etycznej dzia³alno�ci firm powinny byæ opracowywane konkretnie dla danego przedsiêbiorstwa.
Strategia spo³ecznego zaanga¿owania musi byæ zgodna z kultur¹ i profilem dzia³alno�ci danej
firmy. Nale¿y te¿ d¹¿yæ do tego, aby dzia³ania etyczne nie by³y okazyjnymi akcjami; musz¹ one
zostaæ wpisane na sta³e w strategiê funkcjonowania firmy i byæ ci¹gle udoskonalane.
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The Ethics and the Social Responsibility of Management
in the Ever-changing Modern World

Ethics is a part of every area of economic activity. Businesses can influence the local commu-
nity in different ways.

From the point of view of ethics, businesses should secure the interests of local community
as well as those of shareholders, owners and employees.

Ethics of management is very important too. We can define it as a set of duties that an
employer owes to his employees or as a set of employees� rights. In the other words, the
employee has the right to benefit from the work he does. Thereferore, ethics of management
deals with:

a) the setting up of ethical principles, which govern the behavior of every member of a com-
munity,

b) the introduction and implementation of moral standards into the management strategy,
c) the setting up of punishment for those who violate the ethical principles.
Polish businessmen are becoming more and more interested in the issue of Corporate Social

Responsibility (CSR). They care for both economic growth and the goodness of the society and
the natural environment. More and more companies like to be involved in projects that have
beneficial impact on the local community. By taking into account the best interest of the public,
the firm improves its image and wins more trust.

CSR is a tool in the hands of good management. It can be used when talking to the co-owners
about improving the business strategy. The aim of these talks is to better estimate the weaknes-
ses and strengths of the business in question. There are also always many possible threats and
opportunities that the management must take into account. The right way to run a business is to
make long-term plans. These plans must take into account the interests of the local community.
It can be achieved through talks. Talks let you know what your employees, executives, custo-
mers, suppliers, representatives of the local community, media, local authorities and state autho-
rities expect from your business. The implementation of a system of CSR management is aimed
at improving the interpersonal relations, discipline, mutual trust, employee loyalty to the busi-
ness and cultivating good relations with the society.

Ethics of management should be seen in the broad context of internal marketing. Internal
marketing (IM) is an ongoing process that occurs strictly within a company or organization
whereby the functional process aligns, motivates and empowers employees at all management
levels to consistently deliver a satisfying customer experience. Internal marketing is concerned
with the following four areas of a business: internal communication within the business, the
general atmosphere, the organizational skills of employees and the identity. The aim is to achie-
ve such a combination of these four elements that the employees will feel secure with every
change in the business and with every long-term plan. Internal marketing is here to help overco-
me the opposition and resistance of employees towards change. It�s here to increase understan-
ding and involve employees in the process of introducing change.

Ethics of management is inseparably connected with the protection of the natural environ-
ment. Many businesses create their image around environment protection. But environment
protection also means the introduction the environmentally friendly technologies and mana-
ging processes. If the needs of customers change, the business should try to quickly satisfy the
new needs. When a customer buys a product from a company that acts responsibly he is sup-

Etyka zarz¹dzania w okresie przeobra¿eñ cywilizacyjnych wspó³czesnego �wiata
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porting a process that will have a good effect for future generations. If he chooses to buy
something that he thinks is good then he can feel his voluntary choice is ethical. So the business
must try to make products both competitive on the market and environmentally friendly.

An organization in the constantly changing society must make a product that will make the
society more physically healthy and moral. From the point of view of ethics, free competition in
commerce is good. But it needs to be adapted to suit the needs of the new civilized way of
making business. It also needs to be adapted, to be environmentally-friendly and safe for the
customer.

ANNA OLEKSIEJCZUK, EWA OLEKSIEJCZUK
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Korzy�ci z wprowadzenia zasad
spo³ecznej odpowiedzialno�ci biznesu w przedsiêbiorstwie

Spo³eczna odpowiedzialno�æ biznesu (SOB)1, bêd¹ca jeszcze niedawno zupe³nie now¹ ide¹,
staje siê coraz czê�ciej nieodzownym elementem strategii przedsiêbiorstwa. Dostrzeg³y to ju¿
dawno przedsiêbiorstwa amerykañskie, a zw³aszcza du¿e miêdzynarodowe korporacje. To one
przynios³y ideê SOB do Polski. Firmy te zauwa¿y³y, ¿e ze spo³eczn¹ odpowiedzialno�ci¹ biznesu
wi¹¿e siê wiele korzy�ci zarówno dla otoczenia, jak i dla samego przedsiêbiorstwa.

Niniejszy artyku³ sk³ada siê z trzech czê�ci. Pierwsza czê�æ ma na celu przybli¿enie idei oraz
zasad CSR. Druga pokazuje, jakie korzy�ci wynikaj¹ ze stosowania zasad spo³ecznej odpowie-
dzialno�ci w przedsiêbiorstwie. Trzecia, ostatnia, przedstawia, jak te korzy�ci s¹ postrzegane
przez polskich mened¿erów, klientów oraz osoby zwi¹zane z public relations.

Istota SOB
Sformu³owano wiele definicji spo³ecznej odpowiedzialno�ci biznesu. Ewoluowa³y one wraz

z rozwojem idei SOB i poprzez wzajemne oddzia³ywanie na siebie teorii i praktyki. Wed³ug Komi-
sji Europejskiej �bycie spo³ecznie odpowiedzialnym oznacza nie tylko wype³nianie zobowi¹zañ
przewidzianych w prawie, ale dalece wiêcej � wiêksze inwestycje w kapita³ ludzki, �rodowisko
i stosunki z akcjonariuszami� (Gasparski 2003).

Niektórzy autorzy przez anga¿owanie siê w spo³eczn¹ odpowiedzialno�æ biznesu rozumiej¹
takie dzia³ania, w których �przedsiêbiorstwa dobrowolnie uwzglêdniaj¹ aspekty spo³eczne i eko-
logiczne w swoich dzia³aniach handlowych oraz w kontaktach ze swoimi interesariuszami� (Filek
2006, s. 4). Spo³eczna odpowiedzialno�æ biznesu rozumiana jest tak¿e jako dodatkowe, wykra-
czaj¹ce poza prawne wymagania, inicjatywy firmy na rzecz spo³eczeñstwa oraz �rodowiska natu-
ralnego (Sójka 2003).

Spe³nienie wszystkich wymogów formalnych i prawnych to za ma³o, aby mówiæ o byciu
spo³ecznie odpowiedzialnym. Bycie odpowiedzialnym to dobrowolne zaanga¿owanie siê przed-
siêbiorstwa w zwiêkszanie inwestycji w zasoby ludzkie, w ochronê �rodowiska i relacje z intere-
sariuszami. Spo³eczna odpowiedzialno�æ to przede wszystkim proces, w ramach którego
przedsiêbiorstwa zarz¹dzaj¹ swoimi relacjami z interesariuszami mog¹cymi mieæ faktyczny wp³yw
na ich powodzenie w dzia³alno�ci gospodarczej.

Przez interesariuszy rozumiemy grupy ¿ywotnie zainteresowane dzia³alno�ci¹ firmy. Zgodnie
z zasadami Okr¹g³ego Sto³u z Caux, interesariusze to: klienci, pracownicy, w³a�ciciele/inwesto-
rzy, dostawcy, konkurenci, wspólnoty lokalne (Filek 2006). Inne okre�lenie proponuje B. Rok.
Wed³ug niego za interesariuszy firmy uwa¿a siê wszystkie grupy czy jednostki, które mog¹

1 Spo³eczna odpowiedzialno�æ biznesu � z ang. Corporate Social Responsibility (CSR), w jêzyku polskim
w skrócie SOB.
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wp³ywaæ lub s¹ pod wp³ywem dzia³ania przedsiêbiorstwa za po�rednictwem jego produktów,
strategii i procesów wytwórczych, systemów zarz¹dzania i procedur (Rok 2004). Przy tak rozu-
mianych wzajemnych powi¹zaniach miêdzy przedsiêbiorstwem a interesariuszami, do grupy tych
ostatnich mo¿na zaliczyæ niemal wszystkich.

Wed³ug jednej z nowszych definicji, bo pochodz¹cej z 2005 r., spo³eczna odpowiedzialno�æ
jest �zobowi¹zaniem biznesu do przyczyniania siê do zrównowa¿onego rozwoju przy wspó³pra-
cy zatrudnionych, ich rodzin, lokalnych spo³eczno�ci oraz ca³ego spo³eczeñstwa, zmierzaj¹cej
do poprawy jako�ci ¿ycia, co s³u¿y zarówno biznesowi, jak i rozwojowi spo³ecznemu� (Whot
does Business...). Definicja ta zwraca uwagê na to, ¿e w dzia³ania spo³ecznie odpowiedzialne,
oprócz firmy, anga¿uj¹ siê równie¿ interesariusze, oraz ¿e SOB s³u¿y, a wiêc niesie korzy�ci
zarówno przedsiêbiorstwu, jak i spo³eczeñstwu.

Korzy�ci ze stosowania zasad spo³ecznej odpowiedzialno�ci biznesu
Jest oczywiste, ¿e spo³eczna odpowiedzialno�æ biznesu ma odbicie w dzia³alno�ci przedsiê-

biorstwa. Dzia³anie zgodne z zasadami odpowiedzialnego biznesu przynosi przedsiêbiorstwu
korzy�ci, które �wzmacniaj¹ siê w miarê up³ywu czasu� (Rok 2004). Korzy�ci p³yn¹ce z dzia³añ
spo³ecznie odpowiedzialnych mo¿na podzieliæ na dwie grupy: korzy�ci dla firmy (korzy�ci we-
wnêtrzne) oraz korzy�ci spo³eczne (korzy�ci zewnêtrzne).

Korzy�ci, jakie osi¹ga firma spo³ecznie odpowiedzialna, to przede wszystkim: wzrost zaintere-
sowania inwestorów, zwiêkszanie lojalno�ci konsumentów i interesariuszy, poprawa relacji ze
spo³eczno�ci¹ i w³adzami lokalnymi, wzrost konkurencyjno�ci, podnoszenie poziomu kultury
organizacyjnej firmy, kszta³towanie pozytywnego wizerunku firmy u pracowników, pozyskiwa-
nie i utrzymywanie najlepszych pracowników.

Dzia³ania moralnie odpowiedzialne przek³adaj¹ siê na przejrzysto�æ w zarz¹dzaniu, poprawiaj¹
wizerunek firmy, a co za tym idzie � poprawiaj¹ jej relacje z otoczeniem. Firmy dzia³aj¹ce zgodnie
z zasadami SOB staj¹ siê bardziej wiarygodne dla spo³eczno�ci lokalnej, klientów, pracowników,
a tak¿e inwestorów. �Dla wielu inwestorów wiarygodno�æ finansowa firmy jest uzale¿niona od jej
wiarygodno�ci spo³ecznej� (Rok 2004). Firmy opieraj¹ce dzia³alno�æ na zasadach SOB s¹ postrze-
gane jako stabilniejsze, nios¹ce mniejsze ryzyko i bardziej godne zaufania ni¿ firmy niepodejmuj¹ce
tego typu dzia³añ. Dzieje siê tak, poniewa¿ te przedsiêbiorstwa charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ przejrzy-
sto�ci¹ dzia³añ ekonomicznych, ekologicznych i spo³ecznych. Swobodny dostêp do informacji
dotycz¹cych organizacji poprawia jej wizerunek i reputacjê. Wszystko to przek³ada siê na wiêksz¹
zdolno�æ przyci¹gania strategicznych inwestorów oraz kredytów (Bazzichi 2003).

Nagrod¹ dla firmy za dzia³ania zgodne z zasad¹ spo³ecznej odpowiedzialno�ci jest tak¿e wzrost
zaufania klientów, co ma swoje odbicie w ich lojalno�ci. �Wysoki poziom reputacji oznacza
zazwyczaj wysoki poziom lojalno�ci klientów, jest mno¿nikiem warto�ci. Wskazuje on, ¿e stru-
mieñ dochodów firmy bêdzie zapewniony w przewidywalnej przysz³o�ci� (Young 2005). Klient
ufaj¹cy, ¿e produkt, który kupuje, jest zgodny z jego oczekiwaniami i tym, co o nim mówi firma
(np. z reklam¹), bezpieczny, produkowany z poszanowaniem godno�ci ludzkiej i �rodowiska,
chêtniej bêdzie do niego wraca³, a tak¿e bêdzie sk³onny zap³aciæ za niego wiêcej. Potwierdza to
badanie przeprowadzone w�ród konsumentów2. Oprócz budowania reputacji i lojalno�ci spo-
³eczna odpowiedzialno�æ pomaga w nawi¹zywaniu kontaktów z klientami, umo¿liwia wzajemny

2 Pierwsze w Polsce kompleksowe badanie na temat postaw konsumentów oraz liderów opinii wobec idei
spo³ecznej odpowiedzialno�ci biznesu, Komunikowanie na rzecz CSR, czyli spo³ecznej odpowiedzial-
no�ci biznesu. Fundacja Komunikacji Spo³ecznej, Warszawa 2003. Raport dostêpny m.in. na stronie
www.filantropia.org.pl
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przep³yw informacji o potrzebach i dostêpnych rozwi¹zaniach techniczno-organizacyjnych. Te
informacje przyczyniaj¹ siê do lepszego dopasowania produktu do potrzeb klienta, dziêki temu
firma jest w stanie wytworzyæ produkt o najwiêkszej u¿yteczno�ci dla odbiorcy. Owocuje to
satysfakcj¹ klienta i pog³êbia jego lojalno�æ. Jednocze�nie, dziêki wzajemnej wspó³pracy, firma
poprawia jako�æ swoich dostaw (Gryszka 2002).

Dzia³ania spo³ecznie odpowiedzialne to tak¿e tworzenie warto�ci dla spo³eczeñstwa. Przed-
siêbiorstwo jest czê�ci¹ otoczenia, w którym dzia³a. Spo³eczno�æ lokalna i przedsiêbiorstwo
oddzia³uj¹ na siebie nawzajem. Zadowolone spo³eczeñstwo, w którym funkcjonuje przedsiêbior-
stwo, sprzyja jego rozwojowi. Firma mo¿e oddzia³ywaæ na spo³eczeñstwo poprzez ustanawianie
standardów dzia³ania i bezpo�redni¹ z nim wspó³pracê. Bez wzajemnie sobie sprzyjaj¹cych zasad
wspó³pracy skutki dla obu stron mog¹ byæ niekorzystne. Spo³eczna odpowiedzialno�æ pomaga
wypracowaæ relacje korzystne dla obu stron, co prowadzi do zrównowa¿onego rozwoju, ko-
rzystnego i dla firmy, i dla otoczenia (Gryszka 2002). Nowe standardy dzia³ania oparte na zasa-
dach spo³ecznej odpowiedzialno�ci poprawiaj¹ relacje przedsiêbiorstwa ze spo³eczno�ci¹
i w³adzami lokalnymi, co u³atwia firmie sprawne i bezkonfliktowe dzia³anie. Dziêki reputacji i za-
ufaniu, jakie wypracowuje sobie przedsiêbiorstwo, jest ono chêtniej akceptowane jako cz³onek
spo³eczno�ci, na trwale siê w niej zakorzenia. Nie musi obawiaæ siê bojkotu ze strony lokalnej
spo³eczno�ci lub sytuacji, ¿e zacznie byæ postrzegane jako niewygodny �element krajobrazu�.
Zmniejsza siê tym samym poziom ryzyka zwi¹zanego z niestabilno�ci¹ sytuacji.

CSR pomaga równie¿ poprawiæ relacje z akcjonariuszami. Dopasowanie siê przedsiêbiorstwa
do nowych warunków rynkowych owocuje lepszymi wynikami i skutkuje pozytywn¹ ocen¹
akcjonariuszy. D³ugoterminowe powi¹zania biznesowe miêdzy firm¹ a jej zewnêtrznymi interesa-
riuszami, opieraj¹ce siê na przejrzystej polityce obu zainteresowanych stron, gwarantuj¹ stabil-
no�æ obrotów i d³ugofalowo�æ wspó³pracy. Skutkuje to zwiêkszeniem warto�ci firmy i decyduje
o jej stabilnym rozwoju, co z kolei jest konieczne do uzyskania akceptacji akcjonariuszy z jednej
strony, a pracowników � z drugiej. Stabilno�æ i obustronne wsparcie pomagaj¹ w dalszym roz-
woju przedsiêbiorstwa (Gryszka 2002).

Wprowadzenie zasad odpowiedzialnego biznesu to tak¿e jeden z atutów, dziêki którym firmy
zdobywaj¹ przewagê konkurencyjn¹. Spo³eczna odpowiedzialno�æ mobilizuje firmy do wprowa-
dzania wydajniejszych i bardziej innowacyjnych technologii, które pozwalaj¹ na obni¿anie kosz-
tów produkcji. Dodatkowo konstruktywny dialog ze wszystkimi interesariuszami zwiêksza zdolno�æ
przedsiêbiorstwa do uczenia siê i usprawniania w³asnej dzia³alno�ci, równie¿ w relacjach z podmio-
tami zewnêtrznymi. Przyczynia siê to do zwiêkszania przewagi konkurencyjnej (Bazzichi 2003).

Dziêki podejmowaniu wyzwañ spo³ecznej odpowiedzialno�ci biznesu ma miejsce tak¿e pod-
noszenie poziomu �kultury organizacyjnej firmy opartej na zaufaniu, odpowiedzialno�ci i przej-
rzysto�ci dla wszystkich zainteresowanych. Dziêki temu unika siê kosztów »z³ego partnerstwa«�
(Rok 2004). Nie zapominajmy, ¿e zaufanie jest nieodzownym elementem biznesu. �Brak zaufania
miêdzy uczestnikami wymiany stwarza konieczno�æ zawierania umów o skomplikowanych wa-
runkach i anga¿owania prawników, którym trzeba za to p³aciæ, czyli zwiêkszaj¹ siê koszty trans-
akcji. Zaufanie redukuje w sposób istotny koszty transakcji, a wiêc ma pozytywny wp³yw na
efektywno�æ sytemu gospodarczego� (Lewicka-Strza³ecka 1999).

Du¿e znaczenie dla biznesu maj¹ korzy�ci z poprawy wizerunku firmy w oczach pracowników
i ich zaufania. Jest to tym istotniejsze, ¿e � jak zauwa¿a S. Young � coraz czê�ciej �wiêzy ³¹cz¹ce
pracownika z sukcesem jego firmy s¹ bardziej natury moralnej ni¿ ekonomicznej� (Young 2005)3.

3 Z tak¹ sytuacj¹ mamy do czynienia w momencie zaspokojenia przez pracownika podstawowych
potrzeb, czyli przy stosunkowo wysokich zarobkach.
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Dziêki spo³ecznej odpowiedzialno�ci biznesu, znajduj¹cej wyraz m.in. w kodeksach etycznych,
programach spo³ecznych czy dba³o�ci o �rodowisko, pracownicy z wiêkszym uznaniem odnosz¹
siê do funkcjonowania firmy. S¹ bardziej zadowoleni z pracy, jak¹ wykonuj¹, widz¹c jej sens, s¹
lepiej zmotywowani, uto¿samiaj¹ swoje interesy z interesami firmy. Dodatkowo przedsiêbiorstwa
spo³ecznie odpowiedzialne czê�ciej inwestuj¹ w kszta³cenie personelu. Taka inwestycja, oprócz
satysfakcji, jak¹ daje pracownikowi, pozwala przedsiêbiorstwu na dysponowanie wykwalifiko-
wanymi i kompetentnymi pracownikami. Dokszta³canie personelu to tak¿e mo¿liwo�æ pozytyw-
nego motywowania pracownika (Bazzichi 2003). Dziêki takim dzia³aniom pracownicy staj¹ siê
integraln¹ czê�ci¹ przedsiêbiorstwa, a ich praca jest bardziej wydajna. Wydajny pracownik jest
nieodzownym �warunkiem sukcesu, produkuje towary i us³ugi wysokiej jako�ci po najkorzyst-
niejszych kosztach� (Young 2005).

Etycznej firmie ³atwiej te¿ pozyskaæ i utrzymaæ najlepszych pracowników. Nie zapominajmy, ¿e
oprócz wynagrodzenia finansowego wa¿ne s¹ cel pracy i p³yn¹ca z niej satysfakcja (która coraz
czê�ciej zaczyna braæ górê). Rola satysfakcji z wykonywanej pracy staje siê coraz wa¿niejsza
wraz ze wzrostem zarobków. Praca jest istotn¹ czê�ci¹ ¿ycia ka¿dego cz³owieka, a nie ma nic
gorszego ni¿ praca, która nie daje satysfakcji.

Na SOB zyskuje równie¿ otoczenie biznesu. Do korzy�ci, jakie osi¹ga spo³eczeñstwo, mo¿na
zaliczyæ: nag³o�nienie i rozwi¹zywanie istotnych problemów spo³ecznych, edukowanie spo³e-
czeñstwa, poprawê stanu �rodowiska przyrodniczego, dostêp do informacji o firmie, poszano-
wanie praw cz³owieka. �Firmy, wspieraj¹c i inicjuj¹c kampanie czy programy spo³eczne,
przyczyniaj¹ siê do nag³o�nienia danego problemu, wzmocnienia postaw obywatelskich, zmniej-
szenia skali problemu czy nawet jego rozwi¹zania� (Rok 2004). Swoimi dzia³aniami daj¹ tak¿e
przyk³ad, jak nale¿y postêpowaæ, wystêpuj¹c w roli nauczyciela postaw moralnych.

Z SOB czerpie korzy�ci zarówno pañstwo, jak i spo³eczeñstwo. Przedsiêbiorstwa dzia³aj¹-
ce zgodnie z zasad¹ spo³ecznej odpowiedzialno�ci rzetelniej wywi¹zuj¹ siê z p³acenia wsze-
lakiego rodzaju podatków. Dziêki temu do bud¿etu pañstwa wp³ywa wiêkszy strumieñ
pieniêdzy, których czê�æ mo¿e zostaæ przeznaczona na wydatki zwi¹zane z potrzebami ca³e-
go spo³eczeñstwa.

Postrzeganie korzy�ci z SOB w Polsce
Potwierdzeniem istnienia korzy�ci ze spo³ecznej odpowiedzialno�ci biznesu s¹ opinie pol-

skich mened¿erów, osób zajmuj¹cych siê public relations i konsumentów. Nie podejmujê siê
oceny postrzegania SOB w Polsce. Zamierzam przedstawiæ korzy�ci postrzegane przez ró¿ne
grupy interesariuszy.

Wiêkszo�æ badanych polskich mened¿erów wi¹¿e dzia³ania SOB z korzy�ciami dla firmy4.
Korzy�ci zosta³y podzielone na korzy�ci wewnêtrzne, dotycz¹ce bezpo�rednio dzia³alno�ci fir-
my, oraz korzy�ci zewnêtrzne, dotycz¹ce otoczenia, w jakim dzia³a przedsiêbiorstwo.

4 Wykorzystane dane pochodz¹ z dwóch raportów: Mened¿erowie 500 i odpowiedzialny biznes: wiedza
� postawy � praktyka, Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu opracowany we wspó³pracy z Bankiem
�wiatowym i Akademi¹ Rozwoju Filantropii, Warszawa 2003; What Does Business Think about Corpo-
rate Social Responsibility? Part II: A Comparison of Attitudes and Practices in Hungary, Poland and Slo-
vakia, Enabling a Better Environment for CSR in CEE Countries Project, raport z 2005 r. Dane z obydwu
raportów nieco siê od siebie ró¿ni¹, ró¿ni³y siê bowiem pytania, dlatego porównanie wyników tych badañ
nie jest w pe³ni mo¿liwe i daje obraz przybli¿ony.

KORNELIA BEM-KOZIE£
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Za najwa¿niejsze korzy�ci wewnêtrzne zaanga¿owania spo³ecznego biznesu mened¿erowie
bior¹cy udzia³ w obydwu analizowanych badaniach uwa¿aj¹:
� przetrwanie biznesu i pozyskanie przewagi konkurencyjnej,
� pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników, a tak¿e wzrost ich motywacji,
� bardziej skrupulatne przestrzeganie przepisów prawa,
� zmniejszenie kosztów,
� ³atwiejszy dostêp do kapita³u.

Jako wa¿ne korzy�ci mened¿erowie wymieniaj¹ tak¿e: podnoszenie kultury organizacji, do-
skonalenie jako�ci zarz¹dzania, wzrost produkcji, jako�ci i sprzeda¿y. W nowszym badaniu du¿a
grupa mened¿erów do korzy�ci p³yn¹cych ze stosowania SOB zalicza przede wszystkim prze-
trwanie biznesu i wzrost jego konkurencyjno�ci. Nie by³o to tak widoczne w badaniu z 2003 r.
Mo¿e to �wiadczyæ o zmianie sposobu my�lenia polskich mened¿erów, którzy zaczynaj¹ dostrze-
gaæ potrzebê funkcjonowania biznesu w odleg³ej perspektywie. Wyniki wykorzystanych badañ
pokazuj¹ ryc. 1 i 2.

Ryc. 1. Korzy�ci wewnêtrzne z dzia³añ spo³ecznie odpowiedzialnych wed³ug mened¿erów � badanie
z 2003 r.

Korzy�ci z wprowadzenia zasad spo³ecznej odpowiedzialno�ci biznesu w przedsiêbiorstwie

�ród³o: Mened¿erowie 500 i odpowiedzialny biznes: wiedza � postawy � praktyka, Raport Forum Odpo-
wiedzialnego Biznesu opracowany we wspó³pracy z Bankiem �wiatowym i Akademi¹ Rozwoju Filantropii,
Warszawa 2003.
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Ryc. 2. Korzy�ci wewnêtrzne z dzia³añ spo³ecznie odpowiedzialnych wed³ug mened¿erów � badanie
z 2005 r.

KORNELIA BEM-KOZIE£

�ród³o: What Does Business Think about Corporate Social Responsibility? Part II: A Comparison of
Attitudes and Practices in Hungary, Poland and Slovakia, Enabling a Better Environment for CSR in CEE
Countries Project.

W obydwu badaniach do korzy�ci zewnêtrznych mened¿erowie zaliczaj¹ przede wszystkim:
� nag³o�nienie i rozwi¹zywanie istotnych problemów spo³ecznych,
� edukowanie spo³eczeñstwa,
� poprawê stanu �rodowiska przyrodniczego,
� dostêp do informacji o firmie,
� poszanowanie praw cz³owieka.

Za najwa¿niejsz¹ korzy�æ z dzia³añ spo³ecznie odpowiedzialnych mened¿erowie uwa¿aj¹ po-
prawê reputacji firmy. Przekonanie to w ostatnich latach nie uleg³o zmianie. Poprawê reputacji
uwa¿ano za najwa¿niejsz¹ korzy�æ zarówno w 2003 r., jak i 2005 r. Spo�ród korzy�ci wewnêtrz-
nych, jakie niesie wdra¿anie zasad SOB, w obydwu badaniach wskazywane by³y: zwiêkszenie
lojalno�ci klientów, poprawa relacji ze spo³eczno�ci¹ lokaln¹, zrównowa¿ony rozwój kraju, a tak-
¿e zwiêkszenie wp³ywów politycznych. W badaniu z 2005 r. w korzy�ciach uwzglêdniono rów-
nie¿ po raz pierwszy ochronê �rodowiska. Zmieni³a siê te¿ hierarchia wa¿no�ci poszczególnych
korzy�ci. Postrzeganie przez mened¿erów korzy�ci z praktyk odpowiedzialno�ci spo³ecznej biz-
nesu i ich istotno�ci w latach 2003 i 2005 przedstawiaj¹ ryc. 3 i 4.
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�ród³o: What Does Business Think about Corporate Social Responsibility? Part II: A Comparison of Atti-
tudes and Practices in Hungary, Poland and Slovakia, Enabling a Better Environment for CSR in CEE
Countries Project.

Reputacja

Zrównowa¿ony rozwój kraju

Ochrona �rodowiska

Solidarno�æ ze spo³eczno�ci¹ lokaln¹

Upublicznienie

Korzy�ci materialne

Lojalno�æ klientów

Wp³yw polityczny

Inne

Ryc. 3. Korzy�ci zewnêtrzne z dzia³añ spo³ecznie odpowiedzialnych wed³ug mened¿erów � badanie
z 2003 r.

�ród³o: Mened¿erowie 500 i odpowiedzialny biznes: wiedza � postawy � praktyka, Raport Forum Odpo-
wiedzialnego Biznesu opracowany we wspó³pracy z Bankiem �wiatowym i Akademi¹ Rozwoju Filantropii,
Warszawa 2003, s. 6.

Ryc. 4. Korzy�ci zewnêtrzne z dzia³añ spo³ecznie odpowiedzialnych wed³ug mened¿erów � badanie
z 2005 r.

Korzy�ci z wprowadzenia zasad spo³ecznej odpowiedzialno�ci biznesu w przedsiêbiorstwie
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Przedstawione badania potwierdzaj¹ istnienie wcze�niej wymienionych korzy�ci. Jak widaæ,
polscy mened¿erowie zauwa¿aj¹, ¿e ze spo³eczn¹ odpowiedzialno�ci¹ biznesu wi¹¿e siê wiele
powi¹zanych ze sob¹ korzy�ci.

Wiêkszo�æ korzy�ci, jakie niesie ze sob¹ SOB, trudno zmierzyæ, maj¹ one jednak odbicie
w warto�ci rynkowej firmy. Dlatego mo¿na spróbowaæ zmierzyæ op³acalno�æ dzia³añ spo³ecz-
nie odpowiedzialnych poprzez takie wska�niki, jak: warto�æ przychodów ze sprzeda¿y na 1 pra-
cownika, zysk brutto na 1 pracownika, wska�nik p³ynno�ci bie¿¹cej. Dotychczas w Polsce
przeprowadzono jedno tego typu badanie5. Potwierdzi³o ono, ¿e SOB niesie ze sob¹ wymierne
korzy�ci i zwiêksza efektywno�æ dzia³ania przedsiêbiorstwa. Firmy stosuj¹ce zasady spo³ecz-
nej odpowiedzialno�ci maj¹ znacznie wiêksz¹ p³ynno�æ bie¿¹c¹6, a co za tym idzie � maj¹
�rodki na terminowe regulowanie p³atno�ci, oszczêdniej wykorzystuj¹ maj¹tek trwa³y, który
jest wielokrotnie bardziej rentowny ni¿ w innych przedsiêbiorstwach, równie¿ ich przychody
ze sprzeda¿y s¹ bardziej rentowne. Rentowno�æ maj¹tku trwa³ego w 2004 r. w grupie przedsiê-
biorstw stosuj¹cych zasady SOB wynosi³a 92,4%, w pozosta³ych przedsiêbiorstwach � 24,3%,
a rentowno�æ sprzeda¿y wynosi³a odpowiednio 6,78% i 5,97%. Tak wysoka rentowno�æ mo¿e
�wiadczyæ o oszczêdniejszym wykorzystywaniu maj¹tku trwa³ego, a wiêc o lepszym nim go-
spodarowaniu. Przytoczone dane potwierdzaj¹ opinie mened¿erów o korzy�ciach p³yn¹cych
z dzia³añ spo³ecznie odpowiedzialnych.

Badanie wykaza³o, ¿e firmy spo³ecznie odpowiedzialne opieraj¹ dzia³alno�æ na kapitale ludz-
kim, w który wiêcej inwestuj¹ ni¿ pozosta³e firmy i potrafi¹ go lepiej wykorzystaæ. W 2004 r.
�rednie nak³ady inwestycyjne na 1 pracownika zatrudnionego w przedsiêbiorstwie stosuj¹cym
zasady SOB by³y wy¿sze o 530 z³ ni¿ w pozosta³ych przedsiêbiorstwach, a zysk brutto na 1 pra-
cownika w pierwszej grupie przedsiêbiorstw by³ znacznie wy¿szy i wyniós³ 29,3 tys. z³ rocznie
w stosunku do 24,0 tys. z³. rocznie w pozosta³ych przedsiêbiorstwach. Wszystkie mierniki zwi¹za-
ne z kapita³em ludzkim kszta³tuj¹ siê korzystniej w grupie przedsiêbiorstw spo³ecznie odpowie-
dzialnych ni¿ w grupie pozosta³ych przedsiêbiorstw. Zarobki w przedsiêbiorstwach spo³ecznie
odpowiedzialnych w 2004 r. by³y wy¿sze o 558 z³ ni¿ w pozosta³ych firmach7.

Jak pokazuje badanie, korzy�ci z SOB czerpie równie¿ pañstwo, poniewa¿ firmy spo³ecznie
odpowiedzialne p³ac¹ wiêcej na ubezpieczenia i �wiadczenia spo³eczne, s¹ tak¿e znacznie bar-
dziej efektywne podatkowo. Przedsiêbiorstwa te generuj¹ wiêcej podatku VAT i podatków do-
chodowych, wp³acaj¹ te¿ wiêcej na �wiadczenia spo³eczne.

Podsumowuj¹c, do korzy�ci ekonomicznych p³yn¹cych ze stosowania zasad SOB mo¿na
zaliczyæ: lepsz¹ p³ynno�æ bie¿¹c¹, wiêksz¹ rentowno�æ maj¹tku, lepsze wykorzystanie kapita³u
ludzkiego, wy¿sz¹ rentowno�æ sprzeda¿y, wiêksze inwestycje na 1 pracownika. Stosowanie SOB
przynosi równie¿ korzy�ci pracownikom � w postaci wy¿szych wynagrodzeñ i czêstszych szko-
leñ, a pañstwu � wiêksze przychody z tytu³u ubezpieczenia i �wiadczeñ spo³ecznych oraz wp³y-
wów podatkowych.

5 B¹k M., Bednarz P., Kulawczuk P., Rataj R., Szczê�niak A., Zaj¹c P., Analiza korzy�ci ze stosowania
zasad spo³ecznej odpowiedzialno�ci biznesu (CSR) w polskich przedsiêbiorstwach. Streszczenie i wnioski,
Fundacja �Instytut Badañ nad Demokracj¹ i Przedsiêbiorstwem Prywatnym�, badanie dostêpne na stro-
nie fundacji: http://www.iped.pl/publikacje.php
6 Wska�nik p³ynno�ci bie¿¹cej w przedsiêbiorstwach stosuj¹cych zasady SOB wyniós³ 2,13, a w pozo-
sta³ych przedsiêbiorstwach � 1,16.
7 W 2004 r. �rednie miesiêczne wynagrodzenie brutto w grupie przedsiêbiorstw stosuj¹cych zasady SOB
wynios³o 2834 z³, a w pozosta³ych przedsiêbiorstwach � 2276 z³.
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Równie¿ pracownicy public relations wi¹¿¹ dzia³ania spo³ecznie odpowiedzialne z korzy�cia-
mi dla firmy. Za najwa¿niejsz¹ korzy�æ uwa¿aj¹ poprawê reputacji i wizerunku firmy (79,07%
ankietowanych), a tak¿e wzmocnienie identyfikacji pracowników z firm¹ (ponad 47%). Jako wa¿-
n¹ korzy�æ wymieniaj¹ zrównowa¿ony rozwój kraju i otoczenia firmy (Co PR-owcy�, 2007).
Szczegó³owe dane przedstawia ryc. 5.

Ryc. 5. Najwa¿niejsze korzy�ci z prowadzenia dzia³añ SOB � wed³ug PR-owców

8 Dane pochodz¹ z Pierwszego w Polsce kompleksowego badania� op. cit.

Poprawa reputacji/wizerunku firmy

Wzmocnienie identyfikacji
pracownika z firm¹

Zrównowa¿ony rozwój kraju
i otoczenia firmy

Zwiêkszenie rentowno�ci firmy

Trudno powiedzieæ

Nie wynikaj¹ z tego ¿adne korzy�ci

Inne

Korzy�ci z wprowadzenia zasad spo³ecznej odpowiedzialno�ci biznesu w przedsiêbiorstwie

�ród³o: Co PR-owcy my�l¹ o CSR? Raport z badania na temat postaw PR-owców wobec idei CSR
przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Polskie Stowarzyszenie Public Relations
[w:] Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce w 2006 roku. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego
Biznesu; Warszawa 2007, s. 12�14.

Potwierdzeniem korzy�ci p³yn¹cych z dzia³añ SOB jest tak¿e opinia klientów. Spo�ród bada-
nej grupy 30% klientów deklaruje, ¿e zdecydowa³oby siê na zakup wyrobów lub us³ug firmy,
o której dzia³alno�ci uzyskali oni pozytywne informacje, a 17% by³oby bardziej sk³onnych do
u¿ywania jej produktów w przysz³o�ci. Us³yszane pozytywne informacje o firmie motywuj¹ a¿
40% klientów do podjêcia z innymi osobami dyskusji o produktach i dzia³alno�ci przedsiêbior-
stwa. Jest to istotne, poniewa¿ 76% ankietowanych deklaruje, ¿e informacje i opinie o firmie
czerpie w³a�nie z rozmów z innymi lud�mi8. Przy wyra¿eniu opinii na temat firmy konsumenci
najwiêcej uwagi zwracaj¹ na jako�æ wyrobów i us³ug, traktowanie pracowników i dostawców,
jako�æ obs³ugi. Czynniki wp³ywaj¹ce na kszta³towanie opinii konsumentów przedstawia ryc. 6.

Prawie 76% ankietowanych przyznaje, ¿e wola³oby kupowaæ od firmy odpowiedzialnej spo-
³ecznie, a 67,3 % � ¿e byliby bardziej sk³onni zap³aciæ wiêcej za produkt, gdyby wiedzieli, ¿e jest
on przyjazny dla �rodowiska. Potwierdza to, jak wa¿ne dla firmy s¹: budowanie dobrego wizerun-
ku oraz dba³o�æ o jako�æ produktu i dobre stosunki z interesariuszami.
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Ryc. 6. Czynniki decyduj¹ce o opinii konsumentów na temat firmy

�ród³o: Pierwsze w Polsce kompleksowe badanie na temat postaw konsumentów oraz liderów opinii
wobec idei spo³ecznej odpowiedzialno�ci biznesu, Komunikowanie na rzecz CSR, czyli spo³ecznej odpo-
wiedzialno�ci biznesu, Fundacja Komunikacji Spo³ecznej, Warszawa 2003, s. 3.

Z dzia³aniami SOB niew¹tpliwie wi¹¿e siê wiele korzy�ci. Czê�æ z nich ma odbicie w mierzal-
nych wska�nikach ekonomicznych, czê�æ, jak zadowolenie klienta, pracownika i spo³eczeñstwa,
trudno zmierzyæ, co nie znaczy, ¿e s¹ one mniej istotne. Dlatego ka¿de przedsiêbiorstwo patrz¹ce
w przysz³o�æ i d¹¿¹ce do wpisania siê na sta³e w krajobraz gospodarczy powinno przy tworzeniu
swojej strategii uwzglêdniæ dzia³ania spo³ecznie odpowiedzialne. Tym bardziej, ¿e SOB przyczy-
nia siê do wzrostu konkurencyjno�ci i do poprawy relacji przedsiêbiorstwa ze zmieniaj¹cym siê
otoczeniem. SOB jest procesem stopniowego doskonalenia, w ramach którego przedsiêbiorstwo
mo¿e coraz lepiej zarz¹dzaæ relacjami z interesariuszami. Tak¹ strategiê nale¿y traktowaæ jak
inwestycjê, a nie wy³¹cznie jako koszt ponoszony przez przedsiêbiorstwo.
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Benefits from the Implementation of the Principles
of Corporate Social Responsibility in a Company

The corporate social responsibility � a completely new idea until quite recently � becomes
more and more indispensable in the company  strategy. It is so because nowadays CSR is
associated with a series of benefits.

The paper presents the very idea of social responsibility of  business company as well as
the definition of stakeholders. It also shows profits from the using the CSR programs in
a company. The last part of the paper presents results of the research that confirms CSR is not
just a philanthropic activity but also a factor that brings benefits to the company and its local
community.

Korzy�ci z wprowadzenia zasad spo³ecznej odpowiedzialno�ci biznesu w przedsiêbiorstwie



252

Katarzyna Ma�lanka
Katedra Przedsiêbiorczo�ci
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Kadra, której mo¿na zaufaæ.
Cechy dobrego przedsiêbiorcy ukszta³towanego w systemie edukacji

Wspó³czesne przedsiêbiorstwa stoj¹ w obliczu gwa³townych i z³o¿onych zmian otoczenia.
Dotyczy to rozwoju nowoczesnych technologii oraz wzrostu znaczenia informacji i wiedzy. Kon-
sekwencj¹ tych przemian jest zmiana paradygmatu zarz¹dzania. O sukcesie organizacji decyduj¹
zatrudnieni w niej ludzie, a ich wiedza, do�wiadczenie, umiejêtno�ci i zaanga¿owanie stanowi¹
unikaln¹ jako�æ kapita³u ka¿dego przedsiêbiorstwa. Zmieniaj¹ siê równie¿ wymagania w stosun-
ku do kadry kierowniczej, która staje siê odpowiedzialna nie tylko za doskonalenie w³asnych
kompetencji, ale i za rozwój ca³ego potencja³u ludzkiego.

Na pocz¹tku lat 70. XX w. David McClelland stwierdzi³ brak zwi¹zku miêdzy ilorazem inteligen-
cji czy wynikami osi¹gniêtymi w nauce a powodzeniem w wykonywaniu zadañ zawodowych.
Z tych obserwacji wyci¹gniêto wniosek, ¿e o sukcesie zawodowym nie decyduje inteligencja
czy wykszta³cenie, lecz suma czynników: ogólnej wiedzy, do�wiadczenia, motywacji, umiejêtno-
�ci i pewno�ci siebie, zwanych kompetencjami. Wystêpuj¹c pojedynczo, elementy te nie gwa-
rantuj¹ sukcesu w dzia³aniu. Sama wiedza czy umiejêtno�ci nie wystarcz¹ do uzyskania dobrych
rezultatów dzia³ania. Potrzebne s¹ równie¿: odpowiednia motywacja i wynikaj¹ce z niej zaanga-
¿owanie oraz wiara we w³asne mo¿liwo�ci. Ca³o�ci równania dope³niaj¹ cechy osobowo�ciowe.
Po³¹czenie tych elementów sk³adowych pozwala przedsiêbiorcy identyfikowaæ mo¿liwo�ci osi¹-
gniêcia sukcesu.

Dotychczas nie wypracowano jednak spójnej koncepcji, któr¹ zaakceptowaliby wszyscy teo-
retycy. Mimo tej niezgodno�ci, przedstawiciele nauki podzielaj¹ s¹d, ¿e wiedza kierowników
stanowi fundament do osi¹gania sprawno�ci pracy kierowniczej. Kwalifikacje, których odzwier-
ciedleniem jest wiedza teoretyczna i praktyczna (Mingotaud 1994), oraz do�wiadczenia osobiste
i zawodowe pozwalaj¹ kierownikowi znale�æ siê w okre�lonej sytuacji i sprawnie dzia³aæ. Intuicja
jest potrzebna zarz¹dzaj¹cym, by osi¹gaæ cele, jednak opieranie siê tylko na niej, bez wsparcia
wiedz¹, mo¿e prowadziæ do wielu b³êdów w pracy kierowniczej, które obni¿aj¹ sprawno�æ dzia³añ
kierownika. Wiedza jest �jedynym pierwotnym i bezpo�rednim czynnikiem wszelkiego rozwoju
i postêpu (...)� (Bieniok 1994). Bez niej kierownik nie jest w stanie w³a�ciwie okre�liæ celu pracy
swojej i podw³adnych, dobraæ odpowiednich do okoliczno�ci metod pracy, efektywnie oddzia³y-
waæ na podw³adnych i zachêcaæ ich do realizacji zadañ. Brak wiedzy powoduje, ¿e kierownik nie
zna zasad sprawnego dzia³ania i nie mo¿e ich wykorzystywaæ w praktyce. Dzia³a na o�lep, co
niejednokrotnie prowadzi do katastrofalnych b³êdów (Drucker 1999). Osi¹ganie sprawno�ci w pra-
cy kierowniczej wymaga zatem, by kierownik mia³ odpowiedni¹ wiedzê i nieustannie j¹ pog³êbia³.
Proces uczenia siê nie mo¿e zostaæ zakoñczony na szkole �redniej, a nawet wy¿szej, lecz powi-
nien byæ kontynuowany przez ca³e ¿ycie. Nabywanie nowej wiedzy, rozszerzanie wiedzy ju¿
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posiadanej i kszta³towanie umiejêtno�ci zwi¹zanych z jej wykorzystaniem w praktyce zawodo-
wej to wa¿ne czynniki warunkuj¹ce osi¹ganie sprawno�ci pracy kierowniczej. Badacze od
dawna próbuj¹ zg³êbiæ naturê samego przedsiêbiorcy i zjawisk zwi¹zanych z jego dzia³aniami.
Wiedza, jak byæ przedsiêbiorczym, jest zdobywana jedynie drog¹ uczenia siê przez dzia³anie,
czyli eksperymentowanie i powtarzanie, lub przez bezpo�redni¹ obserwacjê (Minniti, Bygrave
2001). W procesie uczenia siê przedsiêbiorcy wykorzystuj¹ g³ównie posiadane wykszta³cenie,
w³asne do�wiadczenia; wyci¹gaj¹ wnioski zarówno z pozytywnych, jak i z negatywnych wy-
ników dzia³añ.

Wiele dotychczasowych badañ koncentrowa³o siê na wyja�nieniu ró¿nic miêdzy przedsiê-
biorcami a tymi, którzy nimi nie s¹, oraz na dostarczaniu zbioru czynników sk³aniaj¹cych
jednostki do stania siê przedsiêbiorcami. Tymczasem, ¿eby zrozumieæ, przewidywaæ, identyfi-
kowaæ mo¿liwo�ci, nale¿a³oby skoncentrowaæ siê na kategoriach przedsiêbiorców, na porów-
naniach miêdzy odnosz¹cymi sukces a mniej skutecznymi przedsiêbiorcami lub wrêcz tymi,
którzy ponosz¹ pora¿ki (Mner 1997). Zasadne jest zbadanie cech przedsiêbiorców, w szczegól-
no�ci tych, które pozwalaj¹ im poszukiwaæ okazji, by tworzyæ warto�æ dodan¹ dla organizacji.
W³a�ciciele ma³ych firm s¹ specyficzn¹ grup¹ mened¿erów, zawsze gotowych do podejmowa-
nia ryzyka i szybkiego zak³adania firm, dziêki pojawiaj¹cym siê okazjom, ale formalnie czêsto
brak im kwalifikacji z zakresu zarz¹dzania. Na podnoszenie poziomu wykszta³cenia decyduj¹
siê dopiero wtedy, gdy ju¿ co� osi¹gn¹. Powszechnym zjawiskiem w tej grupie s¹ upadki firm
z powodu braku umiejêtno�ci zarz¹dzania kosztami, planowania, organizowania i sprzeda¿y.
Reprezentanci tej grupy podkre�laj¹, ¿e najczê�ciej ucz¹ siê na dotychczasowych do�wiadcze-
niach lub podczas rozmowy z kolegami (Rakowska 2007). W przypadku naczelnej kadry zarz¹-
dzaj¹cej i jej znaczenia w organizacji rysuje siê wyra�na tendencja podnoszenia swoich
kwalifikacji dziêki uczestnictwu w studiach podyplomowch typu master of business admini-
stration (MBA).

Identyfikacja mo¿liwo�ci osi¹gniêcia sukcesu to identyfikacja szans, zewnêtrznych i wewnêtrz-
nych. Dostrzeganie potencjalnych korzy�ci to sukces organizacji. S. Venkataraman dowiód³, ¿e
identyfikacja, ocena i wykorzystywanie szans s¹ rdzeniem zagadnieñ dla przedsiêbiorczo�ci.
I.M. Kirzner (1973) podkre�la rolê czujno�ci przedsiêbiorczej w dostrzeganiu szans przedsiêbior-
czych. Sama za� czujno�æ w wykorzystywaniu szans zale¿y od atrakcyjno�ci danej szansy i mo¿-
liwo�ci jej zauwa¿enia. Pytanie brzmi: czy mo¿na siê tego nauczyæ? czy mo¿e obecny przedsiêbiorca
dziedziczy takie cechy identyfikowania mo¿liwo�ci i wykorzystywania szans? Sam proces iden-
tyfikacji mo¿liwo�ci jest procesem z³o¿onym, a zjawiska pojawiaj¹ce siê w otoczeniu s¹ rozpo-
znane i wykorzystane jako szansa, która zale¿y od wiedzy i do�wiadczenia przedsiêbiorcy. Za
ka¿d¹ decyzj¹ o za³o¿eniu firmy, stworzeniu nowego produktu i us³ugi lub zastosowaniu nowej
technologii stoi cz³owiek. Warto dociec przyczyny rozwoju przedsiêbiorczo�ci w kontek�cie
komponentów kapita³u ludzkiego. Takich danych dostarczaj¹ badania ankietowe w krajach, któ-
re uczestnicz¹ w projekcie Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (Minniti, Bygrave, Autio
2003, 2005, 2007).

Badania GEM dotycz¹ce analizy zjawiska spo³ecznego, jakim jest przedsiêbiorczo�æ, pozwa-
laj¹ na wskazanie dzisiejszego przedsiêbiorcy, który �chwyta okazje� i decyduje siê na rozpoczê-
cie w³asnej dzia³alno�ci. Przyczyn¹ tego zjawiska jest zdobycie wiedzy.

Kadra, której mo¿na zaufaæ. Cechy dobrego przedsiêbiorcy ukszta³towanego w systemie edukacji
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Ryc. 1. Struktura wieku osób przedsiêbiorczych w latach 2003, 2005 i 2007

KATARZYNA MA�LANKA

�ród³o: Minniti, Bygrave, Autio 2003, 2005, 2007.

Pierwszy wa¿ny krok w biznesie to dostrze¿enie przez przedsiêbiorcê mo¿liwo�ci rozpoczêcia
w³asnego biznesu, niezale¿nie od tego, w jaki sposób to nastêpuje: spontanicznie czy w drodze
celowych obserwacji. Samo dostrze¿enie mo¿liwo�ci nie oznacza oczywi�cie, ¿e zostanie ona
wykorzystana. Z badañ wynika, ¿e na za³o¿enie dzia³alno�ci gospodarczej decyduj¹ siê najczê-
�ciej osoby w wieku 18�24 lat, lecz w obecnej sytuacji ekonomicznej coraz czê�ciej dotyczy to
grupy 35�44 lat. Zdolno�æ dostrzegania mo¿liwo�ci rozpoczêcia biznesu uzale¿niona jest rów-
nie¿ od wykszta³cenia. Lepiej wykszta³ceni respondenci wykazuj¹ siê lepsz¹ percepcj¹, przy
czym ró¿nica miêdzy osobami z wykszta³ceniem �rednim i z wykszta³ceniem wy¿szym (ryc. 2) nie
jest znacz¹ca.

Ryc. 2. Struktura poziomu wykszta³cenia osób przedsiêbiorczych w latach 2005 i 2007

�ród³o: Minniti, Bygrave, Autio 2005, 2007.

Okazje do rozpoczêcia dzia³alno�ci s¹ dostrzegane najczê�ciej w nastêpuj¹cych bran¿ach:
handel detaliczny, hotelarstwo i handel hurtowy. Nale¿y podkre�liæ, ¿e czê�ciej jest podejmowa-
na dzia³alno�æ o charakterze us³ugowym ni¿ produkcyjnym (ryc. 3).
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Ryc. 3. Procentowy udzia³ nowych przedsiêwziêæ na podstawie kategorii bran¿owych w 2004 r.

�ród³o: Bac³awski, Koczerga, Zbierowski 2004.

Istotne jest to, ¿e je�li potencjalni przedsiêbiorcy dostrzegaj¹ mo¿liwo�ci rozpoczêcia bizne-
su, to konfrontuj¹ je przede wszystkim ze swoimi indywidualnymi umiejêtno�ciami i do�wiadcze-
niem. Wa¿ne s¹ oczywi�cie, jak zawsze, zasoby finansowe. Dlatego te¿ zarówno w literaturze
polskiej, jak i amerykañskiej wskazuje siê, ¿e przedsiêbiorcê osi¹gaj¹cego sukcesy charakteryzu-
j¹: zaanga¿owanie i determinacja, poczucie odpowiedzialno�ci i konsekwentne d¹¿enie do celu
(Piasecki, Zimmerer, Scarborough 1996). Potrafi on podejmowaæ ryzyko i stale siê uczy: otocze-
nia, konsumentów, konkurencji i samego siebie. Przedsiêbiorca osi¹gaj¹cy sukcesy ma zaufanie
do samego siebie, jest kreatywny i elastyczny � dostosowuje siê do zmieniaj¹cego siê popytu
i tego, co nazywa siê otoczeniem biznesowym. Szuka potwierdzenia tego, co robi: albo jest to
dobre, przynosi korzy�ci, albo nie jest dobre i trzeba co� zmieniæ. Uwa¿nie s³ucha i szybko siê
uczy. Jest bardziej aktywny ni¿ przeciêtny cz³owiek i lepiej zmotywowany do tego, by stawaæ siê
coraz lepszym. Orientuje siê na przysz³o�æ, potrafi uczyæ siê na b³êdach, a pora¿ki traktuje jak
jeszcze jedno do�wiadczenie, z którego mo¿na wyci¹gn¹æ konstruktywne wnioski. I, co rów-
nie wa¿ne, nie uto¿samia pora¿ek z w³asn¹ osob¹. Przedsiêbiorca osi¹gaj¹cy sukcesy to oso-
ba, która ma zdolno�ci przywódcze, ale jest jednocze�nie nastawiona na to, aby byæ raczej
mediatorem i negocjatorem ni¿ dyktatorem. W literaturze przedmiotu ostatnich lat podkre�la
siê, ¿e umiejêtno�æ bycia efektywnym, osi¹gaj¹cym sukcesy przedsiêbiorc¹ mo¿na wykszta³-
ciæ w procesie nauki szkolnej i pó�niejszego permanentnego kszta³cenia (Drucker 1992). Ten
proces ustawicznego doskonalenia obejmuje edukacjê z zakresu ekonomii i czê�ciowo z zakre-
su prawa, ale tak¿e wiedzê i trening z zakresu psychologii oraz sposobów rozwijania w sobie
cech przedsiêbiorczych.

Je�li spojrzy siê na przedsiêbiorczo�æ jak na proces tworzenia przedsiêwziêcia, mo¿na do-
strzec, ¿e sukces firmy i sukces przedsiêbiorcy s¹ uzale¿nione od samej organizacji i od zarz¹dza-
j¹cego. Na sukces sk³adaj¹ siê bowiem z jednej strony kompetencje w zakresie zarz¹dzania
i do�wiadczenie, a z drugiej � wiara w siebie, wyuczone sposoby przezwyciê¿ania trudno�ci,
radzenia sobie w sytuacji stresu, ryzyka i niepewno�ci oraz umiejêtno�ci spo³ecznego komuni-
kowania siê. Sukces zale¿y nie tylko od intelektu, ale tak¿e od umiejêtno�ci kierowania emocjami
(Goleman, Weisinger 1998). Kadra mened¿erska odgrywa istotn¹ rolê w procesie zarz¹dzania przed-
siêbiorstwem, co wynika z jej funkcji przywódczej. Od niej, a zw³aszcza od jej pracy i wiedzy zale¿y,
czy firma bêdzie w stanie przetrwaæ na konkurencyjnym rynku, czy bêdzie siê mog³a rozwijaæ
i osi¹gaæ sukcesy. Losy przedsiêbiorstwa s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z poziomem sprawno�ci
kadry kierowniczej. Im lepiej wywi¹zuje siê ona ze swoich zadañ, tym wiêksze jest prawdopodo-
bieñstwo, ¿e firma bêdzie skutecznie funkcjonowaæ na rynku. Pojawia siê wiêc potrzeba okre�le-
nia czynników wp³ywaj¹cych na sprawno�æ kierowników.

Kadra, której mo¿na zaufaæ. Cechy dobrego przedsiêbiorcy ukszta³towanego w systemie edukacji
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Przedsiêbiorca osi¹ga sukces wtedy, gdy ma talent do kooperacji, integrowania ludzi i uk³ada-
nia dobrych stosunków miêdzy nimi, do elastyczno�ci i znoszenia pora¿ek (Ben-Yoseph, Gundry
1998). Te zdolno�ci wynikaj¹ z posiadanej wiedzy, do�wiadczenia, umiejêtno�ci i takich cech
osobowo�ci, które pozwalaj¹ na ³¹czenie, a nie dzielenie ludzi.
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The Staff Which One Can Trust.
Traits of a Good Entrepreneur Formed in the Education System

The success of an entrepreneur depends on his or her involvement and determination, the
sense of responsibility, and his consistence in reaching the aim. An entrepreneur can see an
opportunity, and at the same time he can  recognize what is only a wishful thinking (a dream), and
what is an idea worth bringing to life. He or she has also an open mind for the risk and the
uncertain actions; in other words, he takes the risk, and the uncertainty into account as some-
thing that needs to be coped with by, for example, transferring the part of the risk to other
participants. An entrepreneur, when achieving success, relies on himself, is creative and flexible
� adapts himself to the changing demands, seeks confirmation to what he or she does, listens to
carefully and learns quickly. An entrepreneur is more active than an average person, and stron-
gly motivated to become better and better. He or she is future oriented, can learn from others

KATARZYNA MA�LANKA
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mistakes, and treats failures as just another experience, from which one can draw out construc-
tive conclusions for future actions. What is equally important, entrepreneur does not take
failures personally. He or she can achieve all of this by getting a suitable level of education, and
by certain experiences connected with the later, permanent education. If so, a following the
hypothesis is in place: along with the level of the intellectual capital, the profit of the company
itself increases. The following paper will serve us as an attempt to explain the hypothesis.

Kadra, której mo¿na zaufaæ. Cechy dobrego przedsiêbiorcy ukszta³towanego w systemie edukacji
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Aleksandra Stanek
Instytut Zarz¹dzania
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w O�wiêcimiu

Kodeks etyczny jako narzêdzie zarz¹dzania
relacjami z pracownikami

Rodowód etyki biznesu jest niew¹tpliwie filozoficzny, jednak obecnie nie jest to ju¿ dziedzina
wy³¹cznie filozoficzna, ale tak¿e eklektyczna, ze wzglêdu na wykorzystywanie ró¿nych metod
badawczych, podstawowe za³o¿enia, poziom ogólno�ci przedmiotu badañ, kryteria ocen, jêzyk
itp. Samo pojêcie etyki biznesu mo¿na zdefiniowaæ jako: systematyczne studium kwestii moral-
nych (przekonania, normy, warto�ci itd.) wystêpuj¹cych w biznesie i zwi¹zanych z nimi zacho-
wañ ludzi, organizacji, instytucji (Rok 2004, s. 68).

W ci¹gu ostatnich 25 lat etyka biznesu sta³a siê samodzieln¹ dyscyplin¹ rozwijaj¹c¹ siê
przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych (Gasparski, Dietl 1997, s. 55). Istotnym czynnikiem
wp³ywaj¹cym na rozwój tej dziedziny jest to, ¿e badacze j¹ reprezentuj¹cy zwracaj¹ uwagê na
cele praktyczne, a nie teoretyczne, konieczne do zrealizowania w firmach.

Jednym z narzêdzi do okre�lania i realizowania zasad etycznych w firmie s¹ kodeksy etyczne,
które oprócz budowania pozytywnych relacji z otoczeniem zewnêtrznym mog¹ te¿ wzmacniaæ
wiêzi wewn¹trz firmy, pomiêdzy pracownikami a pracodawc¹.

Celem niniejszego artyku³u jest udzielenie odpowiedzi na pytania:
� Czy kodeks etyczny mo¿e byæ narzêdziem zarz¹dzania relacjami z pracownikami?
� Jakie warunki powinny zostaæ spe³nione, aby sta³ siê takim narzêdziem, a nie tylko zbiorem

zasad zapisanych na papierze?

Pierwsza czê�æ artyku³u jest po�wiêcona zagadnieniu etyki biznesu i jego genezie. Nastêpnie
rozwa¿ania koncentruj¹ siê wokó³ kodeksów etycznych i ich znaczenia w relacjach firmy z oto-
czeniem. W kolejnej czê�ci zostan¹ wskazane czynniki wp³ywaj¹ce na skuteczno�æ wykorzysty-
wania kodeksów etycznych w procesie zarz¹dzania relacjami z pracownikami.

Opracowanie powsta³o na podstawie analizy literatury przedmiotu i dotychczasowych badañ
w tej materii oraz w³asnych badañ ankietowych autorki, przeprowadzonych w kilku firmach
z du¿ych polskich miast (Kraków, Poznañ, Warszawa).

Etyka biznesu � geneza problematyki
Podej�cia do zagadnienia etyki biznesu, jej roli i znaczenia dla przedsiêbiorstwa s¹ rozmaite.

W�ród wspó³czesnych nurtów etyki biznesu mo¿na wskazaæ za R. Jeurinssenem:
� unitariañsk¹ wizjê biznesu � która podejmuje próbê odpowiedzi na pytanie, czy mo¿na wyko-

rzystaæ etykê do oceny dzia³alno�ci gospodarczej; zwraca siê ku tradycyjnej etyce, postuluje
stosowanie zasad, warto�ci oraz ocen etycznych w gospodarce;

� separatystyczn¹ wizjê biznesu � wskazuj¹c¹ biznes jako autonomiczny system rynkowy,
niezale¿ny od jakiegokolwiek systemu etycznego. Maksym¹ tego nurtu jest powiêkszanie
zysków i redukcja kosztów, a twierdzenia moralne s¹ regulowane przez prawo i rynek;
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� wizjê integracyjn¹ � g³osz¹c¹, ¿e gospodarka oparta jest na fundamencie etyki protestanckiej.
Podejmuje ona próbê integracji kulturowo-etycznej tradycji z interesem strategicznym. Wa¿-
ne jest po³¹czenie strategii z etyk¹. �ród³em tej integracji s¹ etyczne podstawy chrze�cijañ-
stwa (Barcik 2000, s. 31).

Ró¿ne podej�cia mo¿na zaobserwowaæ nie tylko w kwestii znaczenia, ale tak¿e roli etyki
w biznesie. Wed³ug E. Sternberg etyka pe³ni rolê reguluj¹c¹, czyli jest funkcjonalnym instrumen-
tem kszta³towania dzia³alno�ci gospodarczej (Sternberg 1998, s. 32). Etyka powinna wiêc byæ
narzêdziem do tworzenia, ale tak¿e kontrolowania dzia³alno�ci biznesowej.

Wed³ug P. Pratley zadaniem etyki biznesu jest okre�lenie miejsca biznesu we wspó³czesnym
�wiecie jako wiêkszej ca³o�ci, czyli spo³eczna filozofia biznesu (Pratley 1998, s. 75). Etyka s³u¿y
zatem dopasowaniu biznesu do otaczaj¹cej go rzeczywisto�ci.

Zagadnienia etyki biznesu nadal budz¹ kontrowersje przede wszystkim z powodu relacji po-
miêdzy deklarowanymi przez firmy zasadami a ich faktycznym dzia³aniem. Najistotniejszy zarzut
wobec firm tworz¹cych programy etyczne brzmi: te programy s¹ wprowadzane wy³¹cznie w ce-
lach marketingowych i nie wywo³uj¹ faktycznych zmian zachowañ tych firm na rynku. Zaintere-
sowanie sektora prywatnego problematyk¹ etyki biznesu ma charakter komercyjny � legitymizuje
dzia³alno�æ firm w oczach potencjalnych nabywców, przez podkre�lenie roli, jak¹ w tej dzia³alno-
�ci odgrywa etyka (Barcik 2000, s. 57). Poprzez tworzenie za pomoc¹ programów etycznych
wizerunku wysokiego standardu zachowañ pracowników w firmie, firmy na rynku oraz firmy
w otoczeniu spo³ecznym, w jakim ona dzia³a, firma buduje swój kapita³ spo³eczny i zaufanie
(Gasparski, www.cebi.pl, 3.09.2007 r.). Dziêki temu uzyskuje d³ugoterminow¹ przewagê konku-
rencyjn¹ na rynku.

Przedstawiciele �wiata nauki i biznesu pozostaj¹ zgodni, ¿e problematyki etyki biznesu nie da
siê pomijaæ i jest ona coraz bardziej istotna, a przedsiêbiorstwa coraz czê�ciej s¹ oceniane po-
przez pryzmat dzia³añ etycznych.

Kodeksy etyczne i ich znaczenie w relacjach firmy z otoczeniem
Jednym z najistotniejszych i najbardziej popularnych narzêdzi wdra¿ania zasad etycznych

w firmach s¹ kodeksy etyczne: stanowione dla firmy, dla korporacji, a tak¿e kodeksy bran¿owe.
Na pocz¹tku lat 90. XX w. szacowano, ¿e 22% najwiêkszych firm holenderskich dysponowa³o

kodeksem etycznym, podczas gdy we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii kodeksy takie mia³o
30�35% firm, a w Stanach Zjednoczonych � a¿ 85% firm. Liczba ta w ci¹gu dekady wzros³a i nadal
siê zwiêksza. Ju¿ w 1995 r. a¿ 45% wielkich przedsiêbiorstw brytyjskich mog³o pochwaliæ siê
kodeksem etycznym. W Hongkongu licz¹cym oko³o 6,5 mln mieszkañców, w 1997 r. liczba orga-
nizacji, spó³ek i firm maj¹cych kodeksy wynosi³a (wed³ug tamtejszego Centrum Rozwoju Etyki)
tysi¹c jednostek (Gasparski, www.cebi.pl, 4.09.2007 r.).

Wyra�ny wzrost zainteresowania tworzeniem kodeksów etycznych wynika z oceny ich wp³y-
wu na poprawê relacji firmy z otoczeniem. Londyñski Instytut Etyki Biznesu w 2003 r. opubliko-
wa³ wyniki badañ przeprowadzonych w firmach w Wielkiej Brytanii, które wykaza³y, ¿e firmy
stosuj¹ce kodeksy etyki zawodowej osi¹ga³y stosunek zysków do obrotów o 18% wy¿szy ni¿
firmy, które nie deklarowa³y etycznego sposobu prowadzenia biznesu. Jasny system zasad i war-
to�ci wyznawanych przez firmê i realizowanych przez jej pracowników wywo³uje wzrost zaufania
do przedsiêbiorstwa tak¿e w relacjach handlowych.

Mimo ¿e widaæ pozytywne skutki wprowadzania kodeksów etycznych, zarówno dla samego
przedsiêbiorstwa, jak i dla partnerów zewnêtrznych, opinie dotycz¹ce ich tworzenia i funkcjono-
wania s¹ ró¿ne. Przeciwnicy kodeksów przestrzegaj¹ przed kolejnym sposobem przymuszania
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pracowników do stosowania siê do regu³, nakazów i zakazów, co �le wp³ywa na ich psychikê
(Barcik 2000, s. 178). Narzucony przez pracodawcê kodeks zasad i przepisów jest kolejnym
ograniczeniem dla pracownika, co nie zachêca do jego stosowania i przestrzegania. Pragmatycy
i praktycy zwracaj¹ uwagê na cel konstruowania kodeksów i wprowadzania ich w praktykê
biznesu: �same kodyfikatory nie usun¹ z³a, zw³aszcza, gdy zostan¹ tylko martw¹ liter¹ na papierze.
Istotne jest utrwalanie i programowanie warto�ci i zasad zawartych w kodeksie, aby jego zapisy
by³y realizowane. Kodeksy s¹ wa¿nym narzêdziem w podnoszeniu, programowaniu i umacnianiu
zasad etycznych, dlatego te¿ w ich uchwalaniu powinni braæ udzia³ przedstawiciele wszystkich
grup pracowniczych� (Barcik 2000, s. 178).

Niezale¿nie od negatywnych aspektów tworzenia kodeksów etycznych, wiêkszo�æ naukow-
ców i biznesmenów pozostaje w zgodzie, ¿e kodeksy etyczne s¹ u¿yteczne. K.J. Arrow postuluje
ich powszechno�æ, �gdy¿ poprawiaj¹ skuteczno�æ firm w ekonomii, tworz¹ pozytywny wizeru-
nek firmy na rynku oraz budz¹ zaufanie w�ród interesariuszy� (za: Barcik 2000, s. 180).

Zwa¿ywszy na opinie i dylematy dotycz¹ce funkcjonowania kodeksów etycznych, zasadne
wydaje siê pytanie, jakie zasady i warto�ci powinny zostaæ zawarte w kodeksie etycznym, aby
spe³nia³ on swoj¹ rolê i nie tylko budowa³ pozytywny wizerunek firmy w otoczeniu, ale tak¿e
wprowadza³ zasady i warto�ci, które bêd¹ realizowane. W wielu kodeksach znajduj¹ siê sformu-
³owania bardzo ogólne, a przez to banalne, co do których panuje powszechna zgoda, i nie s¹
przez nikogo kwestionowane � nie maj¹ zatem si³y motywacyjnej (Dietl, Gasparski 1997, s. 61),
a tym samym brak mobilizacji do ich przestrzegania.

Racjonalna wydaje siê zatem hipoteza, ¿e kodeks etyczny powinien wskazywaæ podstawowe
za³o¿enia filozofii i polityki firmy, fundamentalne warto�ci kultury organizacyjnej, etyczne cele
i obowi¹zki pracownicze (Barcik 2000, s. 179). Powinny siê one odnosiæ przede wszystkim do
obszarów, które nie s¹ oczywiste, nie wynikaj¹ z kultury czy uniwersalnych zasad i warto�ci
akceptowanych przez spo³eczeñstwo.

Badania przeprowadzone przez brytyjski magazyn �New Consumer� pozwoli³y wskazaæ ob-
szary funkcjonowania firm, w których najczê�ciej pojawiaj¹ siê kontrowersje i problemy etyczne
(za: Barcik 2000, s.179):
� ujawnianie informacji,
� p³aca,
� �wiadczenia pracownicze,
� warunki pracy,
� demokracja w przedsiêbiorstwie,
� równo�æ mo¿liwo�ci,
� zaanga¿owanie w sprawy spo³eczno�ci lokalnej,
� �rodowisko przyrodnicze,
� inne kraje,
� szacunek dla ¿ycia,
� zaanga¿owanie polityczne,
� szacunek dla ludzi,
� polityka marketingowa,
� dostawy dla wojska.

Wydaje siê wiêc istotne, aby, stosownie do specyfiki funkcjonowania danej firmy, w kodek-
sach etycznych uwzglêdniane by³y obszary uwa¿ane za kontrowersyjne i budz¹ce w¹tpliwo�ci
pracowników, dotycz¹ce obowi¹zuj¹cych zasad. Problematyka ujêta w kodeksie powinna nor-
mowaæ relacje wewn¹trz firmy i relacje z interesariuszami zewnêtrznymi. Tematykê kodeksów
mo¿na (za: A. Barcik) podzieliæ na trzy grupy:
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� zasady normuj¹ce stosunki miêdzy pracownikami a pracodawcami,
� wytyczne zwi¹zane z prawami i obowi¹zkami pracowników,
� zasady etycznego postêpowania decydentów wobec grup zewnêtrznych.

W�ród zarzutów wobec wprowadzania kodeksów etycznych w firmach pojawia siê i ten, ¿e
firmy czêsto maj¹ kodeksy, ale pozostaj¹ one tylko zapisem na papierze, który nie jest przestrze-
gany. Istotnym elementem wp³ywaj¹cym na efektywno�æ funkcjonowania kodeksów etycznych
oraz postêpowanie pracowników w zgodzie z zawartymi w nich zasadami jest sposób ich wdra-
¿ania. S.P. Kaptein i H.K. Klamer na podstawie badañ przeprowadzonych w Holandii wskazali
kilka elementów istotnych przy wdra¿aniu kodeksów etycznych:
� motywacja do ich wprowadzenia � korzy�ci wyp³ywaj¹ce z ich przyjêcia i stosowania,
� szeroka akceptacja przez pracowników firmy tre�ci i sposobów konstruowania kodeksów,
� praktyczne wdra¿anie zasad etycznych kodeksów jako integralnego procesu stosunków spo-

³eczno-zawodowych przedsiêbiorstwa,
� weryfikacja zasad skonstruowanego kodeksu firmy, ich aprobowanie przez pracowników lub

formu³owanie nowych wytycznych � nieustanny dyskurs z pracownikami na temat praktycz-
nego stosowania kodeksu,

� zintegrowanie kodeksów etycznych z kultur¹ i filozofi¹ oraz misj¹ firmy,
� kontrola przestrzegania zasad oraz wprowadzenie sankcji w przypadku rozmijania siê z nimi

(Barcik 2000, s. 181).

Brytyjski Institute of Business Ethic proponuje dwana�cie kroków wprowadzenia kodeksu
etycznego w firmie:

1. aprobata � upewnienie siê, ¿e kodeks jest aprobowany przez prezesa zarz¹du i dyrektora
zarz¹dzaj¹cego;

2. integracja � stworzenie strategii integracji kodeksu z dzia³alno�ci¹ biznesow¹ w momencie,
kiedy zosta³ wydany;

3. obieg � wys³anie kodeksu w czytelnej wersji do wszystkich zatrudnionych pracowników
oraz przekazywanie go nowym pracownikom;

4. osobista odpowied� � mo¿liwo�æ wypowiedzenia siê w sprawie kodeksu przez wszystkich
pracowników; pracodawca powinien wiedzieæ, jak zareagowaæ w przypadku ró¿nicy zdañ;

5. zatwierdzenie � procedura dla mened¿erów, potwierdzaj¹ca, ¿e oni i podlegli im pracownicy
znaj¹ kodeks, wype³niaj¹ jego postanowienia i wskazuj¹ kwestie nieobjête kodeksem;

6. kontrakty � warto rozwa¿yæ uznanie przestrzegania zasad zawartych w kodeksie za obowi¹zek
poprzez zawarcie odniesieñ do niego we wszystkich umowach o pracê oraz powi¹zanie ich
przestrzegania z sankcjami dyscyplinarnymi;

7. regularna rewizja � procedura okre�laj¹ca regularn¹ rewizjê oraz uaktualnianie kodeksu;
8. egzekwowanie � pracownicy powinni byæ �wiadomi konsekwencji nieprzestrzegania kodeksu;
9. szkolenie � zapewnienie, aby osoby odpowiedzialne za szkolenie uwzglêdni³y tematykê

zawart¹ w kodeksie w programach szkoleniowych;
10. t³umaczenie � sprawdzenie, czy kodeks zosta³ przet³umaczony do u¿ytku w placówkach

zagranicznych oraz innych miejscach, w których jêzyk obowi¹zuj¹cy w firmie nie jest jêzykiem
podstawowym;

11. dystrybucja � przygotowanie kopii kodeksu dla partnerów biznesowych (dostawców,
klientów itp.) i oczekiwanie ich akceptacji w tej materii;

12. raport roczny � przygotowanie kopii kodeksu do rocznego sprawozdania firmy, aby inte-
resariusze oraz opinia publiczna znali zasady etyczne obowi¹zuj¹ce w firmie.
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W obu typologiach bardzo wyra�nie zosta³a podkre�lona akceptacja pracowników firmy dla
zasad zawartych w kodeksie. Istotny wydaje siê tak¿e zapis dotycz¹cy kontroli przestrzegania
kodeksu i sankcji w przypadku jego nieprzestrzegania. Podkre�la on znaczenie kodeksu w firmie,
gdzie powinien byæ uznawany za równie wa¿ny jak inne dokumenty wewnêtrzne.

W Polsce od kilku lat obserwuje siê aktywno�æ w tworzeniu kodeksów etycznych. Kodeksy
powstaj¹ ju¿ nie tylko w miêdzynarodowych korporacjach, ale tak¿e w przedsiêbiorstwach z sek-
tora MSP, co wskazuje na wzrost znaczenia regulacji etycznych na polskim rynku.

Czynniki poprawiaj¹ce skuteczno�æ wykorzystywania kodeksów etycznych w procesie zarz¹-
dzania relacjami z pracownikami � wnioski z badania

We wcze�niejszych wywodach kodeks etyczny zosta³ wskazany przede wszystkim jako na-
rzêdzie budowania pozytywnych relacji z otoczeniem zewnêtrznym. Kodeks etyczny jednak jest
tak¿e dokumentem wewnêtrznym, obowi¹zuj¹cym przepisem firmy okre�laj¹cym zasady wewnêtrzne.
Powinien byæ wa¿nym narzêdziem wspieraj¹cym zarz¹dzanie relacjami z pracownikami. Jako do-
kument wewnêtrzny, powinien okre�laæ zasady etyczne i podstawowe warto�ci obowi¹zuj¹ce
w organizacji.

Ankieta przeprowadzona w kilku polskich firmach pozwoli³a wskazaæ kilka kwestii istotnie
wp³ywaj¹cych na akceptacjê kodeksu, a tym samym przestrzeganie i wype³nianie jego zasad.
Przeprowadzono j¹ w du¿ych firmach (zatrudniaj¹cych ponad 100 pracowników), w�ród pracow-
ników z ró¿nych dzia³ów. Brano pod uwagê zarówno firmy posiadaj¹ce ju¿ kodeks etyczny, jak
i takie, które go jeszcze nie maj¹. Badanie pokaza³o, ¿e czynnik ten nie ma istotnego wp³ywu na
odpowiedzi respondentów.

Rola kodeksu etycznego w�ród dokumentów wewnêtrznych firmy
Kodeks etyczny jest dokumentem wewnêtrznym, tworzonym na potrzeby danej firmy i stano-

wi¹cym element spisanych w niej zasad i regulacji.
Prawie 60% pracowników uzna³o kodeks etyczny za dokument wewnêtrzny organizacji rów-

noprawny z innymi dokumentami, których nale¿y przestrzegaæ, takimi jak regulamin pracy czy
instrukcje BHP. Nieca³e 10% s¹dzi, ¿e jest to dokument mniej istotny. Wynika z tego, ¿e pracow-
nicy uwa¿aj¹ zasady etyczne za czê�æ norm obowi¹zuj¹cych w firmie, których nale¿y przestrze-
gaæ. 70% pytanych powiedzia³o, ¿e przestrzeganie kodeksu powinno byæ standardem i ogóln¹
zasad¹ postêpowania, dlatego te¿ pracowników nie nale¿y nagradzaæ za przestrzeganie zasad,
ale jednocze�nie 85% stwierdzi³o, ¿e za nieprzestrzeganie kodeksu pracownicy powinni byæ
karani. 77% pytanych dopuszcza mo¿liwo�æ zwolnienia osoby nieprzestrzegaj¹cej zasad kodek-
su, gdy¿ takie zachowanie uwa¿aj¹ za brak profesjonalizmu, za niewype³nianie obowi¹zków
pracowniczych. Przestrzeganie zasad uto¿samiane jest przez nich z budowaniem marki i pozycji
firmy na rynku. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e dla samych pracowników kodeks jest wi¹¿¹cym
dokumentem firmy, a to, ¿e nie widz¹ potrzeby nagradzania za jego przestrzeganie, gdy¿ powinno
ono byæ dzia³aniem standardowym, wskazuje, ¿e faktycznie traktuj¹ go jako zbiór podstawo-
wych i niekwestionowanych zasad obowi¹zuj¹cych w firmie.

Okresowa ocena
Istotnym elementem zarz¹dzania zasobami ludzkimi jest okresowa ocena dzia³añ pracowni-

ków (Ko¿uch 2005, s. 150). 50% pytanych, w tym 80% pracowników dzia³u HR, uzna³o, ¿e ocena
postêpowania pod wzglêdem zgodno�ci z kodeksem etycznym firmy powinna byæ elementem
okresowej oceny pracownika. 33% pytanych uwa¿a, ¿e taka ocena powinna siê odbywaæ przy-
najmniej raz w roku. Wed³ug 33% pytanych ocena powinna byæ dokonywana przez wszystkich
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wspó³pracuj¹cych z dan¹ osob¹: prze³o¿onego, wspó³pracowników, partnerów zewnêtrznych.
Jedna czwarta ankietowanych uwa¿a, ¿e oceny powinien dokonywaæ bezpo�redni prze³o¿ony
oraz wspó³pracownicy.

Zgodno�æ postêpowania z kodeksem etycznym powinna zatem byæ brana pod uwagê przy
okresowej ocenie pracownika. �wiadomo�æ jej uwzglêdniania w ocenie ogólnej pracownika po-
winna wp³ywaæ pozytywnie na pog³êbianie przez niego znajomo�ci kodeksu oraz przestrzeganie
jego zasad. Taka ocena powinna zostaæ dokonana przez jak najszersze grono osób wspó³pracu-
j¹cych z danym pracownikiem.

Sposób uchwalania kodeksu
92% pytanych uwa¿a, ¿e kodeks nie powinien byæ uchwalany przez sam zarz¹d, lecz konsultowa-

ny z pracownikami. Widaæ wiêc, jak istotna dla akceptacji zasad dokumentu jest partycypacja pra-
cowników w jego tworzeniu. Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e dla wiêkszo�ci pytanych nie jest istotne, czy
oni sami bior¹ udzia³ w tworzeniu dokumentu; by³by on dla nich wa¿ny niezale¿nie od ich udzia³u.

Je�li pracownicy mog¹ samodzielnie lub poprzez swoich reprezentantów wzi¹æ udzia³ w debacie
na temat zasad obowi¹zuj¹cych w firmie, to czuj¹ siê bardziej zobligowani do ich przestrzegania
oraz mocniej zwi¹zani z zapisami kodeksu.

Forma przedstawiania dokumentu
Równie istotny jak uchwalanie dokumentu jest sposób przedstawienia jego zawarto�ci tym

pracownikom, którzy w jego tworzeniu nie brali udzia³u, oraz pracownikom nowym. Odpowiedzi
ankietowanych wskazuj¹, jak wa¿ne jest nie tylko zapoznanie siê z kodeksem, ale te¿ jego zrozu-
mienie. 60% pytanych uwa¿a, ¿e form¹ przedstawienia kodeksu nowym pracownikom powinien
byæ warsztat t³umacz¹cy poszczególne zasady i pozwalaj¹cy na dyskusjê. 33% pytanych s¹dzi,
¿e kodeks powinien byæ przedstawiony w formie prezentacji lub filmu.

Wyniki badañ wskazuj¹ wiêc, ¿e samo przekazanie kodeksu pracownikowi do przeczytania nie
wystarcza: nie daje mo¿liwo�ci wyja�nienia w¹tpliwych kwestii i stwierdzenia, czy pracownik
prawid³owo rozumie i interpretuje zapisy kodeksu.

Przedstawienie kodeksu nowemu pracownikowi tylko do przeczytania mo¿e skutkowaæ tym,
¿e otrzymuj¹c wiele dokumentów do zapoznania siê i podpisania, w ogóle o kodeksie zapomni.

Stopieñ ogólno�ci i ponadczasowo�æ zasad zawartych w kodeksie
We wcze�niejszych wywodach zosta³ wskazany problem banalno�ci zasad zawartych w ko-

deksach etycznych; kodeks zawieraj¹cy tylko ogólne i znane powszechnie prawdy nie bêdzie
motywowaæ pracowników. Wielu z nich oczekuje, ¿e kodeks bêdzie regulowaæ istotne i budz¹ce
kontrowersje kwestie, które powinny byæ uaktualniane zale¿nie od zmieniaj¹cego siê otoczenia
i problemów firmy. Du¿a grupa pracowników oczekuje jednak, ¿e kodeks bêdzie zbiorem ponad-
czasowych zasad, tworz¹cych ramy postêpowania pracowników i firmy jako ca³o�ci.

Po³owa respondentów postrzega kodeks stosownie do pierwszego za³o¿enia, a po³owa � zgod-
nie z za³o¿eniem drugim. Warto jednak zwróciæ uwagê, ¿e pracownicy dzia³u HR raczej wskazuj¹
opcjê elastycznego kodeksu, widz¹c w niej mo¿liwo�æ stworzenia narzêdzia odpowiadaj¹cego
na aktualne, zmieniaj¹ce siê problemy.

Zasady zawarte w kodeksie a zasady stosowane w ¿yciu prywatnym
Kluczowym elementem kodeksu wydaj¹ siê byæ zapisy, które wed³ug pracowników powinny

siê w nim znajdowaæ. Respondenci wskazuj¹ przede wszystkim zasady dotycz¹ce relacji w firmie,
ale tak¿e zasady funkcjonowania w otoczeniu i wspó³pracy z partnerami � uczciwo�ci wobec
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pracodawcy, klientów, wobec prawa. Dla wiêkszo�ci pytanych istotne s¹ te¿ zapisy dotycz¹ce
jako�ci pracy: odpowiedzialno�ci, profesjonalizmu, rzetelno�ci. Zasady te powinny siê znale�æ
w kodeksie, poniewa¿ buduj¹ jako�æ i markê firmy. Dla wiêkszo�ci pytanych uczciwo�æ, w tym
tak¿e uczciwo�æ wobec pracodawcy i rzetelne wype³nianie obowi¹zków, wskazywane by³y jako
najistotniejsze zasady obowi¹zuj¹ce tak¿e w ¿yciu prywatnym.

Pracownicy oczekuj¹ zapisania w kodeksach tych samych zasad, które s¹ dla nich istotne
w ¿yciu codziennym.

Podsumowanie
Podsumowuj¹c, nale¿y uznaæ, ¿e kodeksy etyczne to istotne �ród³o i narzêdzie do budowania

nie tylko pozytywnego wizerunku firmy w otoczeniu, ale tak¿e zarz¹dzania relacjami z pracowni-
kami. Kodeks sam w sobie nie jest skutecznym narzêdziem budowania postaw i relacji wewn¹trz
firmy. Decyduj¹c siê na wprowadzenie kodeksu etycznego i oczekuj¹c jego akceptacji i postêpo-
wania w zgodzie z nim, kierownictwo firmy powinno mieæ na uwadze nie tylko same zapisy
w kodeksie, ale tak¿e inne czynniki: sposób uchwalania kodeksu i wprowadzenia go w ¿ycie,
zawarte w nim normy i zapisy oraz ich stopieñ ogólno�ci. Zasady te w istotny sposób wp³ywaj¹
na odbiór i akceptacjê kodeksu przez pracowników, a tym samym postêpowanie w zgodzie z jego
zasadami.
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Code of Conduct as a Tool
for Managing the Relations with Employees

The negative image of business in the public opinion has drawn its attention, firstly in USA,
and after that in Europe, to the ethical issues in business activity.

The ethical behaviors of the companies have mostly the external importance � they are the
tools to build positive image of the company and trustworthy among its stakeholders: sharehol-
ders, customers, public opinion; and therefore they contribute to the economic growth of the
company.

Nevertheless, the ethical issues are important also inside the company, in the relations with
the employees. Codes of conducts are one of the instruments that besides building the positive
relations with the external environment may also strengthen the ties in organization. The way of
enacting the code and the employees� identification with the values and rules it contains are
important.

The aim of this paper is to answer the questions: May the code of conduct be a tool of
managing the relations with employees, and under what conditions may it be a valuable tool, not
only another unimportant document?

The first part of the paper focuses on the issue of ethics in business and genesis of this topic.
After that, the deliberations focus on codes of conducts and their role in relations with environ-
ment. The last part shows the evidences of the efficiency the codes of conducts in managing
relations with employees.

Paper is prepared on basis of literature and researches, as well as on the author�s surveys in
big international companies in some Polish cities (Kraków, Wroc³aw, Poznañ, and Warszawa).

Kodeks etyczny jako narzêdzie zarz¹dzania relacjami z pracownikami
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Pawe³ J. D¹browski
Zak³ad Procesu Zarz¹dzania
Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie

A jednak win-win1: pragmatyka etyki przedsiêbiorczo�ci,
czyli nowe spojrzenie na negocjacje

Czy win-win dzia³a?
Pytanie, �czy etyczny biznes jest zgodny, czy te¿ sprzeczny z naturaln¹ logik¹�, w literaturze

etyki nieczêsto jest zadawane wprost, ale jest pytaniem fundamentalnym, na które musz¹ sobie
odpowiedzieæ przedsiêbiorcy. Bo czy tak rzadki jest przypadek, który przydarzy³ mi siê osobi�cie,
¿e m³ody cz³owiek z Polski, my�l¹cy o karierze w biznesie, powiada: �na pocz¹tek trzeba kogo�
»stukn¹æ«�.

Niedawno na jednej ze stron internetowych trafi³em na interesuj¹ce stwierdzenie: �Obecnie
najbardziej wypromowany i najpopularniejszy jest system negocjacji, zwany negocjacjami typu
win-win (...) oparty na przekonaniu, ¿e zwyciê¿yæ mog¹ obie strony. System ten coraz czê�ciej
przestaje siê sprawdzaæ (podkre�lenie autora). (...) Coraz czê�ciej du¿e koncerny zachowuj¹c mi³y
ton rozmów, wykorzystuj¹ swoj¹ si³ê, aby nie i�æ na ¿adne realne ustêpstwa� (Michalik 2007). Co
zabawne, autorka jednocze�nie ma racjê i nie ma racji. Ma racjê, bo teoria win-win naiwnie zachwa-
lana jest jako niezawodna filozofia, ale bez prze³o¿enia na model funkcjonowania firmy. W rezultacie
czêsto nie ma ona pokrycia w rzeczywisto�ci. Ma autorka racjê, bo praktyka wielu firm czêsto bywa
nastawiona na maksymalizacjê krótkoterminowego zysku, nawet kosztem innych. Rzeczywi�cie,
wiele firm tak postêpuje, zwykle jednak p³ac¹ za to wysok¹ cenê w d³u¿szej perspektywie. Autorka
nie ma racji, bo inne firmy skutecznie buduj¹ wzajemnie korzystne relacje z dostawcami, pracowni-
kami i klientami, i odnosz¹ z tego istotne korzy�ci w d³u¿szej prespektywie.

Czasem nawet cena za egoistyczne postêpowanie jest cen¹ najwy¿sz¹: na prze³omie lat 2006
i 2007 prasa donios³a o sprawie niemieckiego przedsiêbiorcy, który do produkcji u¿ywa³ przetermi-
nowanego miêsa. Gdy wysz³o to na jaw � pope³ni³ samobójstwo. Na pocz¹tku 2007 r. prasa donio-
s³a o �mierci Grobelnego � negatywnego bohatera jednej z najwiêkszych polskich afer. I choæ
nieomal usz³o mu wszystko na sucho, to skoñczy³ marnie. Czy jakikolwiek zysk wart jest tej ceny?

Zacznijmy od dostawców i powiedzmy sobie jasno: wiele firm � du¿ych i ma³ych, w Polsce i na
Zachodzie � wykorzystuje ich jak tylko mo¿e, np. jako �rod³o taniego kredytu, nie p³ac¹c jak
d³ugo mo¿na i p³ac¹c jak najmniej. Dostawcy wykorzystywani s¹ równie¿ jako ,,amortyzator
ryzyka�; s¹ zmuszeni do utrzymywania zapasów lub gotowo�ci produkcyjnej na rzecz odbiorcy.

1 Win-win jest terminem zaczerpniêtym z teorii gier, gdzie oznacza jeden z czterech podstawowych
wyników gry, gdy obie strony wygrywaj¹. Pozosta³e to lose-lose (obie strony przegrywaj¹), win-lose (ja
wygrywam, oni przegrywaj¹) i lose-win (ja przegrywam � oni wygrywaj¹). W szerszym znaczeniu,
przyjêtym w ekonomii, psychologii i teorii negocjacji, termin ten oznacza kierunek my�lenia oparty na
przekonaniu, ¿e w d³u¿szej perspektywie znacznie korzystniejsze s¹ kontrakty, na których obie strony
zyskuj¹, w przeciwieñstwie do sytuacji, gdzie zwyciêstwo w negocjacjach opiera siê na wykorzystaniu
drugiej strony.
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Podobnie jest z relacjami pracowniczymi. Wielkie firmy, mimo deklaratywnych stwierdzeñ
typu ,,ludzie to nasz najcenniejszy maj¹tek�, czêsto posuwaj¹ siê do masowych zwolnieñ, do-
strzegajac jedynie pozbycie siê zbêdnych kosztów.

Wreszcie, choæ has³o ,,troska o klienta� nie schodzi marketingowcom z ust, wiele firm szybko
porzuca rynki, które wydaj¹ siê ma³o op³acalne lub � w imiê redukcji kosztów � obni¿a standard
us³ug, tak ¿e klienci sami odchodz¹. Przyk³adem mo¿e byæ telefoniczna firma US West, która
�wiadomie, wbrew zobowi¹zaniom, obni¿y³a standard �wiadczonych us³ug dla biedniejszych,
mniej op³acalnych rejonów. Przynios³o to szybkie oszczêdno�ci: warto�æ gie³dowa firmy gwa³-
townie wzros³a i zosta³a ona korzystnie sprzedana za 45 mld dolarów. Choæ korporacja musia³a
zap³aciæ 50 mln dolarów odszkodowania, dziêki korzystnej sprzeda¿y firmy jej chief executive Sol
Trujillo otrzyma³ premiê w tej samej wysoko�ci � 50 mln dolarów (Washington 2005).

I nie jest to bynajmniej kwestia, jak niektórzy g³osz¹, ,,tych z³ych wielkich korporacji�. Ma³e
biznesy te¿ nie lepiej sie zachowuj¹: niektórzy mechanicy regularnie zawy¿aj¹ rachunki, denty�ci
wstawiaj¹ plomby wypadaj¹ce po roku�dwóch i trzeba robiæ koronkê... Niektórzy doradcy finan-
sowi polecaj¹ z³e inwestycje tylko dlatego, ¿e ich promotorzy p³ac¹ im ,,na boku� wysokie
prowizje.

Niektóre wojownicze zwi¹zki zawodowe ,,w imiê solidarno�ci pracowniczej� nie pozwalaj¹ na
usprawnianie procesu produkcyjnego, tam gdzie wi¹¿e siê to z eliminacj¹ miejsc pracy. Na przy-
k³ad, w przededniu wielkiej komputeryzacji potê¿ny Brytyjski Zwi¹zek Drukarzy upiera³ siê przy
utrzymaniu stanowiska obs³ugi wy³¹cznika bezpieczeñstwa nowej automatycznej prasy drukar-
skiej � mimo ¿e tego wy³¹cznika ju¿ nie by³o (Shawcross 1997)!

Wydaje siê, ¿e z win-win jest jak ze zdrowym trybem ¿ycia: niby ka¿dy wie, jak to jest (prawie),
ka¿dy deklaruje, ¿e popiera... A praktyka? Co¿ � bywa ró¿nie2. Rzecz w tym, ¿e nie wystarcz¹
go³os³owne deklaracje czy akceptacja ,,tak w ogóle� filozofii win-win. ̄ eby j¹ w praktyce ralizowaæ,
organizacje musz¹ zredefiniowaæ swoje stosunki z partnerami i swoje podej�cie do negocjacji.

Jakie s¹ skutki odrzucenia win-win?
Firmy, które stosuj¹ strategiê eksploatacji swoich partnerów � klientów, dostawców czy pra-

cowników � z zasady odnosz¹ pewne krótko- b¹d� nawet �rednioterminowe korzy�ci. Gorzej
z perspektyw¹ d³ugoterminow¹. Przyk³ad? Australijskie banki zaczê³y systematycznie robiæ
oszczêdno�ci przez redukcjê zatrudnienia, obni¿aj¹c jako�æ obs³ugi klientów indywidualnych
i ma³ych przedsiêbiorstw oraz likwiduj¹c oddzia³y w ma³ych miasteczkach. Najpierw zaowoco-
wa³o to fal¹ niechêci do banków. Po pierwszym wywiadzie prasowym, który obwie�ci³ wej�cie na
rynek alternatywnego po¿yczkodawcy, niechêæ ta zmaterializowa³a siê d³ug¹ kolejk¹ chêtnych
do zmiany instytucji finansowej. Niski standard obs³ugi bankowego oligopolu wytworzy³ pró¿-
niê, w któr¹ wesz³a rzesza niezale¿nych brokerów i liga alternatywnych instytucji po¿yczko-
wych. Obecnie, skutkiem tego, banki chc¹c nie chc¹c, musz¹ zdaæ siê na niezale¿nych brokerów
i godziæ siê z du¿o ni¿szymi mar¿ami. O ile bowiem po¿yczki zorganizowane w oddziale banko-
wym dawa³y mar¿e brutto w wysoko�ci 0,59%, to te rozprowadzane przez brokerów przynosz¹
mar¿ê wielokrotnie ni¿sz¹: zaledwie � 0,07% (Swift 2007).

Inna kwestia: wcze�niej banki zniszczy³y swoj¹ reputacjê w�ród ma³ego biznesu, obecnie
staraj¹ siê j¹ usilnie odrobiæ. Pró¿nia obs³ugi finansowej ma³ych miasteczek da³a tymczasem

2 Jako spo³eczeñstwa te¿ nie jeste�my bez winy: na skutek s³abo�ci negocjacyjnej nauczyciele w wielu
krajach � w tym w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Australii � s¹ nisko op³acani. W oczywisty sposób
odbija siê to na poziomie nauczania, bo najlepsi uciekaj¹ do innych zawodów, a ci, którzy zostaj¹, ¿yj¹
w stanie ci¹g³ej frustracji.

A jednak win-win: pragmatyka etyki przedsiêbiorczo�ci, czyli nowe spojrzenie na negocjacje
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szansê prowincjonalnemu Bendigo Bank, który � wspó³pracuj¹c efektywnie z lokalnymi spo-
³eczno�ciami � osi¹gn¹³ niespotykan¹ na dojrza³ym rynku stopê wzrostu, przez wiele lat niescho-
dz¹c¹ poni¿ej liczby dwucyfrowej, a osi¹gaj¹c¹ w niektórych latach nawet 36%. W tym samym
okresie Commonwealth Bank of Australia straci³ ogromn¹ czê�æ udzia³u w rynku � spad³ z oko³o
20% do 12,9% (Searle 2007).

Podobna kwestia: australijscy agenci nieruchomo�ci nadu¿ywali systematycznie zaufania
swoich klientów, ka¿¹c im p³aciæ za ekstrawaganckie og³oszenia; a znaczna czê�æ tych pieniêdzy
okrê¿n¹ drog¹ wraca³a do agentów. Skutkiem irytacji klientów, którzy wcze�niej czy pó�niej siê
o tym dowiadywali, by³o powstanie niezale¿nych systemów sprzeda¿y. Da³o to odskoczniê al-
ternatywnemu systemowi Neila Janmana, który z ataku na owe oszukañcze praktyki uczyni³
d�wigniê swojej niezwykle skutecznej strategii marketingowej (Janman 2000).

Podobnie ma siê sprawa z relacjami firma � pracownicy. Z do�wiadczeñ lat 70. XX w., gdy
zdecydowane redukcje nadmiernie rozbudowanych korporacyjnych biurokracji przynosi³y nie
tylko oszczêdno�ci, ale i podniesienie efektywno�ci funkcjonowania firm, wiele rynków kapita-
³owych wyci¹gnê³o pochopny wniosek, ¿e pracownicy s¹ jedynie balastem. Spowodowa³o to
falê zbyt daleko id¹cych redukcji zatrudnienia, stratê ,,pamiêci organizacyjnej� i obni¿enie mora-
le. Te za� korporacje, które potrafi³y w³a�ciwie spo¿ytkowaæ talenty i inteligencjê pracowników,
osi¹gaj¹ nieporównanie lepsze rezultaty.

A co z wykorzystywaniem dostawców? Na bardzo konkurencyjnych rynkach odbiorcy szanta-
¿uj¹ swoich dostawców, �wyduszaj¹c� z nich ceny na granicy op³acalno�ci, a czasem poni¿ej tej
granicy. Postêpuj¹ tak niektóre wielkie korporacje przemys³owe i wielkie domy towarowe, zarów-
no w Polsce, jak i na Zachodzie. Oczywi�cie, uzyskane ni¿sze ceny od dostawców to nie tylko
bie¿¹ce zyski, to tak¿e lepsza pozycja konkurencyjna: mo¿liwo�æ dawania upustów, rabatów,
wydawania wiêcej na marketing. Problemy zaczynaj¹ siê jednak wtedy, gdy �przyduszeni� do-
stawcy smi zaczynaj¹ oszczêdzaæ na wszystkim, na czym oszczêdziæ mo¿na. Odbija siê to na
jako�ci: zaniedbanie ma³ej czê�ci samochodowej za 15 dolarów powoduje czasem konieczno�æ
przegl¹du ca³ej serii samochodów, co kosztuje 150 lub 2000 dolarów, nie licz¹c irytacji klienta.

Mo¿e to nawet zagroziæ egzystencji samych firm. Tak siê sta³o np. w 2006 r. w Australii, gdzie
jeden z wiêkszych dostawców czê�ci samochodowych zbankrutowa³, co przynios³o spore k³o-
poty finalnym producentom.

Zwykle k³opoty te s¹ mniej widoczne: w³a�ciciele po prostu przestawiaj¹ siê na poszukiwanie
bardziej atrakcyjnych rynków, a zaniedbana dotychczas produkcja ledwie zipie, pozbawiona
bod�ców rozwoju i innowacyjno�ci.

Czy mo¿na inaczej?
Wróæmy do pocz¹tkowego cytatu: nie zgadzam siê ze stwierdzeniem, ¿e podej�cie win-win

,,coraz czê�ciej przestaje siê sprawdzaæ�. Byæ mo¿e po prostu niektóre firmy spokojnie tolerowa-
³y organizacyjn¹ schizofreniê, kiedy na szkoleniach i w misji firmy mówi³o siê o radosnej koope-
racji, a w praktyce starano siê wycisn¹æ wszystkie soki ze wszystkich � dostawców, pracowników
i klientów. Obecnie byæ mo¿e zamierzaj¹ one pogodziæ filozofiê dzia³ania z tym, co zawsze prakty-
kowa³y, a co postrzegaj¹ jako ,,tward¹ grê rynkow¹�.

Inne firmy jednak d¹¿¹ jednoznacznie do praktyki etycznego biznesu: w ostatnich latach
rozwin¹³ siê ruch spo³ecznej odpowiedzialno�ci firm (Corporate Social Responsibility) i spo-
³ecznie odpowiedzialnych inwestycji (Socially Responsible Investments) � wystarczy zajrzeæ
np. na stronê Forum Odpowiedzialnego Biznesu � www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Takie podej�cie to nie tylko idealistyczna teoria. Sprawdza siê ono w praktyce. Australijska
wytwórnia piwa Lion Nathan, w której w³a�nie niskie morale w firmie postrzegano jako podstawow¹
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przyczynê marazmu i upadku, uczyni³a z podej�cia etycznego d�wigniê odnowy firmy. Zdefinio-
wawszy swoj¹ misjê jako ,,przyczynianie siê do rado�ci ¿ycia�, zdecydowano np. wycofaæ auto-
maty hazardowe z pubów � ze wzglêdu na ich szkodliwo�æ spo³eczn¹. Co ciekawe, ten eksperyment,
zbudowany na etycznym fundamencie, ca³kowicie siê powiód³ pod wzglêdem ekonomicz-
nym. Po wprowadzeniu programu korporacja przez kolejnych piêæ lat osi¹ga³a systematycz-
ny wzrost poziomu zysków, z poziomu bliskiego zeru do ponad 200 mln dolarów w 2004 r.
(Tandukar 2005).

Warto�æ win-win i sprawdzonego dostawcy rozumie te¿ dobrze polski cukiernik Robert Dy-
balski z £odzi. Mówi on: ,,Jajka, których zamawiam rocznie pó³tora miliona, móg³bym kupowaæ
du¿o taniej ni¿ obecnie, ale biorê je od jednego, od lat sprawdzonego hurtownika, i nigdy nie
mia³em problemu z zatruciami pokarmowymi� (Kamiñski 2006).

Klasycznym przyk³adem kooperacyjnych relacji z pracownikami i dostawcami jest Toyota
(Langfield-Smith 1998). Jej podej�cie jest korzystne zarówno dla dostawcy, jak i dla odbiorcy:
owocuje wy¿sz¹ jako�ci¹ produktu, wy¿sz¹ wydajno�ci¹, redukcj¹ kosztów i czasu cyklów pro-
dukcyjnych. Bywa, ¿e wspó³praca idzie dalej: gdy niedawno zak³ad jednego z jej dostawców
w Melbourne pad³ ofiar¹ po¿aru, powszechnie spodziewano siê, ¿e Toyota go porzuci. Nast¹pi³o
jednak co� przeciwnego: Toyota nie tylko wspar³a dostawcê w procesie odbudowy potencja³u,
ale przys³a³a grupê swoich in¿ynierów, by pomóc podnie�æ jako�æ produkcji (Thompson 2007).

Kooperacyjne podej�cie do pracowników owocuje tysi¹cami drobnych usprawnieñ, dziêki
którym Toyota zdo³a³a zredukowaæ w ostatnim roku czas monta¿u samochodów o 5,5% (Geng
2007).. Dla porównania: GM, stosuj¹c podej�cie podobne pod wzglêdem technicznym, osi¹gn¹³
wyniki istotnie mniejsze � tylko 2,5% redukcji czasu monta¿u. Choæ �rednia p³aca za godzinê jest
zbli¿ona, to efektywny koszt roboczogodziny w Toyocie wynosi 48 dolarów, a w GM � prawie 74
dolary. Antagonistyczne stosunki ze zwi¹zkami zawodowymi i ich opór przeciwko wprowadza-
niu usprawnieñ powoduje, ¿e gdy dzisiaj Toyota potrzebuje nieca³e 28 godzin na zmontowanie
jednego samochodu, to GM zu¿ywa na to ponad 34 godziny. W rezultacie Toyota zarabia �red-
nio 1488 dolarów na samochodzie, a GM traci na nim 2331 dolarów. Czy mo¿na siê zatem dziwiæ,
¿e w ci¹gu ostatniego dziesiêciolecia akcje GM spad³y o 56%, a akcje Toyoty wzros³y o 35%?
¯e udzia³ GM w rynkach �wiatowych spad³ z 14,6% w 2002 r. do obecnych 14,2%, a udzia³
Toyoty w tym samym okresie wzrós³ z 10,6% do 12%? Czy mo¿na siê dziwiæ, ¿e brak win-win
w stosunkach pracowniczych przyczyni³ siê do utraty 30 tysiêcy miejsc pracy w GM, a Toyota
planuje przyjmowanie nowych pracowników?

Przyk³ad Toyoty jest istotny dla zrozumienia znaczenia kooperatywnych relacji pomiêdzy
partnerami w biznesie. Przyk³ad firmy Google i jej idyllicznych wrêcz relacji pracowniczych mo¿e
byæ kwestionowany za pomoc¹ argumentu (nies³usznego), ¿e ca³y ich sukces opiera siê na
dobrym pomy�le i dynamicznie rozwijaj¹cym siê rynku. Wiele sukcesów w biznesie mo¿e byæ
(s³usznie lub nies³usznie) przypisywanych dobremu pomys³owi, koniunkturze czy innym przy-
padkowym czynnikom.

Sukces Toyoty, ze wzglêdu na d³ugi czas trwania, rozleg³¹ gamê produktów i globalno�æ
konkurencji w bran¿y motoryzacyjnej, jest argumentem nie do zbicia. To w³a�nie da³o prawo
autorom Competing for the Future (Hamel, Prahalad 1994), jednej z najwa¿niejszych pozycji
literatury zarz¹dzania ostatnich dwudziestu lat, powiedzieæ: �Lekcje z do�wiadczeñ i sekret To-
yoty s¹ proste: ona tworzy wiêzi partnerskie pomiêdzy jednostkami i firmami, które wspieraj¹
zasadê »Dzia³aj w harmonii, pracuj razem, w jednym kierunku«. Jest to w ostrym kontra�cie
z wiêkszo�ci¹ firm, które s¹ »zdezorganizowane, gdzie nikt nikomu nie ufa i nikt nie zostaje
dostatecznie d³ugo, by ufaæ i zaskarbiæ sobie zaufanie innych«�. Wreszcie, wiemy ¿e troska o satys-
fakcjê klienta to nie tylko dobre has³o marketingowe, ale i najlepszy prognostyk d³ugofalowego
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sukcesu firmy. Twierdzi³ tak od dawna Tom Peters (1992), a jego opiniê potwierdzaj¹ najnow-
sze badania przeprowadzone na uniwersytecie Michigan (Hart 2007). Stwierdzono tam m.in.,
¿e warto�æ akcji firm o najwy¿szych wska�nikach satysfakcji konsumentów wzros³a �rednio
o 145,5% w ci¹gu piêciu lat, przy �redniej gie³dowej wzrostu warto�ci akcji wed³ug Standard
& Poor 500 � 38,7%.

Jak mo¿na to zrobiæ?
Po pierwsze � wizja. Przede wszystkim firma musi wykreowaæ praktyczn¹ wizjê prze³o¿enia

filozofii win-win na wielorakie korzy�ci firmy i wszystkich wewnêtrznych i zewnêtrzych interesa-
riuszy. Inaczej to nie dzia³a � w najlepszym wypadku bêdzie to pe³ne rozdarcia robienie dobrych
uczynków (bo po�wiêcamy w³asne zyski, a czasem konkurencyjno�æ), a w najgorszym � tr¹c¹ce
hipokryzj¹ g³oszenie piêknych teorii, w które nikt nie wierzy.

Filozofia win-win musi siê przek³adaæ na postêpowanie dnia powszedniego � kulturê firmy.
W praktce mo¿e to wygl¹daæ prosto. Pamiêtam relacjê uczestnika jednego z pierwszych w Polsce
treningów negocjacyjnych, który pracowa³ w polskim przedstawicielstwie szwedzkiej firmy.
Opowiada³ nam, ¿e móg³ ³atwo naci¹gn¹æ klienta na 10 tysiêcy dolarów, ale szef powiedzia³ mu:
�u nas tego siê nie robi�.

Za filozofi¹ win-win musz¹ staæ praktyczne strategie, dziêki którym piêkna idea bêdzie siê
przek³adaæ na system organizacyjny. Ogromny potencja³ zredefiniowania negocjacji tkwi w prze-
ksza³ceniu czystych transakcji handlowych we wspólne poszukiwanie synergii firm, w poszuki-
wanie mo¿liwo�ci kreowania nowej warto�ci i bardziej efektywnych sposobów dzia³ania. Pomocne
jest przej�cie od tradycyjnego marketingu 4P (Product, Price, Promotion, Place) do marketingu
przedsiêbiorczego 4C (Clients� Benefits, Total Customer Cost, Communication, Client Conve-
nience). Wtedy to, my�l¹c o produkcie, koncentrujemy siê nie tylko na u¿yteczno�ciach klienta
jako skutecznej metodzie sprzeda¿y, ale wspólnie z klientem staramy siê zredefiniowaæ produkt
i jego sposób u¿ytkowania dla optymalizacji korzy�ci obu stron (przechodzimy wtedy do Cre-
ation of Clients� Benefits). Nie tylko zastanawiamy siê nad w³asn¹ strategi¹ cenow¹ Price (czy
to penetracja rynku, czy zbieranie �mietanki), ale i wspólnie analizujemy ca³o�ciowy koszt u¿yt-
kowania produktu ze strony klienta (Total Customer Cost). Nowy Communication mix to nie
tylko Promotion � zespó³ narzêdzi do zawrócenia w g³owie klientowi, ale i wypracowanie efek-
tywnych sposobów komunikowania siê w obie strony i wspólnego komunikowania siê z otocze-
niem: nowymi i potencjalnymi klientami, inwestorami, bankami.

Logistyczne zagadnienie Place, skoncentrowane do tej pory na optymalizacji wewnêtrz-
nych operacji, rozszerzamy do Client Convenience, optymalizuj¹c od strony klienta dostêp
do produktu czy us³ugi (a przede wszystkim do klarownie zdefiniowanej u¿yteczno�ci). Skoor-
dynowane badania i rozwój, tak jak i system just in time, s¹ naturalnymi przejawami takiego
podej�cia. Nie jest to jednak mo¿liwe, je�li negocjacje z kontrahentami s¹ zastrze¿one dla
w¹skiej grupy handlowców sprzeda¿y i zaopatrzenia. Zredefiniowanie negocjacji wymaga
wykorzystania potencja³u intelektualnego wielu osób, wymaga te¿ inwestycji w kszta³cenie
i rozszerzenia obiegu informacji.

Efektywny system negocjacji w organizacji musi byæ przemy�lany i skoordynowany, od wizji,
przez system organizacyjny, do szkolenia i rozliczania pojedynczego negocjatora. Inaczej indy-
widualne wysi³ki nie tylko nie bêd¹ optymalnie ulokowane, ale czasem mog¹ byæ wrêcz �przeciw-
skuteczne�. Przyk³ady? Kiedy� wspó³pracowa³em z jedn¹ z czo³owych polskich firm
konsultingowych nad ratowaniem upadaj¹cej fabryki mebli. Przygl¹dali�my siê strategii marketin-
gowej i systemowi finansowania. Pewn¹ kwestiê u�wiadomi³em sobie z pe³n¹ wyrazisto�ci¹ dopie-
ro teraz. Znaczna czê�æ krajowej sprzeda¿y by³a tak zorganizowana, ¿e kierowca zaopatruj¹cy
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mniejsze sklepy by³ jednocze�nie sprzedawc¹. Problem w tym, ¿e op³acany by³ on � zgodnie
z logik¹ systemu finansowego � w momencie zaksiêgowania sprzeda¿y. Rzeczywista p³atno�æ
(wp³yw gotówki do firmy) nastêpowa³a du¿o pó�niej lub nie nastêpowa³a nigdy. Ale komiwoja-
¿er nie by³ tym zainteresowany. Je�li zostawi³ w sklepie nastêpny zestaw mebli (i fakturê), i tak
dostawa³ swoj¹ prowizjê, nawet je�li dany sklep zalega³ z p³atno�ciami od pó³ roku.

Niedawno dowiedzia³em siê, ¿e sieci kolporta¿owe w Warszawie ignoruj¹ sugestie sprzedaw-
ców w kioskach dotycz¹ce zaopatrzenia w czasopisma, bo maj¹ �w³asne badania marketingowe�.
W Australii te¿ nie zawsze jest lepiej � zmor¹ niezale¿nych brokerów finansowych jest niedotrzy-
mywanie terminów przez banki, co powoduje irytacjê klientów, a nawet utratê kontraktów.

Wprowadzenie win-win do codziennej praktyki bêdzie czasem wymagaæ zakwestionowa-
nia istniej¹cego systemu. Czêsto bowiem istniej¹cy uk³ad premiuje kontrahenta za dzia³anie na
niekorzy�æ firmy � np dekorator, architekt czy mened¿er projektu konstrukcyjnego op³acani
bywaj¹ procentowo od warto�ci projektu. W efekcie im wy¿sze koszty ,,zrobi¹�, tym wiêksze
bêd¹ ich dochody.

Widaæ jednak, jak du¿o w tej dziedzinie jest do zrobienia i jak du¿o firmy bêd¹ mog³y
uzyskaæ, redefiniuj¹c swoje podej�cie do negocjacji. Raz jeszcze za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ
Toyota: GM wydaje na opiekê zdrowot¹ 1525 dolarów na jeden samochód, Toyotê kosztuje to
jedynie 201 dolarów.

Uprawianie (lub nieuprawianie) strategii win-win ma wiêc kluczowe znaczenie dla d³ugofalo-
wych wyników przesiêbiorstw i korporacji. Historia nies³awnego Ala ,,The Chainsaw� Dunlopa
daje du¿o do my�lenia: wprowadzi³ on w korporacji Sunbeam znaczne oszczêdno�ci, brutalnie
redukuj¹c zatrudnienie i �wyciskaj¹c� kooperantów. Zgarn¹³ ogromn¹ premiê za wyniki, ale do-
prowadzi³ firmê na skraj bankructwa, a inwestorów do rozpaczy. Dlatego te¿ staæ siê powinien
obiektem zainteresowania nie tylko kierownictw przedsiêbiorstw, ale tak¿e rad nadzorczych i fun-
duszy inwestycyjnych.

Kto� móg³y powiedzieæ: to ju¿ nie negocjacje, ale strategia biznesu. I chyba w³a�nie w tym
tkwi istota rzeczy. Mo¿e w³a�nie o to chodzi, ¿e wiedza czerpana z ka¿dej z dyscyplin funkcjonal-
nych (jak marketing, finanse czy elektronika) mo¿e byæ najefektywniej wykorzystywana, gdy
jest w pe³ni zintegrowana ze strategi¹ biznesu.

Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e dobre wyniki daje przegl¹d wp³ywu relacji miêdzy stro-
nami w stosunkach biznesowych. Wskazuj¹ one jednoznacznie, ¿e etyczne, obustronnie koope-
racyjne strategie s¹ nie tylko po¿¹dane spo³ecznie, ale równie¿ korzystne w d³ugofalowym
wymiarze finansowym.
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Still win-win: Pragmatism of Entrepreneurship,
Or a New Look at the Negotiations

All the entrepreneurs have to face the fundamental question: Is the business ethics contrary
to the nature? This question is not often asked in academic writings on ethics, but clearly an
important one. The paper attempts to review impact of relations between entrepreneurs and key
stakeholders and the business bottom line. The results clearly show that a strategy based on
mutually beneficial relations is not only socially desired, but brings also positive financial
results. Relations with suppliers, staff and clients have been particularly closely considered. It
has been suggested, that research review shall be considered in the teaching of entrepreneur-
ship but also by managers, boards and investors.
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Tworzenie i wykorzystanie potencja³u nieuczciwych zachowañ
jako opcja strategiczna przedsiêbiorstwa

Podejmowane przez niektóre firmy nieetyczne dzia³ania biznesowe nie powinny byæ zawsze
uwa¿ane za przypadek czy wynik b³êdu; najczê�ciej jest to �wiadomy wybór danego przedsiê-
biorstwa. Obserwacja praktyki gospodarczej wskazuje, ¿e czê�æ przedsiêbiorstw jest zdolna do
podejmowania wysi³ku, by móc uzyskaæ mo¿liwo�æ prowadzenia dzia³alno�ci nieuczciwej. W za-
sadzie nieetyczne zachowania biznesowe, takie jak niesolidne �wiadczenie us³ug, zawy¿anie cen
czy unikanie podatków, powinny byæ traktowane jako czynno�ci nie wymagaj¹ce specjalnego
wysi³ku, a nawet wynikaj¹ce z niechêci do wysi³ku towarzysz¹cego uczciwej pracy. Jednak
rozwój systemu prawnego1 bior¹cego w obronê pracowników, klientów, dostawców i konkuren-
tów, a tak¿e zapewniaj¹cego egzekucjê nale¿no�ci podatkowych powoduje, ¿e dzia³ania nie-
etyczne siê ujawnia i przeciwdzia³a im, a przynajmniej tak byæ powinno. Firma podejmuj¹ca
dzia³alno�æ nieetyczn¹ nie mo¿e siê t³umaczyæ niewiedz¹, wiêc nie chc¹c podj¹æ wysi³ku sprosta-
nia konkurencji w sposób uczciwy, decyduje siê na takie organizowanie dzia³alno�ci, by unikn¹æ
sankcji za postêpowanie nieuczciwe.

Celem artyku³u s¹: przedstawienie istoty potencja³u nieuczciwo�ci jako zdolno�ci do uzyski-
wania korzy�ci nielegalnych w postaci nienale¿nych dochodów i zawierania transakcji nieekwi-
walentnych oraz próba zdefiniowania jego znaczenia jako opcji o charakterze strategicznym.
Przedmiotem rozwa¿añ s¹ formy zachowañ nieetycznych wspó³czesnych przedsiêbiorstw pol-
skich w odniesieniu do konkurentów, pracowników oraz � przede wszystkim � klientów.

Formy nieuczciwej dzia³alno�ci gospodarczej
Dzia³alno�æ nieuczciwa, okre�lana mianem shady business, przyjmuje takie formy, jak: unika-

nie opodatkowania na szkodê bud¿etu pañstwa oraz innych podatników (tax evasion), wyko-
rzystywanie nielegalnych informacji na szkodê inwestorów gie³dowych (insider trading), korupcja
na szkodê pracodawców poprzez odebranie im potencjalnych kontrahentów (kickbacks) oraz
zmowa cenowa (price-fixing) i zmowa przetargowa (bid-rigging) na szkodê nabywców (Ross
1992, s. 101). I. Ross do nieuczciwego biznesu zalicza ³apówki brane przez pracowników, które
mo¿na identyfikowaæ z tzw. fuchami. W problemie wykorzystania potencja³u nieuczciwych za-
chowañ nie chodzi jednak o przestêpczo�æ gospodarcz¹ sensu largo. Z naszych rozwa¿añ wy³¹-
czamy defraudacje, których pracownicy dokonuj¹ na szkodê przedsiêbiorstw, gdy¿ nie s¹ one
dokonywane w ramach samodzielnej dzia³alno�ci gospodarczej � prowadzonej we w³asnym

1 Mowa m.in. o: ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawie �antydumpingowej�, ustawie
o sprzeda¿y konsumenckiej, kodeksie pracy oraz kodeksie karnym, do którego w³¹czono przepisy daw-
nej ustawy o ochronie obrotu gospodarczego.
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imieniu i na w³asny rachunek. Zakresem przedmiotowym potencja³u nieuczciwo�ci s¹ te rodzaje
oszustw, które powstaj¹ w ramach biznesu prowadzonego przez samodzielnych przedsiêbiorców.
Chodzi zatem o korupcjê: jedn¹ ze stron tego procederu jest przedsiêbiorca wrêczaj¹cy korzy�æ
maj¹tkow¹ lub osobist¹ reprezentantowi kontrahenta. Kontrahentem mo¿e byæ przedsiêbior-
stwo, w imieniu którego wystêpuje nieuczciwy pracownik lub nieuczciwy wspólnik. Mo¿e to byæ
instytucja publiczna sk³adaj¹ca zamówienie, które na skutek korupcji jest realizowane po zawy-
¿onej cenie. Mo¿e to tak¿e byæ organ administracyjny wydaj¹cy decyzjê na szkodê interesu
spo³ecznego � bud¿etu pañstwa, spo³eczno�ci lub innych przedsiêbiorców.

Najczê�ciej wystêpuj¹ce formy nieetycznych dzia³añ biznesowych to:
� Ucieczka od opodatkowania (tax evasion), polegaj¹ca na ukrywaniu dochodów w celu obni-

¿enia opodatkowania lub dokonywaniu dzia³añ finansowych maj¹cych na celu zmniejszenie
nale¿nego podatku. Przyk³adem mog¹ byæ ceny transakcyjne, pozwalaj¹ce na takie manipulo-
wanie wielko�ci¹ zysku, by wykazaæ go w kraju o ni¿szej stawce podatku i zminimalizowaæ
obci¹¿enie fiskalne.

� Szara strefa (shadow economy) to prowadzenie dzia³alno�ci nieewidencjonowanej. Nale¿¹ do
niej przedsiêbiorstwa niezarejestrowane oraz legalne, ale nieujawniaj¹ce czê�ci swoich obro-
tów lub zatrudnienia. Pozwala to unikaæ podatków oraz sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne.
Ró¿nica miêdzy szar¹ stref¹ a czyst¹ ucieczk¹ od opodatkowania polega na tym, ¿e w szarej
strefie wytwarza siê realne dobra (w odró¿nieniu od czarnego rynku, s¹ to dobra legalne, ale
wytwarzane z naruszeniem prawa podatkowego i ubezpieczeniowego), ucieczka od opodat-
kowania za� ma postaæ transakcji finansowych (czêsto fikcyjnych) maj¹cych ukryæ dochód
(Schneider, Enste 2002, s. 10).

� Wy³udzanie dotacji lub zwrotu podatku jest stosowane np. przy odzyskiwaniu naliczonego
podatku VAT przy transakcjach eksportowych. Poniewa¿ towary eksportowane maj¹ prawo
do preferencyjnej, zerowej stawki VAT, wiêc VAT naliczony w kosztach wytworzenia tych
towarów podlega zwrotowi. Eksport mo¿e jednak byæ fikcyjny, a obrót � dokonany miêdzy
podmiotami powi¹zanymi. W tym przypadku nie nastêpuj¹ ¿adne realne przep³ywy pieniê¿ne
miêdzy nimi, a jedynie wy³udzenie od urzêdu skarbowego podatku VAT.

� Kreatywna ksiêgowo�æ polega na takim manipulowaniu sprawozdaniami finansowymi, by
ukryæ straty i powiêkszyæ przychody firmy, co pozwoli na poprawê jej standingu finansowe-
go. Os³awiony Enron wykazywa³ w bilansie skonsolidowanym uprzywilejowane akcje firm
podleg³ych, podczas gdy faktycznie by³ to d³ug. Ponadto nie wykazywa³ w rachunku zysków
i strat kosztów odsetek p³aconych od tych po¿yczek (Grzegorczyk 2006). Pozwala³o to chwa-
liæ siê zyskami przyci¹gaj¹cymi nowych inwestorów, którzy stracili maj¹tki na finalnym ban-
kructwie spó³ki.

� Wykorzystywanie nielegalnych informacji w handlu gie³dowym (insider trading). Posiada-
czami takich informacji s¹ na ogó³ cz³onkowie zarz¹du lub wspólnicy. Wiedza o trudno�ciach
firmy lub przeciwnie � spodziewanych zyskownych transakcjach mo¿e byæ zdyskontowana
w formie uprzedzaj¹cych operacji na akcjach spó³ki.

� Wprowadzanie nielegalnych warto�ci do obrotu (money laundering), czyli tzw. pranie brud-
nych pieniêdzy, polega na zalegalizowaniu kwot uzyskanych z przestêpstwa (np. rynku nar-
kotykowego) poprzez ich gotówkowe wprowadzenie do legalnego (choæ nieuczciwego)
przedsiêbiorstwa, a nastêpnie wyp³acenie w formie przelewu na konto przestêpcy.

� Spam finansowy, klakierstwo (shill) to manipulowanie kursem akcji poprzez ich zawy¿anie,
a nastêpnie odsprzeda¿ przewarto�ciowanych walorów, co doprowadza do spadku kursu. Narzê-
dziem spamerów jest tworzenie fa³szywych informacji o mo¿liwo�ciach firmy i rozpowszechnianie
ich g³ównie za pomoc¹ internetu � jako najtañszego i skutecznego medium. Wykorzystywane s¹
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do tego fora i listy dyskusyjne oraz poczta elektroniczna, co pozwala uzyskaæ wiarygodno�æ
przekazu wynikaj¹c¹ z rzekomego dotarcia przez ofiarê do poufnych wiadomo�ci.

� Kartele cenowe (price-fixing) to bardzo dawny rodzaj nieuczciwo�ci, wyra¿aj¹cy siê podzia-
³em rynku i ustalaniem cen, unikaniem konkurowania na szkodê klientów.

� Cenowe manipulowanie konsumentem (bait and switch) to technika stosowana w handlu
detalicznym, wykorzystuj¹ca reklamê taniego, atrakcyjnego produktu. Kiedy klient zjawi siê
w miejscu sprzeda¿y, stwierdza, ¿e po¿¹dany przez niego towar jest niedostêpny, a sklep
oferuje znacznie dro¿szy odpowiednik. Aby unikn¹æ rozczarowania, klient ulega manipulacji
i dokonuje zakupu. Nieuczciwo�æ polega na tym, ¿e promowany towar jest dostêpny w ogra-
niczonej ilo�ci lub w ogóle nikt nie ma zamiaru go dostarczaæ.

� Ustawianie przetargów mo¿e siê przejawiaæ zmow¹ miêdzy zamawiaj¹cym a jednym z oferen-
tów, który w zamian za ³apówkê wygrywa przetarg, oferuj¹c warunki gorsze od mo¿liwych do
uzyskania przez zamawiaj¹cego. Zdarza siê to wtedy, gdy rozstrzygaj¹cym przetarg nie jest
w³a�ciciel firmy, a wiêc w wiêkszych spó³kach i instytucjach publicznych. Mo¿e te¿ nast¹piæ
zmowa miêdzy oferentami (bid rigging). Unikaj¹ oni rzeczywistego konkurowania i wystawie-
nia oferty z mar¿¹ ni¿sz¹, ale daj¹c¹ wiêksze szanse wygrania przetargu.

� Wy³udzanie op³at za fikcyjne prawa autorskie (copyfraud) mo¿e dotyczyæ ¿¹dania op³at
za materia³y, do których oszust nie ma ¿adnych praw, lub rozci¹gania praw na inne pola
eksploatacji.

� Wyprowadzanie aktywów (fraudulent conveyance) polega na uprzywilejowaniu niektórych
wierzycieli poprzez selektywne zaspokajanie ich roszczeñ. Wyprowadzenie aktywów mo¿e te¿
pozwoliæ na rozpoczêcie nowej, nieobci¹¿onej dzia³alno�ci, ze strat¹ dla wierzycieli, a nawet
niektórych wspólników.

� System argentyñski polega na organizowaniu klientów w samofinansuj¹ce siê grupy. Cz³on-
kowie grupy p³ac¹ raty na sp³atê przysz³ego kredytu, oczekuj¹c na jego przyznanie (przewa¿-
nie w wyniku losowania spo�ród cz³onków grupy), co mo¿e trwaæ nawet kilka lat. Klientowi
obiecuje siê jednak ustnie � w sprzeczno�ci z pisemn¹ umow¹ � ¿e aby otrzymaæ kredyt,
nale¿y tylko wnie�æ op³atê przygotowawcz¹ w wysoko�ci 5% po¿yczki. Po dokonaniu wp³aty
przez klienta wyp³acenie kredytu nie nastêpuje, pojawia siê natomiast konieczno�æ wp³acania
rat, zgodnie z podpisan¹ umow¹. W przypadku zerwania umowy przepada op³ata wstêpna.
Niektórzy klienci systemów argentyñskich pozwalali siê oszukiwaæ nawet po kilka razy (Pie-
traszewski 2004).

� Szczególnym przypadkiem nieuczciwego postêpowania s¹ tzw. klauzule abuzywne, czyli nie-
dozwolone zapisy umowne. W relacjach miêdzy przedsiêbiorstwem a konsumentem indywi-
dualnym stron¹ silniejsz¹ jest w znacznej wiêkszo�ci przypadków firma. Du¿e podmioty nie
negocjuj¹ z klientami indywidualnych umów, lecz opracowuj¹ wzorce umowne, które klient
tylko akceptuje, zawieraj¹c transakcjê. Mo¿e to stwarzaæ okazjê do narzucania postanowieñ
uprzywilejowuj¹cych przedsiêbiorcê. W zwi¹zku z tym kodeks cywilny bierze konsumenta
w obronê, stwierdzaj¹c, ¿e: �postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnio-
ne indywidualnie nie wi¹¿¹ go, je¿eli kszta³tuj¹ jego prawa i obowi¹zki w sposób sprzeczny
z dobrymi obyczajami, ra¿¹co naruszaj¹c jego interesy� (Skory 2007, s. 18). Postanowienia
uznane przez S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów za nieuczciwe, s¹ publikowane i uzna-
wane za niedozwolone, nie mog¹ wiêc byæ stosowane w innych wzorcach umownych. Je�li
zostan¹ zastosowane, to nie wi¹¿¹ konsumenta. Klauzule abuzywne maj¹ jednak zastosowa-
nie do istotnych warunków umowy � ceny i wynagrodzenia, je�li zosta³y okre�lone jedno-
znacznie. Konsument nie mo¿e siê wiêc wówczas broniæ przed narzucon¹ lub wy³udzon¹
zawy¿on¹ op³at¹.
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Cechy potencja³u nieuczciwo�ci
Nieuczciwe formy dzia³alno�ci biznesowej s¹, jak wskazano wy¿ej, liczne i zró¿nicowane.

We wszystkich sprawcy pos³uguj¹ siê potencja³em nieuczciwo�ci, który mo¿na okre�liæ jako
zespó³ cech i zasobów firmy umo¿liwiaj¹cy podejmowanie dzia³añ nieetycznych.

U¿ywanie pojêcia �potencja³� w stosunku do nagannych moralnie poczynañ mo¿e siê wyda-
waæ nieuzasadnione, gdy potraktuje siê �potencja³� jako termin nacechowany pozytywnie. Mo¿na
siê jednak spotkaæ z u¿ywaniem tego terminu w negatywnym kontek�cie � stosuje siê np. pojê-
cie �potencja³ nuklearny�, które ma przecie¿ odcieñ negatywny, zwi¹zany z mo¿liwymi zniszcze-
niami oraz cierpieniami ¿ywych istot (Maciuszek 1997, s. 81). W odró¿nieniu od pojêcia �kapita³�,
które wydaje siê mieæ znaczenie g³ównie pozytywne, jest u¿ywany w pozytywnym kontek�cie2,
termin �potencja³� jest raczej neutralny i mo¿e byæ stosowany zarówno z desygnatami pozytywnymi,
jak i negatywnymi. Mo¿na przecie¿ powiedzieæ, ¿e co� jest �potencjalnie gro�ne�. Bêdziemy wiêc
potencja³ traktowaæ jako mo¿liwo�æ osi¹gniêcia stanu docelowego lub wykonania dzia³ania.

Dzia³ania, w których przejawia siê wykorzystanie potencja³u nieuczciwo�ci, maj¹ nastêpu-
j¹ce cechy:
� s¹ stosowane przez legalnie istniej¹ce przedsiêbiorstwa,
� s¹ nieetyczne � umo¿liwiaj¹ osi¹gniêcie nienale¿nych zysków,
� s¹ stosowane celowo i systematycznie.

Niekoniecznie jednak musz¹ to byæ dzia³ania spenalizowane. Wy³udzanie zwrotu podatku jest
karalne, ale przeciwdzia³anie stosowaniu klauzul abuzywnych mo¿e siê odbywaæ tylko na grun-
cie prawa cywilnego.

Mo¿liwo�æ unikania sankcji karnych zwiêksza prawdopodobieñstwo dzia³añ nieetycznych
i tworzenia potencja³u nieuczciwo�ci. Jak stwierdza prezes jednej z amerykañskich korporacji
Jon M. Huntsman: �Zarabianie pieniêdzy jest obecnie prostsze ni¿ kiedykolwiek � ignorowanie
tradycyjnych warto�ci moralnych tak¿e�. Prowadzi to do niepokoj¹cych pytañ: �Dlaczego k³amanie,
oszukiwanie, nadinterpretowywanie przepisów i wywijanie siê od spe³nienia zobowi¹zañ zawar-
tych w umowach w takim stopniu zakorzeni³o siê w spo³eczeñstwie? Jak to siê sta³o, ¿e cel �
osi¹gniêcie sukcesu materialnego � zacz¹³ u�wiêcaæ wszelkie �rodki?� (Huntsman 2005, s. 27 i 28).

Skala zjawiska jest trudno mierzalna, ale niepokoj¹ca; z badañ przeprowadzonych przez agen-
cjê Roper wynika, ¿e wed³ug 72% respondentów naganne postêpowanie jest w biznesie czym�
powszechnym (Fryer 2007).

Warto zwróciæ uwagê na cechê dzia³añ nieetycznych zwi¹zanych z wykorzystaniem potencja-
³u nieuczciwo�ci, jak¹ jest ich wzglêdna trwa³o�æ. Choæ wskazuje siê, ¿e dzia³ania nieetyczne s¹
w d³u¿szej perspektywie nieop³acalne, to jednak niektóre formy dzia³añ nieuczciwych, jak igno-
rowanie reklamacji, mog¹ byæ stosowane w d³ugim okresie. Tego rodzaju zachowanie nosi wiêc
cechy opcji o charakterze wrêcz strategicznym dla przedsiêbiorstwa, zw³aszcza zwa¿ywszy na to,
¿e okres planowania strategicznego w ostatnim czasie uleg³ znacznemu skróceniu i piêcioletnie
plany strategiczne nale¿¹ ju¿ do rzadko�ci3.

Inn¹ cech¹ potencja³u nieuczciwo�ci jest wykorzystywanie go w celu wprowadzenia w b³¹d
i nak³onienia do podjêcia niekorzystnej decyzji. W szczególno�ci chodzi o zawieranie nieekwi-
walentnych umów. Choæ konsumenci s¹ czê�ciowo chronieni przed tym procederem za pomoc¹
wykluczenia klauzul abuzywnych, to przedsiêbiorcy w relacjach z innymi firmami nie mog¹ liczyæ

2 Wystêpuje np. kapita³ ludzki, intelektualny, spo³eczny, przedsiêbiorczy.
3 Fragmenty niepublikowanego wyk³adu Piotra Czarneckiego, prezesa Raiffeisen Bank Polska S.A.
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na takie udogodnienie i padaj¹ ofiar¹ oszustw lub nadu¿yæ. Przyk³adem mo¿e byæ dzia³alno�æ
sieci franchisingowej Dominet Banku � zarzuty franczyzobiorców wzglêdem zawieranej z ban-
kiem umowy obejmowa³y (Samcik 2006):
� wprowadzenie kary 100 000 z³ za ujawnienie tre�ci umowy,
� obowi¹zek korzystania z bardzo drogich ³¹czy internetowych,
� narzucenie wysokich czynszów,
� naliczanie wysokiej op³aty za know-how � od 150 000 do 200 000 z³,
� konieczno�æ zawarcia umowy na 10 lat,
� utrudnianie rozwi¹zania umowy � odmowa zwrotu zainwestowanych kwot,
� obni¿enie prowizji z 6% do 3% wprowadzone zmian¹ regulaminu.

W³a�ciwa ocena umowy przed jej zawarciem jest wiêc trudna nie tylko dla konsumentów, ale
te¿ dla profesjonalnych uczestników obrotu gospodarczego.

Warunki sprzyjaj¹ce nieetycznym zachowaniom
Wykorzystanie potencja³u nieuczciwo�ci jest uzale¿nione od warunków zewnêtrznych i we-

wnêtrznych, czyli wynikaj¹cych z otoczenia firmy oraz jej sytuacji wewnêtrznej.
Zewnêtrzne warunki tworzenia potencja³u nieuczciwo�ci to:

� niskie prawdopodobieñstwo wykrycia. Niektóre dzia³ania, jak niewydawanie paragonów
fiskalnych, s¹ widoczne bez trudu. Inne, jak niew³a�ciwe ksiêgowanie � s¹ trudne do wykrycia
i udowodnienia;

� utrudnione �ciganie (lokalizacja zagraniczna) ze wzglêdu na brak do�wiadczenia s¹dów i pro-
kuratury. Lokalizacja zagraniczna towarzyszy nieetycznym dzia³aniom niektórych przewo�ni-
ków lotniczych. Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzuca im (za: Usowicz 2006):
� wprowadzanie w b³¹d co do ceny biletów (nieujawnianie wszystkich sk³adników ceny

przed dokonaniem transakcji),
� wy³¹czenie odpowiedzialno�ci za baga¿,
� nieprawid³owe rozpatrywanie reklamacji.
Przewo�nicy maj¹cy siedzibê w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Norwegii, choæ
oferuj¹ us³ugi na polskim rynku, znajduj¹ siê poza polsk¹ jurysdykcj¹, co utrudnia wyegze-
kwowanie od nich staranno�ci w realizacji umów;

� du¿a mar¿a zysku. Sk³ania ona do ryzyka i niweluje bariery moralne;
� przypadkowo�æ i ma³a powtarzalno�æ kontaktów. Powoduje ona, ¿e zmniejsza siê szansa

zdobycia przez klienta informacji o oszu�cie, a mo¿liwo�æ utraty klienta, który chcia³by dokonaæ
zakupu powtórnie, te¿ jest niewielka. W restauracji obs³uguj¹cej wycieczkê z egzotycznego
kraju prawdopodobieñstwo zachowañ nieuczciwych jest wiêksze ni¿ w lokalu nastawionym
na miejscow¹ klientelê;

� du¿a motywacja klientów do zawierania umów. W niektórych przypadkach losowych, powo-
duj¹cych konieczno�æ pozyskania np. szybkich �rodków gotówkowych na imprezê rodzinn¹
lub leczenie, klient wykazuje ma³y sceptycyzm wobec ofert i nawet bardzo niekorzystn¹ umowê
uwa¿a za dobrodziejstwo;

� chaos informacyjny. Wystêpowanie na rynku wielu podmiotów oraz wzglêdne skomplikowanie
us³ugi sprzyja pojawianiu siê nieuczciwych ofert;

� rozproszenie i s³abo�æ kontrahentów. Brak organizacji w�ród kontrahentów sprzyja stawianiu
ich w sytuacji dylematu wiê�nia i narzucaniu uci¹¿liwych warunków. Przyk³adem mog¹ byæ
relacje miêdzy sieciami handlowymi a producentami z sektora MSP.
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Wewnêtrzne warunki tworzenia potencja³u nieuczciwo�ci to:
� niski poziom etyczny (brak oporów moralnych) zarz¹du firmy. Mo¿e on wynikaæ z upowszech-

nienia siê jakiego� procederu, braku wzorców moralnych. Stwierdzono te¿, ¿e czêste kontakty
z osobami unikaj¹cymi p³acenia podatków wywo³uj¹ sk³onno�æ do ucieczki przed podatkiem.
Podobna zale¿no�æ mo¿e wystêpowaæ w wypadku innych form nieuczciwo�ci, gdy¿ pojawia
siê zjawisko usprawiedliwienia i przyzwolenia;

� silna motywacja (determinacja) do osi¹gniêcia zysku. Szansa na du¿y, szybki zysk zwiêksza
prawdopodobieñstwo kompromisów moralnych. W po³¹czeniu z maksym¹, ¿e drugi milion
mo¿na zarobiæ uczciwie, przynosi to sk³onno�æ do samousprawiedliwienia;

� silne przywództwo � w³adza jednoosobowa lub jednomy�lno�æ udzia³owców. W odniesieniu
do linii lotniczych Air Polonia podejrzewano, ¿e bankructwo firmy by³o zaplanowane i mia³o
na celu przeniesienie aktywów do nowej, nieobci¹¿onej spó³ki. Jednak jeden z w³a�cicieli nie
zgodzi³ siê na kluczow¹ transakcjê z inwestorem nowego przedsiêbiorstwa i firma zbankruto-
wa³a realnie, ze strat¹ nie tylko dla klientów i kooperantów, ale te¿ wspólników (Grochal,
Kondziñska, Ku�micz 2004). Gdyby który� ze wspó³w³a�cicieli zdoby³ (równie¿ za pomoc¹
nielegalnych �rodków) pozycjê pozwalaj¹c¹ na prze³amanie barier moralnych, operacja do-
sz³aby do skutku;

� dobór odpowiedniego zespo³u wspó³pracowników � lojalnego i niecofaj¹cego siê przed
dzia³aniem naruszaj¹cym zasady moralne, a nawet prawo karne. Przyk³adem mo¿e byæ firma
zatrudniaj¹ca fikcyjnie osoby niepe³nosprawne, otrzymuj¹ca refinansowanie kosztów zatrud-
nienia z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (Patora, Stelmasiak
2005). Zamiast p³acy minimalnej inwalidzi otrzymywali 150 z³ za tzw. gotowo�æ do pracy, której
faktycznie nie wykonywali. Musieli jednak kwitowaæ odbiór kwot znacznie wy¿szych. Jeden
z pracowników podj¹³ w tej sprawie rozmowê w dziale kadr; us³ysza³, ¿e �chce wyci¹gn¹æ od
firmy 700 z³� i ¿e �prezes nie bêdzie go sponsorowa³ tylko dlatego, ¿e jest mo¿e trochê by-
strzejszy�, bo inni bior¹ 150 z³ z �poca³owaniem rêki�. Pracownica kadr wyg³osi³a wobec
malkontenta gro�bê, ¿e je�li �pójdzie gdzie� tam� (mo¿na siê domy�laæ, ¿e chodzi³o o prokura-
turê), to �prezes mu nie odpu�ci, a dobry w tym jest�. W toku rozmowy sugerowa³a te¿, ¿e
firma jest oszustem, ale pracownik te¿ bierze udzia³ w oszustwie. W istocie niepe³nosprawni,
kwituj¹c odbiór sumy wiêkszej ni¿ faktyczna, po�wiadczali nieprawdê na szkodê PFRON (art.
271 kodeksu karnego), ale firma dopuszcza³a siê wy³udzenia po�wiadczenia nieprawdy (art.
272 KK, Ustawa Kodeks karny z 6.06.1997 r., Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553). Jest to zatem
lojalno�æ wobec szefa, obejmuj¹ca zachowanie tajemnicy przed instytucjami publicznymi
(PFRON, Pañstwowa Inspekcja Pracy, prokuratura), przy tym posuniêta a¿ do gotowo�ci
stosowania gró�b, które mo¿na uznaæ za karalne;

� posiadanie instrumentarium prawnego i zasobów procesowych. Firma dzia³aj¹ca z nieuczci-
wymi intencjami mo¿e zorganizowaæ sobie zespó³ prawników jako narzêdzie dzia³ania równo-
prawne z np. dzia³em produkcji. Wraz z przesuwaniem siê po krzywej do�wiadczenia koszt
jednostkowy obs³ugi oszustwa bêdzie mala³, podczas gdy dla niezorganizowanych, dzia³aj¹-
cych pojedynczo, oszukanych kontrahentów bêdzie ci¹gle taki sam. Spowoduje to powstanie
bariery �cigania wobec poszkodowanych;

� nieprzejrzysto�æ organizacji i utrudnianie komunikacji. Niektóre firmy ukrywaj¹ decyzyjnych
pracowników przed niezadowolonymi klientami. Jako forma kontaktu musz¹ wystarczyæ: info-
linia, witryna internetowa, faks, a nawet list polecony;

� niejasna struktura w³asno�ci. W przypadku niektórych firm typu holdingowego wystêpuj¹
wzajemne powi¹zania miêdzy uzale¿nionymi podmiotami. Utrudnia to dochodzenie roszczeñ,
daje mo¿liwo�æ zani¿ania zobowi¹zañ podatkowych.
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Dzia³alno�æ organów pañstwa te¿ wp³ywa na korzystanie przez przedsiêbiorstwa z mo¿liwo�ci
podejmowania dzia³alno�ci nieuczciwej. Podatnik skontrolowany w danym roku ma mniejsz¹
sk³onno�æ do oszustw podatkowych, lecz efekt ten z czasem ulega os³abieniu. Stworzenie wiêc
wra¿enia czy wrêcz aury bezkarno�ci upowszechnia korzystanie z potencjalnej zdolno�ci do
dzia³añ nieuczciwych.
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Creation and Utilization of the Potential of Dishonesty
as the Firm�s Strategic Option

Lack of ethics in business activities should not be treated as a result of coincidence or error,
but more often than not as a conscious choice of entrepreneur. Observation of economic prac-
tice shows, that part of firms is able to make an effort in order to inquire the possibility of doing
the dishonest activity. Dishonest activity, widely named �shady business� occurs in the form
of: tax avoidance to the detriment of budget and other taxpayers (tax evasion), using of illegal
information to the detriment of stock-exchange investors (insider trading), corruption to the
detriment of employers by depriving them of potential contracting parties (kickbacks), and
price-fixing, and bid-rigging to the detriment of purchasers. The company�s ability to avoid the
legal sanctions in consequence of unethical activity can be defined as �potential of dishone-
sty�. Creation and utilization of this potential is conditioned by internal factors, such as: low
ethical level of businessman, selection of dishonest collaborators, possession of legal knowled-
ge and team of lawyers or unclear structure of property. The external factors favorable to disho-
nest behaviours include: setting the firms in foreign countries, lack of experience with the courts
and prosecutors, little repeatability of contacts with deceived customers, customers highly
motivated to conclude an agreement, dispersion and weakness of contracting parties.
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Kreatywna ksiêgowo�æ a fa³szowanie sprawozdañ finansowych

Ostatnie kilkana�cie lat bardzo zmieni³o gospodarkê �wiatow¹. Niew¹tpliwie ogromny wp³yw
na jej obecny kszta³t wywar³y: postêpuj¹ca globalizacja i integracja oraz pojawienie siê i upo-
wszechnienie najnowszych technologii. Procesy te bardzo zmieni³y warunki funkcjonowania
przedsiêbiorstw, zarówno du¿ych (DP), jak ma³ych i �rednich (MSP).

Pocz¹tek XXI w. przyniós³ ujawnienie kilkunastu spektakularnych przypadków tzw. kreatywnej
ksiêgowo�ci (m.in. Enron, WorldCom), które zachwia³y zaufaniem inwestorów do rynków finanso-
wych, w szczególno�ci do ich przejrzysto�ci i wiarygodno�ci informacji. Tzw. kreatywna ksiêgo-
wo�æ w po³¹czeniu z nieuczciwo�ci¹ firm audytorskich spowodowa³a, ¿e kwestionowane s¹ równie¿
zasady zarz¹dzania warto�ci¹ przedsiêbiorstwa maj¹ce na celu wzrost bogactwa akcjonariuszy.

Czêsto s³yszy siê stwierdzenie, ¿e polityka bilansowa jest nie tylko sztuk¹ tego, co mo¿liwe,
lecz równie¿ sztuk¹ tego, co jest prawem dozwolone. �wiadcz¹ o tym zjawiska okre�lane jako:
upiêkszanie sprawozdañ finansowych, wyg³adzanie dochodów, finansowanie pozabilansowe
czy fryzowanie sprawozdañ finansowych.

Celem tego artyku³u jest ukazanie � na podstawie analizy firm z gospodarki �wiatowej oraz
polskich � g³ównych sposobów wykorzystywania w praktyce rachunkowo�ci kreatywnej do
zarz¹dzania przedsiêbiorstwem.

Pojêcie kreatywnej rachunkowo�ci
Na skutek licznych oszustw i upad³o�ci holdingów i spó³ek w Stanach Zjednoczonych i w Eu-

ropie (tab. 1) na pocz¹tku XXI w. nast¹pi³ wzrost zainteresowania jako�ci¹ rachunkowo�ci i spra-
wozdawczo�ci finansowej, badaniami sprawozdañ finansowych przez bieg³ych rewidentów oraz
skuteczno�ci¹ kontroli i rewizji wewnêtrznej.

Termin �kreatywna ksiêgowo�æ� nie jest nowy; jest on w powszechnym u¿yciu od wielu lat.
Odnosi siê do stosowania zasad rachunkowo�ci w sposób, który nie jest bezpo�rednio wskaza-
ny w przepisach. Nie jest to pojêcie warto�ciuj¹ce; nie wskazuje bezpo�rednio, czy przyjête
rozwi¹zanie powoduje powstanie nieprawid³owo�ci w sprawozdaniu finansowym.

Tab. 1. Przyk³ady firm stosuj¹cych rachunkowo�æ kreatywn¹

Firmy amerykañskie

Enron, WorldCom, HealthSouth, Freddie Mac,
Xerox, Global Crossing, HIH, Tyco, Vivendi, Adel-
phia Communications, Merck, Qwest, Rite Aid,
Sunbean, Waste Management, Kmartm Peregrine
Systems, Bristol Myers, Dynegy

Firmy europejskie

Royal Ahold, Parmalat, Altran, Comroad, Elan,
Elektrim, Big Bank Gdañski, Softbank, Mostostal
Export, Rafako

�ród³o: opracowanie autora na podstawie � M. Tokarski, A. Tokarski, Rachunkowo�æ kreatywna jako
narzêdzie zarz¹dzania przedsiêbiorstwem w warunkach globalizacji [w:] Mechanizmy i obszary prze-
obra¿eñ w organizacjach, A. Potocki (red.), Wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 337.
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Czêsto u¿ywa siê okre�lenia �kreatywna ksiêgowo�æ� b³êdnie, wy³¹cznie w negatywnym
kontek�cie, podczas gdy rozwi¹zanie kreatywne mo¿e byæ pozytywne, zgodne z prawem i ko-
rzystne dla odbiorców sprawozdania finansowego. Ksiêgowo�æ reguluje bardzo wiele przepi-
sów. Maj¹ one na celu zapewnienie przedstawiania transakcji zgodnie z ich tre�ci¹ ekonomiczn¹.
Czêsto siê jednak zdarza, ¿e operacje gospodarcze nie s¹ uregulowane w przepisach prawa
wprost. W takiej sytuacji konieczne s¹ rozumienie intencji przepisów oraz umiejêtno�æ twórczego
ich interpretowania, tak aby zaewidencjonowaæ, a nastêpnie zaprezentowaæ dan¹ operacjê go-
spodarcz¹ zgodnie z jej rzeczywist¹ tre�ci¹ ekonomiczn¹. W³a�ciwie pojmowana kreatywno�æ
jest w rachunkowo�ci niezbêdna, przy czym powinna ona mieæ granice i nie oznaczaæ manipu-
lacji dokonywanych w ksiêgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych (Schneider
2007, s. 232).

Bardzo istotne dla zdefiniowania kreatywnej ksiêgowo�ci s¹ stwierdzenia dotycz¹ce niepra-
wid³owo�ci ksiêgowych zawarte w Miêdzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej (MSRF)
nr 240, które s¹, a przynajmniej powinny byæ, swego rodzaju bibli¹ ka¿dego audytora. Co prawda
w MSRF nie u¿ywa siê pojêæ �kreatywna ksiêgowo�æ� i �agresywna ksiêgowo�æ�, jednak wy-
stêpuj¹ w nich pojêcia �b³¹d (ksiêgowy)� i �oszustwo (ksiêgowe)� (Miêdzynarodowe Standardy
Rewizji Finansowej 2001, s. 97).

Przez termin �b³¹d� rozumie siê niezamierzone nieprawid³owo�ci sprawozdania finansowego,
³¹cznie z nieujêciem ksiêgowym danych lub nieujawnieniem informacji, spowodowane np.: po-
my³kami pope³nionymi przy zbieraniu i przetwarzaniu danych, na podstawie których sporz¹dza
siê sprawozdanie finansowe; nieprawid³owymi szacunkami ksiêgowymi spowodowanymi prze-
oczeniem lub niew³a�ciw¹ interpretacj¹ faktów; nieprawid³owym zastosowaniem zasad rachun-
kowo�ci dotycz¹cych wyceny, klasyfikacji, prezentacji lub ujawnienia informacji.

Termin �oszustwo� za� oznacza celowe dzia³anie podjête przez jednego lub kilku cz³onków
kierownictwa, osoby sprawuj¹ce nadzór, pracowników lub stronê trzeci¹, przy wykorzystaniu
k³amstwa, w celu uzyskania niesprawiedliwej lub nielegalnej korzy�ci.

Z analizy tre�ci miêdzynarodowych standardów rewizji finansowej wynika, ¿e definiuj¹ one
oszustwo i b³¹d, wskazuj¹c na ró¿nice intencji, jako dzia³ania umy�lne (oszustwo) lub nieumy�l-
ne (b³¹d), które doprowadzi³y do powstania nieprawid³owo�ci w badanym sprawozdaniu finan-
sowym (Ho³da, Nowak 2003, s. 117).

Wed³ug D. Krzywdy, wspó³czesna rachunkowo�æ wrêcz wymaga od ksiêgowych kreatyw-
no�ci. Kreacja w rachunkowo�ci nie jest wynalazkiem ostatnich lat, lecz tkwi w niej od zarania.
Tym wiêksza powinna byæ zatem czujno�æ audytorów, którzy nie mog¹ dopu�ciæ, aby kreatyw-
no�æ ksiêgowych przerodzi³a siê w praktykê potwierdzania ksiêgowej fikcji przez audytora
(Krzywda 1999, s. 18 i 19). Wed³ug E. M¹czyñskiej, nale¿y rozró¿niæ pojêcia �kreatywna ksiê-
gowo�æ� i �agresywna ksiêgowo�æ�. Autorka te pojêcia rozró¿ni³a, bior¹c pod uwagê ró¿ne
pogl¹dy praktyków i teoretyków rachunkowo�ci, a tak¿e znaczenie leksykalne s³ów �kreatywny�
i �agresywny�. Zaproponowa³a ich nastêpuj¹ce definicje (M¹czyñska 2007, s. 4; M¹czyñska
2002a, s. 7):
� kreatywna ksiêgowo�æ (rachunkowo�æ) to prowadzenie rejestracji, ewidencji, przetwarzanie

i prezentacja zdarzeñ gospodarczych przy zastosowaniu obowi¹zuj¹cych przepisów i w³a�ci-
wie interpretowanych zasad rachunkowo�ci w sposób, który nie jest bezpo�rednio w tych
przepisach wskazany, a który jest wynikiem pomys³owego, twórczego i niestandardowego
zastosowania tych przepisów i zasad. Mo¿na j¹ porównaæ ze stosowaniem zabiegów kosme-
tycznych przez kobietê, która chce podkre�liæ swoj¹ urodê � co przecie¿ nie powoduje szkód
dla otoczenia;
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� agresywna ksiêgowo�æ (rachunkowo�æ) to �wiadome, zamierzone i celowe prowadzenie reje-
stracji, ewidencji, przetwarzanie i prezentacja zdarzeñ gospodarczych w sposób sprzeczny
z przepisami lub przy niew³a�ciwie i tendencyjnie interpretowanych przepisach oraz zasadach
rachunkowo�ci, które mo¿e zaszkodziæ u¿ytkownikom informacji ksiêgowych przez przedsta-
wienie innej (lepszej lub gorszej) ni¿ rzeczywista sytuacji ekonomicznej jednostki. Jest ona
prowadzona z rozmy�lnym zamiarem defraudacji, ukierunkowanym na sztuczne zawy¿anie
zysków lub ukrywanie strat i mo¿e byæ bardzo szkodliwa, a w skrajnych przypadkach � co
potwierdza praktyka � maskowaæ upad³o�æ przedsiêbiorstw.

W zaproponowanej powy¿ej definicji agresywnej ksiêgowo�ci (rachunkowo�ci) zawiera siê
de facto stosowane w MSRF pojêcie �oszustwo ksiêgowe�. Zdefiniowanego przez MSRF pojê-
cia �b³¹d ksiêgowy� w ogóle nie nale¿y uwzglêdniaæ przy definiowaniu zarówno kreatywnej, jak
i agresywnej ksiêgowo�ci (rachunkowo�ci), gdy¿ jego istot¹ jest negatywne ocenianie dzia³ania
niezamierzonego. Istot¹ za� kreatywnej i agresywnej ksiêgowo�ci oraz rachunkowo�ci jest za-
wsze dzia³anie celowe i zamierzone, oceniane � w zale¿no�ci od przypadku � pozytywnie lub
negatywnie.

Przyczyny fa³szowania sprawozdañ finansowych
Oszustwa ksiêgowe nie s¹ zjawiskiem nowym. Zdarzaj¹ siê niemal od zawsze, tzn. od momen-

tu, kiedy po raz pierwszy zestawiono maj¹tek, dokonano jego wyceny i zaprezentowano w bilan-
sie, poniewa¿ wzmiankê o tym procederze mo¿na znale�æ w dziele benedyktyñskiego zakonnika
Angelo Pietra O podwójnej buchalteryi (z 1586 r.), przeznaczonego na u¿ytek zatrudnionych
w ówczesnych klasztorach. Tam te¿ wspomniany zakonnik pisze o mo¿liwo�ci �(�) dowolnych
zmian w oznaczeniu warto�ci maj¹tku ruchomego i nieruchomego jako �rodka do przedstawienia
ostatecznego bilansu w �wietle dodatnim albo ujemnym, lecz bynajmniej nie prawdziwym� (Du-
tlinger 1912, s. 5). Oznacza to, ¿e ksiêgowy powinien nie tylko zmierzaæ do sumiennego i uczciwe-
go prowadzenia ksi¹g, lecz tak¿e posi¹�æ umiejêtno�æ w³a�ciwego prezentowania sprawozdañ
finansowych. Ju¿ w 1912 r. pisano, ¿e �(...) bycie ksiêgowym to nie tylko umiejêtno�æ ksiêgowa-
nia i znajomo�æ podstawowych zasad rachunkowo�ci. Trzeba równie¿ umieæ czytaæ pomiêdzy
wierszami. Nie do�æ zgodziæ debet z kredytem, trzeba twórczo kontrolowaæ i badaæ. Za ma³o
jeszcze dok³adnie zaksiêgowaæ, dodaæ odpowiednie pozycje. Nale¿y znaæ interes i ludzi, czuæ
liczby, byæ artyst¹, a nie zwyk³ym rzemie�lnikiem� (Dutlinger 1912, s. 7). Te stwierdzenia s¹ nadal
aktualne. Nale¿y nie tylko ksiêgowaæ, lecz tak¿e interpretowaæ, prowadziæ politykê bilansow¹,
która pozwoli kreowaæ w³a�ciwy, po¿¹dany obraz sytuacji gospodarczej jednostki, a ona jest
mo¿liwa jedynie wówczas, gdy istnieje wybór konwencji i zasad przy sporz¹dzaniu dokumentu,
jakim jest sprawozdanie finansowe. D¹¿enie do przedstawienia firmy we w³a�ciwym �wietle
doprowadzi³o do wypracowania wielu metod �upiêkszania� danych w sprawozdaniach finanso-
wych przy wykorzystaniu luk w regulacjach prawnych lub nawet dzia³añ na granicy prawa.
Jedne z tych metod mog¹ mieæ charakter nadu¿yæ, czyli byæ fa³szerstwami, co czyni je naganny-
mi, inne za� s¹ bli¿sze sztuce umiejêtnego �upiêkszania�, co czyni je dopuszczalnymi, a okre�lane
jest tak¿e mianem polityki bilansowej (Cebrowska, Je¿owski 2000, s. 4).

Oszustwa ksiêgowe nie s¹ zjawiskiem nowym, nigdy jednak nie stanowi³y takiego zagro¿enia
dla stabilno�ci �wiatowego systemu finansowego jak obecnie, co wynika z postêpuj¹cej libera-
lizacji przep³ywu kapita³ów i si³y roboczej miêdzy ró¿nymi regionami i krajami, wskutek czego
wzrós³ stopieñ niepewno�ci odno�nie do przetrwania na rynku w warunkach zaostrzaj¹cej siê
konkurencji i gwa³townych zmian zachodz¹cych we wszystkich sferach ¿ycia spo³ecznego i go-
spodarczego (Kutera, Ho³da, Surdykowska 2006, s. 9).
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Czêsto s³yszy siê stwierdzenie, ¿e polityka bilansowa jest nie tylko sztuk¹ tego co mo¿liwe,
lecz równie¿ sztuk¹ tego, co jest prawem dozwolone. �wiadcz¹ o tym zjawiska okre�lane jako:
twórcza ksiêgowo�æ, upiêkszanie sprawozdañ finansowych, wyg³adzanie dochodów, finanso-
wanie pozabilansowe, maskowanie bilansu, strojenie okna wystawowego, rasowanie czy fryzo-
wanie sprawozdañ. Terminy te dotycz¹ kreowania rachunkowo�ci i sprawozdañ finansowych
przez zarz¹d w celu poprawienia obrazu dzia³ania i sytuacji firmy nie zawsze zgodnie z prawem.
W zwi¹zku z tym pojawia siê problem celu i zakresu kreowania polegaj¹cego na manipulacji
zasadami rachunkowo�ci, aby stworzyæ wra¿enie, ¿e sytuacja finansowa firmy jest inna ni¿
w rzeczywisto�ci.

Ustalaj¹c przyczyny fa³szowania sprawozdañ finansowych, trzeba uwzglêdniæ nastêpuj¹ce
kwestie:
1. To chciwo�æ pompuje powietrze w balony dobrej koniunktury, to chciwo�æ winduje w górê

warto�æ akcji, warto�æ firmy, i ka¿e sobie t³umaczyæ wzrost rzekomo posiadanym kapita³em
intelektualnym, to przez chciwo�æ s¹ ustalane nieprzyzwoicie wysokie wynagrodzenia kadry
mened¿erskiej skorelowane najczê�ciej nies³usznie z wysok¹ warto�ci¹ firmy, to chciwo�æ
w koñcu powoduje, ¿e balony przegrzanej koniunktury pêkaj¹ z hukiem, który s³ychaæ w ca³ej
globalnej wiosce (Sojak 2003/2004, s. 168).

2. Naturê cz³owieka i jego niczym nieskrêpowan¹ kreatywno�æ, w której mie�ci siê brak etyki
zawodowej, konflikt lojalno�ci, chciwo�æ i egoizm, brak skrupu³ów i elementarnego poczucia
odpowiedzialno�ci.

3. Od postrzegania przedsiêbiorstwa przez podmioty zewnêtrzne zale¿y mo¿liwo�æ jego dalsze-
go rozwoju. Sprawozdanie finansowe staje siê wiêc wizytówk¹ firmy, sposobem prezentacji
na zewn¹trz wyników jej dzia³alno�ci. Wiele firm stara siê o to, aby ich sprawozdania finanso-
we wygl¹da³y jak najlepiej i aby osoba czytaj¹ca je mia³a jak najlepsze wra¿enie o firmie.

4. W miarê komplikowania siê procesów gospodarczych posiadanie informacji sta³o siê kart¹
przetargow¹ miêdzy w³a�cicielem a zarz¹dem. Nastêpowa³a coraz wiêksza sprzeczno�æ intere-
sów. Typowy jest stan, kiedy zarz¹d ma wiêcej informacji ni¿ w³a�ciciel. Dysponent informacji
(zarz¹d) mo¿e je wykorzystaæ w sposób zabezpieczaj¹cy jego w³asny interes, nawet przy
stratach w³a�ciciela (Kamela-Sowiñska 2003, s. 3).

5. Warunkiem sprzyjaj¹cym rachunkowo�ci kreatywnej w negatywnym tego s³owa znaczeniu
jest presja sprostania oczekiwaniom rynku lub wymaganiom w³a�cicieli i wierzycieli (red.
�widerska 2006). Og³aszanie wyników znacznie ni¿szych od oczekiwanych mo¿e spowodo-
waæ wycofanie siê obecnych inwestorów lub wstrzymanie nap³ywu nowych. Ponadto, je¿eli
spó³ka w danym roku wyka¿e wyj¹tkowo dobre wyniki, to powstanie presja, by w kolejnych
latach by³y one równie wysokie. Presja inwestorów i wierzycieli mo¿e byæ wystarczaj¹co
silna, by zarz¹d uleg³ pokusie kszta³towania danych.

6. Przyczyn¹ przekroczenia cienkiej granicy pomiêdzy rachunkowo�ci¹ maj¹c¹ rzetelnie prezen-
towaæ efekty ekonomiczne a fa³szowaniem sprawozdañ finansowych mog¹ byæ tak¿e osobi-
ste korzy�ci kadry kierowniczej, je�li przyznawane im nagrody zale¿¹ od krótkookresowych
wyników spó³ki.

7. Mo¿liwo�ci wykorzystania dostêpnych zasad rachunkowo�ci jest wiele. Czêsto podstaw¹
ich przyjêcia jest szacunek, np. utrata warto�ci sk³adników aktywów, albo subiektywne za³o-
¿enie, np. wybór metod amortyzacji czy wycena rozchodu zapasów.

8. Globalizacja rynków, która stawia firmom ogromne wyzwanie organizacyjne. Bardzo skompli-
kowane wielopoziomowe struktury holdingowe, sk³adaj¹ce siê z wielu spó³ek zale¿nych roz-
rzuconych po ca³ym �wiecie, dzia³aj¹cych w ró¿nych bran¿ach i formach prawnych, staj¹ siê
coraz mniej przejrzyste i zrozumia³e, s¹ wiêc coraz wygodniejsz¹ platform¹ manipulacji.
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Fa³szowanie sprawozdañ finansowych mo¿e dotyczyæ wszystkich obszarów wykazywanych
w bilansie i rachunku zysków i strat, przy czym z analizy funkcjonowania firm stosuj¹cych
rachunkowo�æ kreatywn¹ wynika, ¿e najczê�ciej s¹ to (Wi�niewska 2006, s. 47 i 48):
� zawy¿enie wyniku finansowego przez nietworzenie odpisów aktualizuj¹cych sk³adniki ma-

j¹tkowe,
� wykorzystywanie odroczonego podatku dochodowego do kreowania wyniku,
� zani¿anie wyniku poprzez kwalifikowanie do kosztów wydatków o charakterze inwestycyjnym,
� nieprawid³owa wycena aktywów i pasywów oraz instrumentów finansowych,
� kwalifikowanie przychodów do rozliczeñ miêdzyokresowych przychodów,
� nieprawid³owa kwalifikacja przychodów na prze³omie roku,
� przesuniêcia kosztów pomiêdzy latami sprawozdawczymi,
� nietworzenie rezerw na gro¿¹ce jednostce straty i ryzyko,
� nieuzasadniona przecena maj¹tku,
� b³êdna kwalifikacja kosztów,
� nieprawid³owe ujêcie transakcji w czasie,
� nienaliczanie odsetek od zobowi¹zañ i nale¿no�ci,
� nieprawid³owa ewidencja,
� nieprawid³owa prezentacja w sprawozdaniu finansowym,
� nieprawid³owe odpisy amortyzacyjne,
� nieprawid³owa wycena produkcji w toku,
� brak kompletno�ci kosztów i przychodów,
� brak inwentaryzacji nale¿no�ci,
� niezgodne dane dotycz¹ce prawa wieczystego u¿ytkowania gruntów,
� nieaktualna dokumentacja inwestycyjna,
� nieprawid³owe ustalenie dochodu podatkowego,
� nieprawid³owy podzia³ na d³ugo- i krótkoterminowe aktywa i pasywa,
� brak inwentaryzacji aktywów i pasywów drog¹ weryfikacji danych,
� inne zasady w Zak³adowym Planie Kont ni¿ stosowane w praktyce,
� nieuzgadnianie rozrachunków na podstawie uzgodnieñ sald,
� wyprowadzanie kapita³ów (�rodków finansowych),
� nierzetelno�æ spisów z natury rzeczowego maj¹tku obrotowego,
� brak kontroli wewnêtrznej lub jej z³e funkcjonowanie,
� zawy¿anie aktywów,
� zawy¿anie kapita³ów,
� nietworzenie rezerw na �wiadczenia pracownicze,
� manipulowanie wynikiem,
� brak wykazywania zmian zasad (polityki) rachunkowo�ci,
� wykazywanie fikcyjnych nierozliczonych zaliczek,
� zmiany zasad wyceny z roku na rok,
� odciêcia czasowe,
� b³êdy w rozliczaniu kontraktów d³ugoterminowych,
� b³êdy dotycz¹ce ujêcia i wyceny instrumentów finansowych,
� wprowadzanie kosztów niedotycz¹cych danej dzia³alno�ci,
� b³êdy lub brak udokumentowania operacji gospodarczych,
� nieprawid³owe udokumentowanie operacji gospodarczych,
� fikcyjne zapisy ksiêgowe,
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� zaliczanie do przychodów niewykonanych us³ug lub niesprzedanych wyrobów w zwi¹zku
z realizowanymi fikcyjnymi transakcjami (wystawiane s¹ faktury, ale produkt nie opuszcza
zak³adu, a po up³ywie pewnego czasu wystawiane s¹ faktury koryguj¹ce),

� fa³szowanie sprawozdañ finansowych,
� b³êdy w stosowaniu prawa podatkowego,
� nieprzestrzeganie zasady ostro¿no�ci,
� brak prawid³owej kwalifikacji dotacji,
� b³êdy w szacowaniu rezerw na zobowi¹zania,
� sterowanie przychodami poprzez mieszanie metody kasowej z memoria³ow¹,
� brak wyceny bilansowej,
� brak odpisów aktualizuj¹cych na nale¿no�ci o ma³ym prawdopodobieñstwie zap³aty,
� uznawanie za odrêbne �rodki trwa³e urz¹dzeñ, które nie spe³niaj¹ samodzielnych funkcji u¿yt-

kowych, ale s¹ elementami �rodka trwa³ego (dyski komputerów; drukarki),
� b³êdna kwalifikacja umów leasingowych,
� podawanie nale¿no�ci i zobowi¹zañ per saldo,
� wykazywanie nale¿no�ci krótkoterminowych jako d³ugoterminowych w celu uzyskania ni¿-

szych wska�ników rotacji,
� kompensowanie nale¿no�ci ze zobowi¹zaniami bez podstawy prawnej i ustaleñ umownych,
� brak zasad (polityki) rachunkowo�ci,
� utrzymywanie nale¿no�ci nie�ci¹galnych, umownych, przedawnionych i wykazywanie ich

w aktywach.

Podsumowanie
Wskutek postêpu globalizacji powstaj¹ globalne standardy rachunkowo�ci. Zaskakuj¹co

szybko ro�nie liczba po³¹czeñ przedsiêbiorstw, coraz czê�ciej nastêpuje integracja rynków kapi-
ta³owych, i to nie tylko w ramach Unii Europejskiej. Przep³ywom kapita³u miêdzy ró¿nymi krajami
i regionami �wiata towarzyszy nieod³¹czne ryzyko inwestowania. Na skutek konieczno�ci uzy-
skania odpowiedniej efektywno�ci rynków kapita³owych wy³oni³a siê potrzeba funkcjonowania
wysokiej jako�ci informacji finansowej, co z za³o¿enia mo¿e zapewniæ jedynie zastosowanie
jednolitych zasad rachunkowo�ci. Nowoczesna rachunkowo�æ musi byæ jako�ciowo lepsza od
tradycyjnej, choæ ustalenie kryterium jej oceny nie jest proste. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
znaczenie praktyki. Nastêpuje daleko id¹ca intelektualizacja rachunkowo�ci, która polega na
tym, ¿e praktycy w rachunkowo�ci musz¹ siê pos³ugiwaæ interdyscyplinarn¹ wiedz¹ o przedsiê-
biorstwie, a wiêc znajomo�ci¹ kodeksu spó³ek handlowych i kodeksu cywilnego, procedur po-
stêpowania cywilnego i administracyjnego, prawa podatkowego i pochodnych tego prawa,
znajomo�ci¹ systemów informacyjnych i informatycznych oraz rozleg³¹ wiedz¹ z dziedziny ra-
chunkowo�ci.

Rola bieg³ego rewidenta w systemie spo³eczno-gospodarczym wi¹¿e siê �ci�le z rol¹, jak¹
odgrywa w nim rachunkowo�æ. Informacje wychodz¹ce z systemu rachunkowo�ci powinny
s³u¿yæ podejmowaniu racjonalnych decyzji gospodarczych zarówno wewn¹trz przedsiêbior-
stwa, jak i przez zewnêtrznych jego u¿ytkowników. Na jako�æ tych informacji maj¹ wp³yw zarów-
no osoby tworz¹ce te informacje, jak i osoby dokonuj¹ce ich weryfikacji � biegli rewidenci.
Ujawnienie istotnej, kompletnej i wiarygodnej informacji w sprawozdawczo�ci finansowej, na
podstawie której u¿ytkownicy tego sprawozdania mog¹ podejmowaæ w³a�ciwe decyzje ekono-
miczne, zale¿y od tego, w jaki sposób osoby zajmuj¹ce siê rachunkowo�ci¹ bêd¹ stosowaæ
istniej¹ce prawo oraz dorobek teorii i praktyki rachunkowo�ci.
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Najprawdopodobniej trzeba bêdzie pogodziæ siê z brakiem w pe³ni skutecznych rozwi¹zañ
przeciwdzia³aj¹cych manipulacjom ksiêgowym. Dlatego podstawow¹ funkcj¹ standardów i in-
nych regulacji rachunkowo�ci powinno byæ dostarczenie wystarczaj¹cej pewno�ci, ¿e system
ksiêgowo�ci nie wymknie siê spod kontroli. Powinny one umo¿liwiaæ m.in. wczesne rozpoznanie
zagro¿eñ dla dzia³alno�ci i przypadków stosowania rachunkowo�ci agresywnej oraz tworzenie
systemu wczesnego ostrzegania inwestorów. Rozstrzygaj¹ca jest jednak etyka mened¿erów,
ksiêgowych, audytorów i cz³onków rad nadzorczych. St¹d te¿ przy ich doborze istotne jest
staranne uwzglêdnianie nie tylko kwalifikacji zawodowych, ale i predyspozycji osobowo�cio-
wych. Niestety, o osobowo�ci w biznesie nie³atwo. Trawestuj¹c znan¹ sentencjê Konfucjusza:
�W pañstwie rz¹dzonym dobrze wstyd byæ biednym. W pañstwie rz¹dzonym �le wstyd byæ
bogatym�, mo¿na j¹ w pe³ni odnie�æ do rachunkowo�ci. Je�li jest agresywna � zyski zas³uguj¹
nie na pochwa³ê, lecz na naganê.

We wspó³czesnej rachunkowo�ci nie wystarcz¹ dobre prawo i dobre rozwi¹zania techniczne.
Równie wa¿na jak profesjonalizm osób zajmuj¹cych siê rachunkowo�ci¹ jest ich postawa etycz-
na. W g¹szczu coraz bardziej komplikuj¹cej siê dzia³alno�ci gospodarczej istnieje ogromne zapo-
trzebowanie na tworzenie zasad i wskazówek postêpowania w sytuacjach trudnych dla
poszczególnych grup zawodowych. Coraz wiêksza grupa osób widzi wiêc potrzebê tworzenia
tego typu zasad w formie kodeksów etycznych. Rachunkowo�æ to nie tylko prawo, teoretyczne
i praktyczne zasady, to równie¿ postawa etyczna osób, które siê ni¹ zajmuj¹.
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Creative Accountancy � Embezzlement of Financial Statements

The balance policy is not the art of what is possible but also the art of what is permissible by
the law. Testify about these occurrences qualified as: creative accounting, window dressing,
incomes smoothing or off balance sheet financing. The aim of article is to present the main
factors of creative accounting � based on the examples of analyses many firms from the world
and Polish companies � as an instrument of management in the company.

Kreatywna ksiêgowo�æ a fa³szowanie sprawozdañ finansowych
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Toruñski O�rodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

Etyka bieg³ego rewidenta

Etyka biznesu jest dziedzin¹ rozleg³¹, heterogeniczn¹, bez wyra�nie okre�lonych linii granicz-
nych. Dla ró¿nych autorów mo¿e nie oznaczaæ tego samego, np. w rozwa¿aniach nad sposobami
i kierunkami dzia³ania w ramach ¿ycia gospodarczego. Praktyka etyczna biznesu powinna byæ
rozpatrywana w ramach systemu ekonomicznego stworzonego przez rz¹d, który musi ustaliæ
jasne ramy przepisów potrzebnych do dzia³ania, system zabezpieczeñ spo³ecznych, ochrony
�rodowiska, uczciwo�ci w systemie bankowym. Przepisy te nie oznaczaj¹ pozbawienia mo¿liwo-
�ci kierowania siê w³asnymi przekonaniami w celu podejmowania decyzji etycznych. Etyka firmy
jest �ci�le zwi¹zana z etyk¹ osobist¹. Nie jest ona niczym innym, jak etycznym poczuciem odpo-
wiedzialno�ci mened¿era czy zarz¹du za dzia³ania podjête przez firmê. Dlatego styl ¿ycia tych
osób i ich postawa wobec spo³eczeñstwa powinny byæ brane pod uwagê przy doborze kadry
kierowniczej. Funkcjonowanie przedsiêbiorstw opiera siê na pomna¿aniu maj¹tku i korzy�ci fi-
nansowych, jednak etyka pogoni za zyskiem powinna zawieraæ zobowi¹zanie do traktowania
personelu w sposób uczciwy i z szacunkiem dla godno�ci ludzkiej. Istotn¹ rolê w etyce odgrywa
zaufanie w kontaktach osobistych i zawodowych, krajowych i zagranicznych. Dlatego coraz
wiêcej uwagi po�wiêca siê kodeksom etycznym zarówno w ujêciu krajowym, jak i miêdzynarodo-
wym. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje kodeks etyki bieg³ego rewidenta, który zosta³ stworzony
w celu unikania oszustw finansowych, jakie mia³y miejsce w latach 90. XX w.

Rola i znaczenie etyki
Etyka to ogó³ zasad i norm postêpowania przyjêtych w danej epoce i danym �rodowisku; to

tak¿e nauka o moralno�ci, zajmuj¹ca siê opisem, analiz¹ i wyja�nieniem rzeczywi�cie istniej¹cej
moralno�ci i uzasadnieniem dyrektyw moralnego postêpowania. W zasiêgu dzia³ania etyki zna-
laz³ siê wypracowany zestaw fundamentalnych postulatów, do których zalicza siê:
� ochronê wolno�ci i ludzkiej godno�ci, porz¹dku demokratycznego, poszanowania zasad prawa,
� zapewnienie pokoju,
� ochronê �rodowiska przyrodniczego,
� solidarno�æ ze s³abszymi.

Etyka w biznesie obejmuje trzy poziomy:
1. w powi¹zaniu z ca³¹ gospodark¹, czyli makrosystemem (etyka systemu),
2. wewn¹trz przedsiêbiorstwa, czyli relacje pracownicze, powi¹zania firmy z otoczeniem, etyka

pracy, etyka firmy,
3. etyka osoby, obejmuj¹ca warto�ci kultury i normy zachowañ.

Zharmonizowanie tych poziomów nie jest ³atwe. Ka¿de przedsiêbiorstwo funkcjonuje w okre-
�lonych warunkach gospodarki rynkowej i prowadzi ewidencjê operacji gospodarczych oraz
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opracowuje sprawozdania finansowe. Zadania te odzwierciedlaj¹ zakres prac bêd¹cych przed-
miotem rachunkowo�ci finansowej, która jest zorientowana na zewnêtrznych u¿ytkowników
informacji finansowych. Zawarte w sprawozdaniach finansowych informacje o maj¹tku, �ró-
d³ach finansowania dzia³alno�ci i wynikach oraz pozycji finansowej firmy opracowywane s¹ na
podstawie przyjêtych rozwi¹zañ prawnych, tak by zawarty w nich obraz firmy zosta³ przedsta-
wiony rzetelnie, wiarygodnie, sprawdzalnie i aby odzwierciedla³ prawdziw¹ sytuacjê. Wiarygod-
no�æ i sprawdzalno�æ informacji jest elementem buduj¹cym zaufanie pomiêdzy u¿ytkownikami
informacji finansowych a ich autorami (przedsiêbiorstwami) i wynika z obowi¹zuj¹cych w ra-
chunkowo�ci regulacji prawnych. Miêdzynarodowa Federacja Ksiêgowych opracowa³a Ko-
deks Etyki Zawodowych Ksiêgowych, który ju¿ we wstêpie zak³ada, ¿e w wyniku narodowych
ró¿nic w kulturze, jêzyku oraz systemach prawnych i spo³ecznych zadanie przygotowania szcze-
gó³owych wymogów etycznych nale¿y przede wszystkim do organizacji cz³onkowskich w po-
szczególnych krajach; na nich spoczywa równie¿ odpowiedzialno�æ za wprowadzenie tych¿e
wymogów w ¿ycie i ich egzekwowanie. Kodeks ma s³u¿yæ jako model, na którym nale¿y opieraæ
krajowe wskazówki etyczne. Przedstawia on normy wykonywania zawodu ksiêgowego. Na pod-
stawie tego modelu powsta³ krajowy kodeks etyki zawodowej bieg³ych rewidentów. Nak³ada on
na bieg³ych obowi¹zek przestrzegania zasad:
� rzetelno�ci i bezstronno�ci,
� kompetencji zawodowych,
� tajemnicy zawodowej.

Sprawozdania finansowe, które podlegaj¹ badaniu przez bieg³ych rewidentów, s¹ przedsta-
wiane do wiadomo�ci publicznej. Rynek kapita³owy kreuje konkurencyjno�æ miêdzy w³a�ciciela-
mi kapita³u a przedsiêbiorstwami, które go potrzebuj¹ do finansowania swojej dzia³alno�ci.
Konkurencja na rynku kapita³owym przynosi najlepsze efekty wówczas, gdy wszyscy uczestni-
cy maj¹ jednakowy dostêp do takiego zasobu istotnych i rzetelnych informacji, który pozwala im
w³a�ciwie oceniæ ryzyko inwestycyjne (poziom 1 � powi¹zania z gospodark¹, poziom 2 � powi¹-
zania z otoczeniem). Maj¹c podstawowy wp³yw na jako�æ i zakres informacji ujawnianych w spra-
wozdaniach finansowych, zarz¹dy spó³ek nierzadko kieruj¹ siê w³asnymi interesami, niekoniecznie
zbie¿nymi z oczekiwaniami w³a�cicieli kapita³u, wierzycieli i pozosta³ych interesariuszy. Naruszenie
ogólnie przyjêtych zasad wywo³uje negatywne skutki dotycz¹ce inwestorów, a po�rednio � ca³ych
spo³eczeñstw. Opracowane regulacje prawne, takie jak ustawa o rachunkowo�ci i rozporz¹dzenie
Ministra Finansów w sprawie szczegó³owych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujaw-
niania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, nak³adaj¹ na jednostki gospodarcze
obowi¹zek opracowywania i prezentacji skonsolidowanych sprawozdañ wed³ug �ci�le okre�lo-
nych zasad. Przestrzeganie tych norm przy opracowywaniu sprawozdañ finansowych przez
pracowników dzia³ów finansowo-ksiêgowych gwarantuje rzetelno�æ opracowanych informacji
(poziom 3 � etyka osoby � normy zachowañ). Badania przeprowadzane dodatkowo przez bie-
g³ych rewidentów wzmacniaj¹ zaufanie u¿ytkowników, dziêki czemu mog¹ oni bezpiecznie wyko-
rzystywaæ warto�ci informacyjne zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym
i pozosta³ych elementach sprawozdañ finansowych.

Rewizja finansowa jako jeden z elementów harmonizacji rachunkowo�ci
Sprawozdawczo�æ finansowa jest finalnym produktem rachunkowo�ci, jednak w warunkach

gospodarki rynkowej wymaga ona okresowej oceny dotycz¹cej prawid³owo�ci gospodarowania.
Ta ocena jest przedmiotem zainteresowania przede wszystkim zarz¹dów, rad nadzorczych i inwe-
storów. Stanowi ona podstawê zatwierdzenia sprawozdania, a przede wszystkim wyników rocznej

Etyka bieg³ego rewidenta
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dzia³alno�ci podmiotu. Geneza rachunkowo�ci, a tak¿e rewizji finansowej (audytu) siêga ksiêgo-
wania na szczeblu rz¹dowym, datuj¹cego siê od czasów staro¿ytnego Egiptu i cesarskich Chin.
(Glynn, Perrin. Murphy 2003). Jednak, zdaniem M. Gottlieba, historia rewizji sprawozdañ finan-
sowych siêga po³owy XX w. i jest zwi¹zana z powstaniem spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialno-
�ci¹, a w szczególno�ci oddzieleniem funkcji w³a�ciciela od funkcji zarz¹dzania (Gottlieb 1992).
Wielka Brytania ma najstarsze uregulowania prawne dotycz¹ce badania sprawozdañ finanso-
wych. Jest uwa¿ana za miejsce powstania rewizji sprawozdañ finansowych oraz zawodu bieg³e-
go rewidenta. W 1854 r. na mocy przywilejów królewskich powsta³o w Edynburgu Stowarzyszenie
Ksiêgowych uprawnione do nadawania tytu³u bieg³ego ksiêgowego (charted accountant) (red.
Krzywda 2005). W 1855 r. (Company Act) po raz pierwszy Wielka Brytania wprowadzi³a mo¿li-
wo�æ zak³adania spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹, a rok pó�niej � sprecyzowan¹ listê
aktywów i pasywów bilansu. Mia³o to umo¿liwiæ porównywalno�æ sprawozdañ finansowych
i ich audyt. Oficjalnie jednak, na podstawie regulacji prawnych, w 1900 r. wprowadzono obowi¹-
zek badania przez audytorów sprawozdañ finansowych spó³ek.

We wszystkich przedsiêbiorstwach, których w³a�ciciele powierzyli zarz¹dzanie w³asnymi za-
sobami kadrze zarz¹dzaj¹cej (mened¿erom), wymagana jest prezentacja sprawozdañ finanso-
wych. Rezultatami dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa zainteresowani s¹ równie¿ inni u¿ytkownicy,
do których zalicza siê m.in. instytucje podatkowe, kontrahentów, pracowników i konkurencjê.
Przedmiot zainteresowania poszczególnych u¿ytkowników jest zró¿nicowany, jednak wszystkie
grupy u¿ytkowników przy ocenie kondycji finansowej i wyników finansowych podmiotu korzy-
staj¹ z tego samego �ród³a informacji, jakim jest sprawozdanie finansowe. Ocena sprawozdania
przez niezale¿nych bieg³ych rewidentów jest zatem bardzo wa¿na zarówno ze wzglêdów meryto-
rycznych, jak i z uwagi na budowanie w³a�ciwego wizerunku firmy. Badanie ksi¹g rachunkowych
(rewizja lub audyt) odbywa siê od dawna, jednak w ujêciu historycznym koncentruje siê g³ównie
na zapewnieniu, aby sprawozdania finansowe przygotowane przez mened¿erów by³y wiarygodne
i w³a�ciciele (akcjonariusze) mogli je wykorzystywaæ z pe³nym zaufaniem.

Pierwotnym celem rewizji by³a poprawno�æ sprawozdania, kolejnym kryterium by³o potwier-
dzenie przez rewidentów, ¿e �rodki finansowe wykorzystywane s¹ tylko na wcze�niej ustalone
i zatwierdzone cele. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e do lat 40. XX w. za podstawowy cel rewizji finansowej
uwa¿ano wykrywanie oszustw finansowych, ale te pogl¹dy zweryfikowano i za oszustwa finan-
sowe, a przede wszystkim za zapobieganie im i ich wykrywanie, odpowiedzialny jest zarz¹d.
Wykrywanie oszustw nie jest wiêc podstawowym celem rewizji, ale je�li rewidenci w trakcie
badañ natrafi¹ na tego typu dzia³ania, to musz¹ d¹¿yæ do ich wyja�nienia. Zgodnie z Miêdzyna-
rodowymi Standardami Rewizji Finansowej, celem rewizji jest umo¿liwienie audytorowi wyra¿e-
nia opinii o zgodno�ci sprawozdañ finansowych z wymogami prawid³owej sprawozdawczo�ci,
która powinna przedstawiaæ prawdziwy i wiarygodny obraz jednostki.

W XX w., a zw³aszcza pod jego koniec, pojawi³ siê pogl¹d, ¿e rewidenci maj¹ potwierdziæ osi¹ga-
nie odpowiedniej warto�ci za wydane pieni¹dze (value for money) przez oszczêdne wydatkowanie
�rodków finansowych, zw³aszcza w sektorze publicznym (Glynn, Perrin, Murphy 2003).

Specjali�ci zajmuj¹cy siê badaniem sprawozdañ powinni mieæ odpowiednie uprawnienia, uzy-
skane na podstawie egzaminów potwierdzaj¹cych ich wiedzê prawno-ekonomiczn¹. W Unii
Europejskiej Dyrektywa Rady nr 84/253/EEC z 10.04.1984 r. w sprawie zatwierdzania osób odpo-
wiedzialnych za przeprowadzenie ustawowych badañ dokumentacji ksiêgowej ustali³a minimal-
ne kwalifikacje dla osób badaj¹cych ustawowo sprawozdania. Osoby zajmuj¹ce siê badaniem
sprawozdañ w poszczególnych krajach maj¹ ró¿ne tytu³y zawodowe, jednak wszystkie powinny
siê odznaczaæ wysokim poziomem etyki zawodowej. Stanowi¹ one grupê, dla której zosta³y
opracowane miêdzynarodowi i krajowe kodeksy etyki zawodowej.

GRA¯YNA VOSS
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Przedmiotem rewizji finansowej jest ocena poprawno�ci prowadzenia dzia³alno�ci gospodar-
czej oraz kompletno�ci i poprawno�ci przedstawienia jej wyników. Ocena i wnioski z badania
musz¹ byæ zaprezentowane w formie pisemnej jako opinia i raport. Ponadto bieg³y rewident
(audytor) powinien dysponowaæ dokumentacj¹ tych badañ, stanowi¹c¹ podstawê sporz¹dze-
nia wymienionych wy¿ej dokumentów.

Znaczenie badania sprawozdañ finansowych przez bieg³ych przybiera na warto�ci na skutek
ograniczonego zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu, co wynika z tzw. luk informacyj-
nych. Ponadto to badanie podnosi stopieñ wiarygodno�ci sprawozdania, podkre�laj¹c, ¿e za-
warte w nim informacje przedstawiaj¹ prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji maj¹tkowej i finansowej
jednostki, zw³aszcza je�li wystêpuje konflikt interesów pomiêdzy sporz¹dzaj¹cymi sprawozdania
a u¿ytkownikami zewnêtrznymi. Bieg³y nie powinien przeprowadzaæ badania, je�li istnieje jaki-
kolwiek zwi¹zek pomiêdzy nim a jego klientem, który w ocenie poinformowanej strony trzeciej
móg³by naraziæ na szwank niezale¿no�æ bieg³ego rewidenta (red. Micherda 2007).

Podsumowuj¹c, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e badanie sprawozdania finansowego spe³nia funkcje
(red. Krzywda 2005):
� kontroln¹, polegaj¹c¹ na stwierdzeniu prawid³owo�ci, rzetelno�ci i jasno�ci informacji przed-

stawionych w sprawozdaniu finansowym;
� informacyjn¹ � bieg³y rewident przekazuje szereg informacji zleceniodawcy za po�rednic-

twem opinii wraz z raportem;
� uwierzytelniaj¹c¹ � bieg³y rewident stwierdza poprawno�æ sprawozdania finansowego lub

wskazuje nieprawid³owo�ci.

Rola audytu na pocz¹tku XXI w. uleg³a os³abieniu na skutek ujawnienia bankructw wywo³a-
nych nadu¿yciami w rachunkowo�ci. Firmy, stosuj¹c rachunkowo�æ kreatywn¹, ukrywa³y przed
opini¹ publiczn¹ informacje o stratach. Aby jednak ich sprawozdania mog³y zostaæ opublikowane,
pomaga³y im firmy audytorskie i doradcy ksiêgowi. Typowym przyk³adem takich nadu¿yæ i prezen-
tacji nierzetelnych sprawozdañ jest dzia³alno�æ firmy Enron i wspó³pracuj¹cej z ni¹ firmy konsultin-
gowo-audytorskej Arthura Andersena (Anonymus 2002). Te negatywne do�wiadczenia podda³y
w w¹tpliwo�æ stosowane praktyki ksiêgowe oraz rolê audytora. Dlatego w budowaniu w³a�ciwego
wizerunku audytora szczególn¹ rolê odgrywaj¹ uznane firmy audytorskie zajmuj¹ce siê badaniem
sprawozdañ spó³ek publicznych, poniewa¿ stosowanie kreatywnych rozwi¹zañ w celu przedsta-
wienia sytuacji finansowej lepszej ni¿ jest w rzeczywisto�ci mo¿e doprowadziæ do stopniowego
(corocznego) zniekszta³cania rzeczywistej sytuacji firmy, a w rezultacie � przedstawienia sprawoz-
dania, które bêdzie obrazowa³o sytuacjê finansow¹ spó³ki nieistniej¹cej (nierzeczywistej).

W warunkach podwy¿szonej niepewno�ci i ryzyka dzia³alno�ci gospodarczej zwiêkszy³o siê
zapotrzebowanie na kontrolê, ale powinna ona mieæ charakter wielowymiarowy, dostosowany
do wspó³czesnych strategii zarz¹dzania. Nowoczesnym instrumentem zarz¹dzania firm¹ jest sys-
tem kontroli (audytu) wewnêtrznego. Ka¿da kontrola wewnêtrzna powinna tworzyæ uporz¹dko-
wany oraz sprawnie i kompleksowo dzia³aj¹cy system. Do elementów wewnêtrznego systemu
kontroli nale¿y zaliczyæ: rachunkowo�æ, audyt wewnêtrzny i system kontroli wewnêtrznej. G³ów-
n¹ rol¹ audytu wewnêtrznego jest monitorowanie systemów kontroli wewnêtrznej i syntetyzo-
wanie jej wyników na potrzeby zarz¹dzania. Pomiêdzy systemem rachunkowo�ci a systemem
kontroli jest bezpo�redni zwi¹zek, a dane pochodz¹ce z rachunkowo�ci s¹ podstaw¹ dzia³ania
systemu kontroli. Pomiêdzy kontrol¹ wewnêtrzn¹ a rachunkowo�ci¹ zachodz¹ sprzê¿enia zwrot-
ne; oba te systemy siê zazêbiaj¹, tworz¹c podstawy ci¹g³ego doskonalenia kontroli wewnêtrznej
i dokonywania korekt wynikaj¹cych z niej bezpo�rednio. Warto zauwa¿yæ, ¿e wspó³czesny au-
dyt wewnêtrzny opiera siê na Miêdzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu
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Wewnêtrznego Standard IIA, okre�lonych przez Instytut Audytorów Wewnêtrznych (Institute
of Internal Auditors), i obowi¹zuje od stycznia 2002 r. W Polsce audyt wewnêtrzny regulowany
jest przez:
� Ustawê z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych � Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z pó�n. zm.,
� Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 24.06.2006 r. w sprawie og³aszania standardów

audytu wewnêtrznego � Dz.U. Nr 112, poz. 765,
� Komunikat nr 11 Ministra Finansów z dnia 26.06.2006 r. w sprawie og³aszania standardów

audytu wewnêtrznego w jednostkach sektora finansów publicznych � Dz.Urz. Ministra Fi-
nansów Nr 7, poz. 56,

� Komunikat nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18.07.2006 r. w sprawie og³oszenia �Kodeksu
etyki audytora wewnêtrznego w jednostkach sektora finansów publicznych� i �Karty audy-
tora wewnêtrznego w jednostkach sektora finansów publicznych� � Dz.Urz. Ministra Finan-
sów Nr 9, poz. 70.
Zgodnie z wymaganiami ustawy o finansach publicznych (art. 49), audytowi wewnêtrznemu

podlegaj¹:
� jednostki obs³uguj¹ce najwy¿sze organy pañstwa,
� centralne jednostki administracji pañstwa,
� urzêdy wojewódzkie,
� urzêdy celne,
� urzêdy skarbowe,
� jednostki organizacyjne s³u¿by wiêziennej i prokuratury,
� fundusze celowe,
� Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych i KRUS,
� Narodowy Fundusz Zdrowia,
� pañstwowe osoby prawne,
� inne jednostki o znacz¹cych przychodach i wydatkach.

Standardy audytu wewnêtrznego gwarantuj¹ mu odpowiedni¹ jako�æ oraz jednolite wykona-
nie we wszystkich jednostkach, na których spoczywa obowi¹zek wdro¿enia audytu.

Chocia¿ pomiêdzy kontrol¹ wewnêtrzn¹ a rachunkowo�ci¹ jest bezpo�redni zwi¹zek, to po-
miêdzy audytem wewnêtrznym a kontrol¹ wewnêtrzn¹ powstaj¹ ró¿nice.

Tab. 1. Ró¿nice pomiêdzy audytem wewnêtrznym a kontrol¹ wewnêtrzn¹

Audyt wewnêtrzny

K³adzie nacisk na przyczyny niekorzystnego
zjawiska
Mo¿e dzia³aæ zapobiegawczo, wykazuj¹c
potencjalne ryzyka
W du¿ej mierze niezale¿ny

Nastawiony na usprawnienie dzia³alno�ci

Dzia³a na podstawie standardów zawodowych,
a w sektorze publicznym � tak¿e przepisów prawa

Kontrola wewnêtrzna

Reaguje przede wszystkim na objawy
niekorzystnego zjawiska
Dzia³a wy³¹cznie post factum

Ograniczona zakresem upowa¿nienia � zale¿y
od woli daj¹cego zlecenie
Nastawiona na wykrycie sprawcy
nieprawid³owo�ci
Dzia³a na podstawie uregulowañ wewnêtrznych

�ród³o: M. Knedler, M. Stasik, Audyt wewnêtrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy, Polska
Akademia Rachunkowo�ci, Warszawa 2005, s. 15.
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Z punktu widzenia funkcji, w rachunkowo�ci mo¿na wyodrêbniæ kontrolê: ex ante, bie¿¹c¹ i ex
post. Kontrola ex ante, nazywana kontrol¹ wstêpn¹, jest przeprowadzana przed podjêciem decy-
zji finansowych, najczê�ciej przez g³ównego ksiêgowego lub dyrektora finansowego. Kontrola
bie¿¹ca ma na celu zagwarantowanie prawid³owego obiegu dokumentów i rzetelno�ci realizacji
zadañ przez s³u¿by finansowo-ksiêgowe. Kontrola ex post dotyczy weryfikacji stanu wynikaj¹-
cego z zapisów ze stanem rzeczywistym. Ma ona zapewniæ rzetelne i kompletne informacje bêd¹-
ce podstaw¹ opracowania wysokiej jako�ci sprawozdania finansowego.

Dynamiczny rozwój gospodarczy i procesy globalizacji powoduj¹, ¿e przepisy reguluj¹ce
¿ycie gospodarcze w poszczególnych krajach i miêdzynarodowe regulacje obowi¹zuj¹ce na
�wiecie nie nad¹¿aj¹ za rozwojem gospodarki i stosowanymi rozwi¹zaniami. Nowe lub aktualizo-
wane regulacje prawne czêsto przyjmuj¹ bardzo ogólny i wielowariantowy charakter. Poci¹ga to
za sob¹ przekonanie, ¿e tak jak regulacje prawne, tak i s³u¿by audytorskie nie nad¹¿aj¹ za rozwo-
jem gospodarki, co powoduje, ¿e audytorzy nie s¹ w stanie w sposób rzetelny zweryfikowaæ
natury skomplikowanych zdarzeñ gospodarczych (Kamela-Sowiñska 2003). Jednak standardy
kontroli wewnêtrznej definiowane s¹ przez ró¿ne instytucje (Winiarska 2005):
� Komitet Organizacji Sponsoruj¹cych Komisjê Treadwaya,
� Kanadyjski Instytut Bieg³ych Rewidentów,
� Miêdzynarodow¹ Organizacjê Najwy¿szych Organów Kontroli,
� Miêdzynarodow¹ Federacjê Ksiêgowych,
� Komitet Kontaktowy Prezesów Najwy¿szych Organów Kontroli Unii Europejskiej.

Du¿y udzia³ w okre�laniu zasad audytu wewnêtrznego ma Komitet Organizacji Sponsoruj¹-
cych Komisjê Treadwaya (Comitte of Sponsoring Organizations of the Treadwaya � COSO).
Komitet ma licznych sponsorów. Opracowa³ raport Kontrola wewnêtrzna � zintegrowana kon-
cepcja ramowa (przet³umaczony na jêzyk polski przez Fundacjê Rozwoju Rachunkowo�ci i Pol-
ski Instytut Kontroli Wewnêtrznej), wykorzystywany przez liczne instytucje na ca³ym �wiecie.
Raport COSO nie jest idealny, ale jako pierwszy model kontroli wewnêtrznej zosta³ szeroko
rozpropagowany i uznany za podstawowy schemat budowy standardów audytu wewnêtrznego
(Winiarska 2007). W polskim ustawodawstwie nie sprecyzowano dok³adnie zakresu odpowie-
dzialno�ci g³ównego ksiêgowego za kontrolê wewnêtrzn¹. S¹ w nim jedynie wytyczne, które
zosta³y zawarte w ustawie o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r., Dz.U. Nr 249, poz. 2104,
z pó�n. zm. Ponadto w regulacjach prawnych nie zosta³o wyja�nione, w jakim stopniu g³ówny
ksiêgowy odpowiada za wyniki finansowe, obni¿anie kosztów, oszczêdn¹ gospodarkê. Rozwi¹-
zanie problemów odpowiedzialno�ci musi byæ oparte na zwyczajach i do�wiadczeniach prak-
tycznych. G³ówny ksiêgowy zobowi¹zany jest do odpowiedniego zorganizowania pracy dzia³u
finansowo-ksiêgowego i odpowiedniego doboru pracowników, a tak¿e podjêcia dzia³añ na rzecz
zminimalizowania mo¿liwo�ci powstawania fa³szerstw i kradzie¿y. Gdyby jednak fa³szerstwa lub
kradzie¿e stwierdzono, to pe³n¹ odpowiedzialno�æ za nie ponosi sprawca.

Odpowiedzialno�æ g³ównego ksiêgowego zosta³a okre�lona w nastêpuj¹cych �ród³ach:
� ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowo�ci, Dz.U. z 2002 r., Nr 77, poz. 694 z pó�n. zm.,
� ustawa z dnia 29.08.1997 r. � Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz.60, z pó�n. zm.,
� ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, Dz.U. z 1998 r., Nr 137, poz.

887, z pó�n. zm.,
� ustawa z dnia 27.08.2004 r. o �wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze �rodków

publicznych, Dz.U. z 2004 r., Nr 210, poz. 2135, z pó�n. zm.,
� ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114, z pó�n. zm.
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Ponadto w kodeksie karnym i kodeksie karnym skarbowym znajduj¹ siê artyku³y dotycz¹ce
odpowiedzialno�ci g³ównego ksiêgowego.

Pod koniec XX w. procesy globalizacji wywar³y znaczny wp³yw na funkcjonowanie podmiotów
gospodarczych. Przejawami postêpuj¹cej globalizacji s¹ takie zjawiska, jak: rozwój miêdzynaro-
dowego rynku kapita³owego i inwestycji miêdzynarodowych, powstanie wielop³aszczyznowych
korporacji miêdzynarodowych, rozwój wspó³pracy gospodarczej przez podmioty gospodarcze
z ró¿nych krajów �wiata, wzrost znaczenia organizacji miêdzynarodowych. Skutki postêpuj¹-
cych zmian s¹ wyra�nie odczuwalne. Coraz wiêcej spó³ek notuje swoje akcje na gie³dach zagra-
nicznych i coraz czê�ciej powstaj¹ przedsiêbiorstwa o z³o¿onych strukturach organizacyjnych,
obejmuj¹cych podmioty krajowe i zagraniczne.

Globalizacja stawia nowe wyzwania ró¿nym grupom zawodowym, m.in. praktykom i teorety-
kom rachunkowo�ci. Konieczno�æ przystosowania zasad rachunkowo�ci do potrzeb globalne-
go rynku jest przyczyn¹ wyzwañ pod adresem rachunkowo�ci, co wp³ywa na jej harmonizacjê
i poszerzenie zakresu. Celem zmian jest reagowanie na potrzeby u¿ytkowników sprawozdañ
finansowych (Nowak 2002). S¹ one zwi¹zane z dostarczaniem informacji maj¹cych na celu ogra-
niczenie ryzyka inwestycyjnego i gospodarczego na rynku, na którym konkurencyjno�æ przed-
siêbiorstw jest nieod³¹cznym elementem ich funkcjonowania. Przejawem globalizacji jest m.in.
znoszenie barier i mo¿liwo�æ swobodnego przep³ywu kapita³ów pomiêdzy podmiotami z ró¿nych
krajów. Sprzyja to nabywaniu akcji (udzia³ów) w podmiotach funkcjonuj¹cych poza granicami
macierzystego kraju. Swobodny przep³yw kapita³u by³by w znacznej mierze utrudniony, gdyby
nie mo¿liwo�æ dokonywania analiz porównawczych poszczególnych sprawozdañ, nad którymi
pracuj¹ ponadnarodowe organizacje zajmuj¹ce siê standaryzacj¹ i harmonizacj¹ zasad rachun-
kowo�ci i sprawozdawczo�ci finansowej.

Rozwój globalizacji prowadzi do coraz szerszych powi¹zañ pomiêdzy poszczególnymi kraja-
mi, coraz czê�ciej wymaga siê wiêc, aby mened¿erowie znali nie tylko systemy rachunkowo�ci
swojego kraju, ale równie¿ rozwi¹zania przyjête w innych krajach. Wielkie ponadnarodowe kor-
poracje wzmacniaj¹ swoj¹ pozycjê i maj¹ coraz wiêksz¹ przewagê nad pojedynczymi podmiotami.

Oprócz korzy�ci, globalizacja niesie ze sob¹ trudno�ci i problemy. Koncentracja przedsiêbior-
czo�ci powoduje wzrost produktywno�ci, co czêsto wi¹¿e siê z przep³ywem kapita³u z kraju do
kraju. Ten przep³yw powoduje eliminacjê z rynku podmiotów, które nie s¹ wystarczaj¹co efek-
tywne. W�ród krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej najwiêkszy wzrost po³¹czeñ i przejêæ
zanotowano w: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Szwecji (Walczak 2003). W Polsce rów-
nie¿ grupy kapita³owe sporz¹dzaj¹ jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgod-
nie z regulacjami prawnymi obowi¹zuj¹cymi w UE. Zmiany w regulacjach prawnych stawiaj¹
nowe wyzwania; zdaniem J. Aleszczyka: �(...) pilnym i g³ównym zadaniem uczelni ekonomicz-
nych jest nauczanie miêdzynarodowego prawa bilansowego ze szczególnym uwzglêdnieniem
ró¿nic pomiêdzy polskim prawem bilansowym a Miêdzynarodowymi Standardami Rachunkowo-
�ci (MSR) i Miêdzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej (MSSF). Ponadto
w dzia³alno�ci szkoleniowej i kursowej uczelni nale¿y sukcesywnie zapoznawaæ dyrektorów
finansowych, mened¿erów, g³ównych ksiêgowych i osoby prowadz¹ce ksiêgi rachunkowe z re-
gulacjami miêdzynarodowego prawa bilansowego, a nade wszystko kadrê zarz¹dzaj¹c¹ polskich
spó³ek kapita³owych� (Aleszczyk 2006).

Podsumowanie
We wspó³czesnej gospodarce system informacyjny odgrywa kluczow¹ rolê w podejmowaniu

decyzji gospodarczych i budowie strategii przez poszczególne podmioty gospodarcze. Jednak
coraz czê�ciej poddaje siê w w¹tpliwo�æ jako�æ tego systemu i z coraz wiêkszymi obawami
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podchodz¹ do niego wszyscy uczestnicy rynku. Chocia¿ podstawowym celem dzia³alno�ci przed-
siêbiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej s¹ przetrwanie i rozwój, to dla osób z nim zwi¹za-
nych realizacja tego celu jest gwarancj¹ uzyskania przychodów z zainwestowanego kapita³u.
Inwestorom stabilnie funkcjonuj¹ce i rozwijaj¹ce siê przedsiêbiorstwo daje mo¿liwo�æ inwesty-
cji i realizacji zysku. We wspó³czesnym �wiecie ryzyko i niepewno�æ s¹ nieodzownym elementem
gry rynkowej. W tej sytuacji szybka i rzetelna informacja staje siê cenna i daje mo¿liwo�æ przewi-
dywania przysz³o�ci. G³ównym �ród³em informacji finansowych dla u¿ytkowników zarówno
wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych jest sprawozdanie finansowe. Jednak przedsiêbiorstwa czê-
sto wykorzystuj¹ agresywn¹ rachunkowo�æ i �le rozumian¹ rachunkowo�æ kreatywn¹ w celu
tworzenia atrakcyjnej z punktu widzenia u¿ytkownika informacji finansowej. Ujawniane malwer-
sacje finansowe spêdzaj¹ sen z powiek potencjalnym inwestorom, pomimo podjêcia dzia³añ
maj¹cych na celu chocia¿by czê�ciow¹ eliminacjê ró¿nego rodzaju nadu¿yæ.

G³ównym zadaniem rachunkowo�ci jest tworzenie wiarygodnego obrazu dzia³alno�ci jed-
nostki gospodarczej i zaprezentowanie go w postaci sprawozdania finansowego. Jednak stoso-
wane metody pomiaru zdarzeñ gospodarczych nie s¹ w pe³ni obiektywne, dlatego � zdaniem
S. Sudrykowskiej � rachunkowo�æ kreatywna mo¿e dotyczyæ:
� kreatywno�ci jako naturalnego, zgodnego z prawem elementu twórczego, przejawiaj¹cego siê

wykorzystaniem wyobra�ni i wiedzy �producenta� sprawozdania finansowego w podejmo-
waniu decyzji dotycz¹cej sposobu liczenia, który najlepiej spe³nia wymogi wynikaj¹ce z d¹¿e-
nia do ujmowania w sprawozdaniu finansowym wiarygodnej informacji;

� unikania okre�lonych skutków regulacji obowi¹zuj¹cych w rachunkowo�ci przez stosowanie
technik, które pozwalaj¹ na dokonanie pomiaru zgodnie z interesem producenta;

� w³¹czania do sprawozdania finansowego pozycji, które nie by³y dotychczas przedmiotem
regulacji, co ³¹czy siê z istotnymi zmianami w praktykach pomiaru w porównaniu ze stosowa-
nymi wcze�niej;

� braku okre�lonych pozycji w sprawozdaniu finansowym, prezentowania niektórych pozycji
niezgodnie ze stanem faktycznym itp. dzia³añ, które wi¹¿¹ siê bezpo�rednio z oszustwami.

Pojêcia �kreatywnej rachunkowo�ci� jako pierwsi zaczêli u¿ywaæ Amerykanie, w zwi¹zku
z licznymi przypadkami og³aszania upad³o�ci przez firmy ciesz¹ce siê dobr¹ reputacj¹. Skandale
ksiêgowe ujawniono m.in. w firmach Enron i WorldCom (Kamela-Sowiñska 2003). Przedsiêbior-
stwa, które og³osi³y upad³o�æ, do swoich praktyk w rachunkowo�ci wykorzysta³y rachunko-
wo�æ kreatywn¹, która pozwoli³a na opracowanie sprawozdañ finansowych ukrywaj¹cych prawdê
o bie¿¹cej sytuacji finansowej i maj¹tkowej firmy.

W jednym z wywiadów prof. A. Kamela-Sowiñska mówi³a o przypuszczeniach, które mog¹
ujawniæ niejeden �Polski Enron�. Stwierdzi³a równie¿, ¿e zaostrzenie sankcji karnych za przestêp-
stwa ksiêgowe i stworzenie nowych instytucji nadzoru nie rozwi¹¿e problemu wiarygodno�ci
informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych. Jako przyczyny kryzysu tej wiary-
godno�ci wskaza³a:
� brak etyki i konflikt lojalno�ci; uczciwo�ci nie mo¿na kupiæ, ale za nieuczciwo�æ mo¿na zap³aciæ;
� brak zrozumienia celu, dla którego rachunkowo�æ w ogóle jest tworzona; g³ównymi adresata-

mi sprawozdañ finansowych s¹ w³a�ciciele spó³ek i inwestorzy oraz banki udzielaj¹ce kredy-
tów, tymczasem czêsto ksiêgowo�æ jest traktowana jako instrument zarz¹du;

� brak nale¿ytego nadzoru w³a�cicielskiego, ponadto brak odpowiednio wykwalifikowanych
cz³onków rad nadzorczych;

� niedostosowanie audytu do aktualnej rzeczywisto�ci; opó�nienia i zbyt du¿o danych;
� brak publicznych instytucji nadzoru.
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W Polsce kreatywna ksiêgowo�æ dotknê³a tak¿e bud¿et pañstwa. W opinii A. Kameli-Sowiñ-
skiej kreatywn¹ ksiêgowo�ci¹ i fa³szowaniem obrazu sektora finansów publicznych na poziomie
oszczêdno�ci krajowych mo¿na nazwaæ sposób, w jaki Ministerstwu Finansów w 2003 r. uda³o
siê obni¿yæ poziom deficytu ekonomicznego z przewidywanych 5,1% do 4,4% PKB.

Ujawnienie w polskich spó³kach stosowania rachunkowo�ci kreatywnej spowodowa³o, ¿e
Komisja Papierów Warto�ciowych i Gie³d w sierpniu 2002 r. podjê³a uchwa³ê (nr 586), która
zobowi¹zuje spó³ki publiczne do przekazywania o�wiadczenia o tym, ¿e by³y rzetelne i uczciwe
oraz ¿e nie stosowa³y kreatywnej ksiêgowo�ci przy tworzeniu sprawozdañ finansowych. Ra-
chunkowo�æ kreatywna sprowadza siê czêsto do wykorzystania przez osoby sporz¹dzaj¹ce
sprawozdania finansowe pewnego zakresu wolno�ci, który powstaje w wyniku braku odpo-
wiednich standardów, procedur, zasad i regu³ bêd¹cych podstaw¹ dokonywania wyceny, i ujaw-
niania i prezentacji. Na tej podstawie wysnuto wniosek, ¿e liczenie kreatywne jest sta³¹ cech¹
rachunkowo�ci, a �czystej� rachunkowo�ci normatywnej nie ma (Micherda 2007). Wspó³czesna
rachunkowo�æ wymaga jednak od ksiêgowych kreatywno�ci; odnosi siê ona do zastosowania
zasad rachunkowo�ci w sposób okre�lony przepisami. Stosowanie rachunkowo�ci agresywnej,
uznawane za zjawisko negatywne, wynika ze �wiadomego prowadzenia ewidencji zdarzeñ go-
spodarczych w sposób sprzeczny z przepisami. Oszustwa w rachunkowo�ci pope³niane s¹ wów-
czas, gdy sprawca ma ku temu motywy lub na kierownictwo jednostki wywierana jest presja.
Kierownictwo ulega wp³ywom szczególnie wtedy, gdy konsekwencje niezrealizowania zadañ
finansowych mog¹ byæ dla kierownictwa znacz¹ce. Ryzyko niewykrycia zasadniczych nieprawi-
d³owo�ci spowodowanych oszustwem czêsto jest niewielkie, poniewa¿ wynika z dok³adnie za-
planowanego dzia³ania maj¹cego na celu ukrycie fa³szerstwa. W zwi¹zku z nasilaj¹cymi siê
oszustwami w rachunkowo�ci, w Stanach Zjednoczonych opracowano standard rewizji finanso-
wej ASA-99, wed³ug którego fa³szywa sprawozdawczo�æ finansowa opiera siê na tzw. trójk¹cie
oszustwa, który odzwierciedla elementy: zachêty, sposobno�ci i postaw, jakie sprzyjaj¹ pope³-
nianiu oszustw. Przyjêcie rozwi¹zañ kreatywnych mo¿e jednak byæ pozytywne, zgodne z prawem
i korzystne dla u¿ytkowników. Stosowanie rachunkowo�ci kreatywnej stawia nowe wyzwania
przed audytorami, których zadaniem jest niedopuszczenie do tego, aby kreatywna rachunko-
wo�æ przerodzi³a siê w praktykê potwierdzania przez audytora ksiêgowej fikcji (Przybylski 2002).
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The Ethics of the Professional Auditor

Business ethics is a broad domain. The legislative entity defines its practice as a moral
business (that is advisable and recommended). Moral qualifications assure the clearness of the
laws in the insurances, in the environment preservation, and in the honesty of banking system.
There is a strong relation between the company�s ethics and the personal ethics of employees.
It means that both the manager and the workers are responsible for the ethics. The choice of the
employees should take into account their style of life (and their characteristics) to promise the
ethics in the business.

Etyka bieg³ego rewidenta
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Problematyka etyki biznesu w edukacji przedsiêbiorczo�ci

Czyn etyczny przynosi po¿ytek i szczê�cie.
Sokrates

Pojêcie etyki biznesu
Etyka biznesu jest odpowiednikiem amerykañskiego wyra¿enia business ethics. S³owo busi-

ness w jêzyku polskim oznacza interes. W �wiadomo�ci spo³ecznej wi¹¿e siê ono z czym� nie
zawsze uczciwym.

Na pocz¹tku transformacji gospodarczej w Polsce próbowano zast¹piæ okre�lenie �etyka
biznesu� takimi wyra¿eniami, jak: etyka ¿ycia gospodarczego, etyka gospodarowania, etyka
dzia³alno�ci gospodarczej, etyka przedsiêbiorczo�ci, etyka zarz¹dzania, etyka mened¿erska, a na-
wet etyka pracy i zawodu. Jednak, z uwagi na zbyt du¿¹ liczbê propozycji, ostatecznie powróco-
no do pierwotnej nazwy.

Po³¹czenie etyki z biznesem rodzi wiele w¹tpliwo�ci, gdy¿ etyka nie mo¿e byæ interesowna,
a biznes oparty jest na interesie i musi przynosiæ zysk.

Tab. 1. Etyka a ekonomia

zysk lub przetrwanie
produkcja i wymiana

metody ilo�ciowe
skuteczno�æ
wolny rynek, dobra materialne
walka konkurencyjna, indywidu-
alizm
gra

Kryterium Kryterium Kryterium

Cel
Dziedzina zainteresowañ

Stosowana metoda
Kryterium oceny
Pojêcia konstytuuj¹ce
Postawa

Charakter struktury podstawowej

doskonalenie siê cz³owieka
cz³owiek i relacje
miêdzyludzkie
refleksja i empatia
dobro moralne
grecka idea dobra
¿yczliwo�æ

¿ycie

�ród³o: J. Filek, Wprowadzenie do etyki biznesu, AE w Krakowie 2004, s. 26.

Przedmiotem zainteresowañ etyki pozostaje niezmiennie cz³owiek, ekonomii za� � produkcja
i wymiana, czyli konkretne rzeczy. J. M. Keynes podczas �wiatowego kryzysu w 1930 r. przestrze-
ga³: �wzglêdy etyczne s¹ nie tylko ma³o wa¿ne, ale wrêcz stanowi¹ przeszkodê�. Przywo³uj¹c ten
cytat za E.F. Schumacherem (Ma³e jest piêkne, Warszawa 1981, s. 35), nale¿y przyj¹æ, ¿e praktyka
¿ycia gospodarczego wymusza rezygnacjê ze zbyt piêknych, w danym momencie zbyt wymaga-
j¹cych zasad moralnych.
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Ojciec wspó³czesnej ekonomii Adam Smith uczyni³ z ekonomii naukê praktyczn¹. Jako profe-
sor filozofii etyki na uniwersytecie w Glasgow by³ przekonany o znaczeniu etyki dla postêpowa-
nia cz³owieka. Najbardziej znanym cytatem Adama Smitha pochodz¹cym z Bogactwa narodów
jest fragment dotycz¹cy rze�nika, piwowara i piekarza: �nie od przychylno�ci rze�nika, piwowara
czy piekarza oczekujemy naszego obiadu, lecz od ich dba³o�ci o w³asny interes. Zwracamy siê
nie do ich humanitarno�ci, lecz do egoizmu�. Rze�nik, piwowar i piekarz potrzebuj¹ naszych
pieniêdzy, my z kolei potrzebujemy ich produktów, a wiêc wymiana op³aca siê ka¿dej ze stron.
¯adna etyka nie jest niezbêdna do tego, by ka¿da ze stron odczu³a poprawê swojej sytuacji.
Wystarczy tu tylko dzia³anie we w³asnym interesie, rynek za� sam zajmie siê ca³¹ reszt¹ ku
zadowoleniu i korzy�ci wszystkich zaanga¿owanych stron. A. Smith twierdzi, ¿e pogoñ za zaspo-
kojeniem egoistycznych celów mo¿e byæ bod�cem do wymiany towarów.

Ekonomista i pisarz angielski S. Leacock napisa³ limeryk na temat teorii A. Smitha:
Adamie Smith, pos³uchaj mnie,
jakim zarzutem obarczam ciê.
Czy to nie ty raz rzek³e�, ¿e
Egoizm ma op³acaæ siê?
To zdanie jedno
To twej teorii sedno

Za pocz¹tek etyki biznesu uznaje siê lata 30. XX w., kiedy w Stanach Zjednoczonych ukaza³a
siê ksi¹¿ka E. Lorda The Fundamentals of Business Ethics (Nowy Jork, 1926).

�W krêgach biznesu zbyt ma³o wiadomo o odpowiednich teoriach moralnych i dlatego sk³on-
ni do refleksji mened¿erowie nie s¹ w stanie wykorzystaæ w pe³ni ogromnego potencja³u drzemi¹-
cego w tych teoriach� (Peter Pratley) � konieczne jest wiêc zapoznanie z nimi przysz³ych liderów
biznesu ju¿ w toku edukacji szkolnej.

Rozwój etyki biznesu mo¿na podzieliæ na piêæ etapów:
I. Okres od koñca XIX w. do1960 r. � okres pionierski, w którym my�l etyczna w dziedzinie

gospodarowania dopiero dojrzewa. W 1891 r. pojawia siê encyklika papie¿a Leona XIII Rerum
Novarum, uznawana za pocz¹tek refleksji etyczno-biznesowej. W tym okresie ukazuj¹ siê rów-
nie¿ inne dzie³a podejmuj¹ce zagadnienia relacji pomiêdzy ¿yciem gospodarczym a etyk¹. Roz-
wa¿ano kwestie dotycz¹ce prawa robotników do godziwych warunków pracy, sprawiedliwej
p³acy oraz zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe.

II. Lata 60. XX w. to czas politycznych i gospodarczych niepokojów, powstaj¹cych wskutek
kryzysu zaufania do istniej¹cych struktur politycznych i spo³ecznych. Pojawia siê problem hipi-
sów amerykañskich protestuj¹cych przeciwko wojnie w Wietnamie, odbywa siê gwa³towna re-
wolta studentów francuskich, protest przeciwko �wy�cigowi szczurów�, który doprowadzi³ do
powstania silnego ruchu kontrkulturowego. W Polsce trwa Marzec 1968. Wydarzenia tego okre-
su sk³aniaj¹ do refleksji nad problemami równo�ci, sprawiedliwo�ci, wolno�ci i odpowiedzialno-
�ci pañstwa wobec obywateli. W 1968 r. powstaje Klub Rzymski, którego raporty u�wiadomi³y
szerszym krêgom spo³eczeñstw niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z niekontrolowanego wzrostu
gospodarczego.

III. Lata 70 XX w. to okres wielu powa¿nych afer gospodarczych, które staj¹ siê przyczyn¹
kryzysu zaufania do przedsiêbiorstw i do systemu prawnego zezwalaj¹cego na nieuczciwe dzia³a-
nie. Coraz czê�ciej tocz¹ siê dyskusje na temat odpowiedzialno�ci wobec klientów tych firm, które
nie stosuj¹ powszechnie obowi¹zuj¹cych norm etycznych. W 1973 r. zostaje og³oszony tzw. Mani-
fest z Davos. Lata 70. XX w. to czas wyodrêbnienia siê etyki biznesu jako samodzielnej dziedziny.

Problematyka etyki biznesu w edukacji przedsiêbiorczo�ci
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IV. Lata 80 XX w. to okres rozkwitu etyki biznesu, szczególnie w Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie. Wielkie korporacje zaczynaj¹ my�leæ o swoim wizerunku w kontek�cie etycznym.
Modne staje siê organizowanie w przedsiêbiorstwach kursów szkoleniowych dla pracowników
w zakresie etyki biznesu.

V. Ostatnie dziesiêciolecie XX w. � etyka biznesu staje siê w Stanach Zjednoczonych uznan¹
dyscyplin¹ akademick¹. Zainteresowanie etyk¹ wzrasta tak¿e w Europie i niektórych krajach
Dalekiego Wschodu. Odbywaj¹ siê europejskie i �wiatowe kongresy po�wiêcone problemom
etyki biznesu. W 1992 r. zwo³uje siê miêdzynarodow¹ konferencjê po�wiêcon¹ kwestiom etyki
biznesu w gospodarce globalnej, a w 1993 r. powstaje najwiêksza na �wiecie pozarz¹dowa orga-
nizacja antykorupcyjna Transparency International, której celem jest promowanie otwarto�ci
i przejrzysto�ci w dzia³aniach rz¹dów i przedsiêbiorstw. W 1998 r. A. Kumar Sen otrzymuje Na-
grodê Nobla za przywrócenie etycznych wymiarów problemom gospodarki �wiatowej, a w Polsce
w 1998 r. powo³uje siê do ¿ycia polski oddzia³ Transparency International.

Etyka a gospodarka wolnorynkowa
Praktyka etyczna biznesu jest rozpatrywana w ramach systemu ekonomicznego stworzonego

przez rz¹d danego kraju. To rz¹d ustanawia ramy przepisów potrzebnych do dzia³ania systemu
zabezpieczenia spo³ecznego, ochrony �rodowiska, zapewnienia uczciwo�ci w systemie banko-
wym, zapobiegania eksportowi broni, zgodnych z obowi¹zkiem odpowiedzialno�ci za wszyst-
kich obywateli przysz³ych pokoleñ.

Przepisy te nie pozbawiaj¹ firm mo¿liwo�ci kierowania siê w³asnymi przekonaniami w podej-
mowaniu decyzji etycznych.

Etyczna postawa przedsiêbiorcy oznacza dostrzeganie skutków w³asnych decyzji i ponosze-
nie za nie odpowiedzialno�ci oraz kierowanie siê poszanowaniem dobra spo³eczeñstwa, nawet
kosztem zysków krótkookresowych. Etyka i osobiste poczucie odpowiedzialno�ci s¹ nieroz³¹cz-
nie ze sob¹ zwi¹zanie. Przedsiêbiorstwo jako instytucja nie ma w³a�ciwo�ci etycznych. Nie ma
nieetycznego biznesu, s¹ tylko nieetycznie prowadzone interesy. Postawa etyczna w zachowa-
niu mened¿erów musi byæ jasno postrzegana przez ka¿dego cz³onka personelu. Etyka firmy jest
silnie powi¹zana z etyk¹ osobist¹. Etyka biznesu jest niczym innym, jak etycznym poczuciem
odpowiedzialno�ci mened¿era czy zarz¹du za podejmowane decyzje.

Oto kryteria etyczne, którymi nale¿y mierzyæ politykê ekonomiczn¹ przedsiêbiorców i syste-
my ekonomiczne:
� ochrona wolno�ci i ludzkiej godno�ci, porz¹dku demokratycznego, poszanowanie zasad prawa,
� zapewnienie pokoju,
� ochrona �rodowiska przyrodniczego,
� solidarno�æ ze s³abszymi, w skali krajowej i miêdzynarodowej.

Musimy mówiæ to, co my�limy, robiæ to, co mówimy i byæ tym, co robimy
Alfred Herrhausen, przedsiêbiorca niemiecki
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Ethics in the Economic Activity � Ethics in Business

�from virtue comes money and every other good of man
Socrates

Business activity should be managed in accordance with the moral appraisals and the norms
universally accepted by given society. Moral appraisals and norms result from the value system
which guides peoples� behavior. The business ethics� task is to define what and why is moral
and immoral in economic activity.

Every entrepreneur ought to respect common ethical norms to sustain public trust.
The principles of ethical practice are: hard work, honesty, perseverance, truthfulness, loyalty,

justice, compassion (empathy), respect, trust and goodwill.
The aim of business in the free market economy is profits, but human being is of the greatest

value. Therefore, one should act in a way to gain profits and at the same time treat people
humanly not instrumentally, and respect their right to life, health, and dignity.

Entrepreneurs on the market do not always use economic freedom in an honest way. The
most common forms of the ethical violation include: dishonest advertising, dumping, creative
accounting, hiding profits, corruption.

Corruption is the most dangerous phenomenon next to unfair competition and tax cheating.
According to a ranking released by Transparency International, the level of corruption in stable
democracies is much lower than in undemocratic countries.

Firms undertaking ethical activities gain a desired advantage on the market. For the reason
the management of such firms often treats business ethics as a tool in competitive struggle.

How to combine business with ethics? Ethical view enables us to refer to the human being in
creation the economic models, and allows formulating the more realistic conception of entrepre-
neurial person.

Problematyka etyki biznesu w edukacji przedsiêbiorczo�ci
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Etyka i edukacja a bezpieczeñstwo ruchu drogowego

Problematyka edukacji dla bezpieczeñstwa ruchu drogowego (BRD) nabiera coraz wiêkszego
znaczenia ze wzglêdu na utrzymywanie siê wysokiej liczby wypadków drogowych. Osobie szko-
lonej (uczniowi) razem z wiedz¹ winny byæ przekazywane zasady etyki. Po³¹czenie wiedzy i etyki
powinno doprowadziæ do ukszta³towania bezpiecznej i ¿yczliwej postawy wobec innych uczest-
ników ruchu drogowego. Chodzi zatem o przypomnienie (a mo¿e ponowne wprowadzenie) zasad
etycznych w przedsiêbiorczych dzia³aniach na rzecz BRD. W tym celu przypomnijmy definicje
przedsiêbiorczo�ci w BRD oraz etyki.

Przedsiêbiorczo�æ w bezpieczeñstwie ruchu drogowego to wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do
jego poprawy (O¿d¿yñski 2006). Chodzi jednak o takie dzia³ania, które s¹ zgodne z przyjêtymi
normami etycznymi.

Etyka (z greckiego éthikós � zwyczajny; éthos � obyczaj, zwyczaj):
� jest to ogó³ ocen i norm moralnych w danej epoce i zbiorowo�ci spo³ecznej lub konkretny ich

system, tzn. moralno�æ,
� s¹ to oceny, normy, zasady i idea³y okre�laj¹ce pogl¹dy, zachowania i dzia³ania uwa¿ane za

w³a�ciwe (opracowanie na podstawie: Smolski R., Smolski M., Stadtmüller 1999).

Z powy¿szych twierdzeñ wynika, ¿e pod pojêciem etyki dzia³añ przedsiêbiorczych w bezpie-
czeñstwie ruchu drogowego nale¿y rozumieæ te dzia³ania, które s¹ zgodne z przyjêtym zespo³em
norm, ocen moralnych i zasad prowadz¹cych do zachowania bezpieczeñstwa wszystkich jego
uczestników.

Dzia³ania przedsiêbiorcze w edukacji dla BRD prowadzone s¹ przez okre�lon¹ grupê zawodo-
w¹, tzn. nauczycieli wychowania komunikacyjnego, instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów.
Tote¿ ogólne pojêcie etyki nale¿y zast¹piæ wê¿szym pojêciem etyki zawodowej. Popularna En-
cyklopedia Powszechna z 1999 r. definiuje to pojêcie nastêpuj¹co:

�Etyka zawodowa, deontologia, zbiór norm moralnych okre�laj¹cych postêpowanie przedsta-
wicieli danego zawodu. Etyka zawodowa przybiera czêsto formê kodeksu etycznego danego
zawodu, opisuj¹cego akceptowany spo³ecznie idea³�. Ta definicja zawiera specyficzne, kierun-
kowo pog³êbione wymagania bêd¹ce kryterium wykonywania okre�lonego zawodu. Tak rozu-
miana etyka zawodowa nie reprezentuje moralno�ci odmiennej od funkcjonuj¹cej w danym
spo³eczeñstwie. Stanowi formê wyrazu jej praktycznego zastosowania. Etyka obejmuje szereg
obszarów maj¹cych istotny wp³yw na BRD: obszar edukacji, obszar �rodków transportu (pro-
dukcja i serwis pojazdów), obszar drogi i jej infrastruktury oraz obszar ekonomii. W artykule
zostan¹ omówione dzia³ania etyczne w obszarach edukacji i �rodków transportu.
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W obszarze edukacji za postawê etyczn¹ kandydata na kierowcê odpowiedzialni s¹ nauczy-
ciel wychowania komunikacyjnego i instruktor. Dlatego od instruktora wymaga siê wiedzy i umie-
jêtno�ci nauczania, taktu i odpowiedzialno�ci za kszta³towanie w³a�ciwej postawy osoby szkolonej
jako uczestnika ruchu drogowego, od instruktora i egzaminatora za� wymaga siê poczucia odpo-
wiedzialno�ci za podejmowane decyzje s³u¿¹ce dobrze przysz³ym kierowcom. Oczekuje siê zatem
postêpowania zgodnego z ogólnie przyjêtymi normami etycznymi. Lekcewa¿enie lub niedba³e
przekazywanie wiedzy i norm etycznych z zakresu BRD prowadzi zwykle do zwiêkszenia liczby
wypadków.

Stan bezpieczeñstwa ruchu drogowego w Polsce
W 2006 r. w Polsce mia³o miejsce prawie 47 tys. wypadków drogowych, w których zginê³y

5243 osoby, 59 123 osób zosta³o rannych, ofiarami sta³y siê zatem 64 364 osoby (tab. 1).

Tab. 1. Wypadki drogowe i ich skutki w 2006 r.

Wypadki 46 876 48 100 -1224 (-2,6%)
Zabici 5243 5444 -201 (-3,7%)
Ranni 59 123 61 191 -2068 (-3,4%)

2006 2005 Ró¿nica

�ród³o: Sprawozdanie Stan bezpieczeñstwa ruchu drogowego oraz dzia³ania realizowane w tym zakre-
sie w 2006 r.
http://www.krbrd.gov.pl/krajowa%20rada%20brd/sprawozdania/2006/2006.htm, lipiec 2007 r.

Oznacza to drugie miejsce Polski w Unii Europejskiej, za W³ochami, ale to kraj maj¹cy 70 mln
ludno�ci i bardziej zmotoryzowany. W Hiszpanii, porównywalnej z Polsk¹ pod wzglêdem liczby
ludno�ci, zginê³o w tym czasie 3699 osób. Co pi¹ty kierowca w Polsce nie zapina pasów bezpie-
czeñstwa, a co dziesi¹ty wypadek spowodowany jest przez pijanego kierowcê. Niestety, liczba
pijanych kierowców ci¹gle wzrasta � w 2006 r. policja zatrzyma³a a¿ 200 tys. pijanych kierowców.
Bezpieczeñstwo na polskich drogach poprawia siê zbyt wolno � liczba zabitych w ostatnich
latach spad³a o 3,7% (we Francji od 2001 r. � o 42%). Powolny wzrost bezpieczeñstwa zosta³
nagle zahamowany. Miêdzynarodowa Federacja Samochodowa og³osi³a, ¿e w ci¹gu pierwszych
sze�ciu miesiêcy 2007 r. liczba wypadków ze skutkiem �miertelnym w Polsce wzros³a a¿ o 17,4%.
Z danych policji wynika, ¿e od stycznia do sierpnia zginê³y 3452 osoby, o 440 wiêcej ni¿ rok
wcze�niej. Pod wzglêdem bezpieczeñstwa ruchu drogowego znale�li�my siê wiêc na ostatnim
miejscu w�ród nowych cz³onków Unii Europejskiej (Czechy � wzrost o 17%, S³owenia � wzrost
o 12%). Najtragiczniejsze statystyki w ca³ej Unii maj¹ Dania i Finlandia, gdzie liczba �miertelnych
wypadków wzros³a o ponad 40%. W�ród przyczyn eksperci wymieniaj¹ przede wszystkim...
dobr¹ pogodê. Pozosta³e przyczyny to:
� niebezpieczne zachowania uczestników ruchu drogowego, jak:

� nadmierna prêdko�æ,
� nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
� brak poszanowania praw innych uczestników ruchu;

� nieefektywny system bezpieczeñstwa ruchu drogowego w zakresie:
� edukacji,
� szkolenia i egzaminowania kierowców i kandydatów na kierowców,
� nadzoru nad ruchem drogowym,

Etyka i edukacja a bezpieczeñstwo ruchu drogowego
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� wymiaru sprawiedliwo�ci,
� ratownictwa na drogach,
� pomocy ofiarom wypadków.

Charakterystyczne dla Polski s¹: wci¹¿ s³abo rozwiniêta infrastruktura dróg, z³y stan technicz-
ny pojazdów i bardzo wysoki wska�nik zabitych na 100 wypadków (�rednio 12�13 osób, ale np.
w woj. podlaskim a¿ 18). W krajach europejskich m³odzi kierowcy stanowi¹ 10% populacji, ale a¿
25% ofiar wypadków. Te liczby � oraz ogromne spo³eczne, ekonomiczne i ludzkie konsekwencje,
jakie reprezentuj¹ � wymagaj¹ nadania temu problemowi odpowiedniego priorytetu i podejmo-
wania intensywnych dzia³añ w dziedzinie poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Do naj-
wa¿niejszych nale¿¹ dzia³ania w dziedzinie edukacji kierowców, zw³aszcza m³odych. Powinny
one zostaæ wsparte etyk¹.

Etyka w dzia³aniach edukacyjnych na rzecz bezpieczeñstwa ruchu drogowego
Do priorytetów w dziedzinie edukacji nale¿¹ dzia³ania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuñ-

cze. Wa¿n¹ misj¹ edukacji jest kszta³cenie bezpiecznych postaw oraz odpowiedzialno�ci w prze-
strzeganiu prawa, w tym prawa o ruchu drogowym. Powinno siê ni¹ obj¹æ jednocze�nie ca³¹
populacjê dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e rodziców, opiekunów i nauczycieli. Najwiêkszy wp³yw na
kszta³towanie postaw, w tym postawy w BRD, maj¹ dom rodzinny i �rodowisko, nastêpnie
instruktor nauki jazdy w OSK oraz egzaminator w wojewódzkim o�rodku ruchu drogowego. Nie
bez znaczenia s¹ normy ukryte w konstrukcji pojazdu i jego pó�niejszym serwisowaniu.

Etyczny instruktor nauki jazdy
Instruktor nauki jazdy to trudny i niebezpieczny zawód nauczycielski. Sk³adaj¹ siê nañ: odpo-

wiedzialno�æ prawna i odpowiedzialno�æ moralna za postêpowanie zgodne z normami spo³ecz-
nymi i etyk¹ zawodow¹. Instruktor jako nauczyciel dysponuje wieloma �rodkami oddzia³ywania,
z których najwa¿niejszym jest postêpowanie osobiste i w³asny wzorzec. Nauczyciel powinien mieæ
bardzo dobre przygotowanie merytoryczne w zakresie nauczanego przedmiotu, rozleg³¹ wiedzê
ogóln¹ oraz odpowiednie przygotowanie pedagogiczno-metodyczne i powinien byæ wzorem
g³oszonych warto�ci. Jednocze�nie musi on pamiêtaæ, ¿e znajduje siê pod ustawiczn¹ kontrol¹
swoich uczniów, a ka¿de jego potkniêcie jest natychmiast dostrzegane i komentowane. Od kom-
petencji zawodowych nauczyciela i od stosunku uczniów do nauczyciela, od jego autorytetu,
zale¿¹ efekty pracy wychowawczo-dydaktycznej. Autorytet nauczyciela powinien byæ uznany,
wybrany i zaakceptowany przez wychowanków ze wzglêdu na jego wiedzê, kompetencje, a przede
wszystkim cechy moralne. Nauczyciel powinien respektowaæ trudno�ci pojawiaj¹ce siê w proce-
sie szkolenia, wyra¿aj¹ce siê oporami, zmêczeniem, zniechêceniem, i powinien szanowaæ prywat-
no�æ osoby szkolonej. Dlatego instruktor w swojej pracy powinien uwzglêdniæ skromno�æ,
dyskrecjê, poczucie odpowiedzialno�ci. Miar¹ etyki w wychowaniu jest odpowiedzialno�æ za
ucznia � osobê szkolon¹, za jego rozwój i dobro, i w konsekwencji � za jego dojrza³o�æ, w tym
dojrza³o�æ do �wiadomego uczestnictwa w ruchu drogowym jako kierowcy. Wychowanie bo-
wiem, tak¿e wychowanie dla bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, ju¿ z samej istoty jest dzia³al-
no�ci¹ etyczn¹, w przeciwnym wypadku przestaje byæ wychowaniem. Mówi¹c o etyce zawodu
nauczyciela, nie mo¿na pomin¹æ norm moralnych reguluj¹cych wspó³pracê i wspó³¿ycie w ze-
spo³ach nauczycielskich. Warunkiem powodzenia w pracy wychowawczej jest utrzymanie w³a-
�ciwej atmosfery w gronie nauczycielskim. Wa¿na jest dba³o�æ o autorytet zawodu, aby jego
dobra s³awa, któr¹ podtrzymujemy na zewn¹trz, znajdowa³a pokrycie w rzeczywisto�ci, a miê-
dzy nauczycielami panowa³y szacunek i ¿yczliwo�æ. Konflikty szybko przenikaj¹ do m³odzie¿y
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i �rodowiska, obni¿aj¹c presti¿ zespo³u nauczycielskiego i efekty jego pracy. Ka¿dy nauczyciel
powinien mieæ �wiadomo�æ w³asnych niedoci¹gniêæ, u³omno�ci, wad zawodowych.

Proces kszta³cenia koñczy siê zwykle egzaminem sprawdzaj¹cym efekty pracy nauczyciela
z uczniem.

Etyczny egzaminator kandydatów na kierowców
Egzaminator to, podobnie jak instruktor nauki jazdy, nauczyciel-wychowawca. Mo¿na zatem

stwierdziæ, ¿e wymagania etyczne zawodu nauczyciela dotycz¹ tak¿e egzaminatora. Jednak reali-
zacja zadañ wychowawczych egzaminatora odbywa siê inaczej ni¿ realizacja zadañ wychowaw-
czych instruktora nauki jazdy. Zadania te s¹ realizowane w trakcie egzaminu pañstwowego.
Egzaminator i zdaj¹cy spotykaj¹ siê po raz pierwszy na egzaminie praktycznym (czê�æ teoretycz-
na bywa czasem prowadzona przez innego egzaminatora). W czasie egzaminu trwaj¹cego oko³o
40 minut egzaminator musi oceniæ technikê jazdy, wiedzê i umiejêtno�æ praktycznego jej zastoso-
wania w ruchu drogowym oraz ogólne predyspozycje kandydata na kierowcê. Egzaminator jako
nauczyciel musi mieæ dobr¹ znajomo�æ zagadnieñ psychologii i dydaktyki, dobre przygotowanie
merytoryczne w zakresie przeprowadzanych egzaminów oraz rozleg³¹ wiedzê ogóln¹ i, podobnie
jak instruktor, byæ wzorem g³oszonych warto�ci. Egzaminator jako nauczyciel dysponuje wie-
loma �rodkami oddzia³ywania, z których najwa¿niejszymi s¹ postêpowanie i w³asny wzorzec.
Kompetencje zawodowe, postêpowanie oraz w³asny wzorzec tworz¹ wizerunek, od którego
zale¿¹ efekty pracy. Tak rozumiane pojêcie etyki zawodowej mo¿na okre�liæ jako etykê w bez-
pieczeñstwie ruchu drogowego. Etykê mo¿na równie¿ rozumieæ jako rzetelne oraz uczciwe
wykonywanie zadañ przez wszystkie podmioty, zgodnie z ogólnie przyjêtym zespo³em norm
i ocen moralnych okre�laj¹cych postêpowanie przedstawicieli danego zawodu. Dzia³ania te zmie-
rzaj¹ do poprawy BRD.

Stowarzyszenia
Nie od dzi� wiadomo, ¿e samotna promocja zachowañ etycznych odnosi niewielki skutek.

Zwyciêsk¹ walkê o etykê mo¿na próbowaæ stoczyæ jedynie wtedy, kiedy jest mo¿liwe oparcie jej
na zorganizowanej strukturze � stowarzyszeniu lub organizacji zawodowej. Z tego powodu
instruktorzy i egzaminatorzy tworz¹ liczne stowarzyszenia o zasiêgu lokalnym i krajowym. Przy-
k³adem mo¿e byæ p³ockie Stowarzyszenie W³a�cicieli i Instruktorów O�rodków Szkolenia ZRYW.
Jest to stowarzyszenie o zasiêgu lokalnym, nale¿¹ce jednocze�nie do Polskiej Federacji Stowa-
rzyszeñ Szkó³ Kierowców, daj¹cej mo¿liwo�æ wymiany do�wiadczeñ na forach krajowym i miê-
dzynarodowym. Przynale¿no�æ do grupy o preferowanych pozytywnych wzorcach postaw
i zachowañ powinna byæ �ród³em korzy�ci psychicznych (poczucie w³asnej warto�ci, poczucie
bezpieczeñstwa), spo³ecznych (awans w ocenie spo³ecznej � zaufanie, domniemanie kompeten-
cji), zawodowych (wymiana do�wiadczeñ, informacji, lobbing, szkolenia), materialnych (certyfi-
kat kompetencji, zni¿ki, odpisy podatkowe). Niestety, pewnych postaw i zachowañ nieetycznych
nie da siê ca³kowicie wyeliminowaæ za pomoc¹ wy³¹cznie narzêdzi prawnych. Zagadnienia etycz-
ne wchodz¹ znacznie g³êbiej w sferê moralno�ci ni¿ mo¿e to zrobiæ prawo w swoim jêzyku,
operuj¹cym ci¹giem pojêæ: hipoteza � dyspozycja � sankcja. Na marginesie: tak¿e przestêpczo�æ
jest uznawana za zjawisko niemo¿liwe do ca³kowitej eliminacji. Na przyk³ad, jednym z przejawów
zachowañ nieetycznych jest korupcja. Mo¿na z ni¹ walczyæ, stosuj¹c trzy po³¹czone sposoby:
pierwszy to dobre, �szczelne� prawo, sprawny i skuteczny aparat �cigania oraz niezawis³e, do-
brze funkcjonuj¹ce s¹downictwo; drugi to jasne, proste i jednoznaczne procedury, jasno�æ
struktur, system doboru kadr, doskonalenia, szkolenia, awansowania, �cie¿ki kariery, system
kontroli wewnêtrznej; trzeci to dobry przyk³ad elit i rodziców, wychowywanie z równoczesnym
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kszta³ceniem w szko³ach, jednoznacznie wyra¿any przez liderów ¿ycia publicznego pogl¹d, ¿e ko-
rupcja jest z³em, na które nie ma i nie bêdzie zgody (Baster 2007). Dlatego stowarzyszenia powinny
odgrywaæ istotn¹ rolê w kszta³towaniu postaw etycznych instruktorów i egzaminatorów. Zale¿y to
jednak od charakteru i zasiêgu organizacji i jej miejsca w otoczeniu ¿ycia publicznego.

Etyka �rodków transportu
W tej dziedzinie nale¿y wyró¿niæ kategorie: etyka producenta pojazdów samochodowych

oraz etyka serwisu.

Etyka producenta pojazdów samochodowych
Wspó³czesne samochody s¹ efektem ponad 100 lat dociekañ twórczych i osi¹gniêæ tysiêcy,

czêsto genialnych, in¿ynierów i wynalazców oraz badañ prowadzonych przez setki zespo³ów
naukowych. W efekcie powsta³ produkt prawie doskona³y pod wzglêdem technicznym. Jednak
nie mo¿na rozpatrywaæ jako�ci konstrukcji samochodu w oderwaniu od skutków jego u¿ytkowa-
nia, zw³aszcza ¿e maj¹ one ogromny wp³yw na cz³owieka i �rodowisko. Jednym z istotnych
zagadnieñ zwi¹zanych z cz³owiekiem jest jego bezpieczeñstwo w czasie u¿ytkowania samocho-
du. Powszechnie znane s¹ zatrwa¿aj¹ce dane mówi¹ce o ilo�ciowych i jako�ciowych skutkach
wypadków drogowych. Prawdopodobnie nikogo nie trzeba d³ugo przekonywaæ o wa¿no�ci
problematyki bezpieczeñstwa ruchu drogowego i konieczno�ci budowania samochodów bez-
piecznych.

Ruch samochodu charakteryzuj¹ sta³e i zmienne parametry: prêdko�æ i kierunek jazdy. O para-
metrach ruchu decyduje zespó³ wzajemnie powi¹zanych czynników tworz¹cych system: kierowca
(K) � samochód (S) � otoczenie (O).

Ryc. 1. Uk³ad: kierowca � samochód � otoczenie

OTOCZENIE

KIEROWCA SAMOCHÓD

�ród³o: opracowanie autora na podstawie W. Si³ka 2002.

W odniesieniu do pojazdu bezpieczeñstwo okre�la siê jako (wed³ug: autoEXPERT, 1/2002):
�cechê konstrukcji samochodu ocenian¹ wed³ug dwóch podstawowych kryteriów:
� bezpieczeñstwo czynne (zachowanie siê w krytycznych sytuacjach na drodze, skuteczno�æ

uk³adu hamulcowego i kierowniczego, pole obserwacji z miejsca kierowcy, jako�æ o�wietlenia
oraz ³atwo�æ obs³ugi elementów steruj¹cych);

� bezpieczeñstwo bierne (zachowanie nadwozia podczas kolizji drogowych, ochrona zbiornika
paliwa przed po¿arem, pasy bezpieczeñstwa, poduszki powietrzne, zag³ówki i inne elementy
wyposa¿enia wnêtrza chroni¹ce podró¿nych podczas wypadku)�.
Obecnie pojêcie �bezpieczny samochód� nale¿y rozumieæ znacznie szerzej; do g³ównych

kryteriów bezpieczeñstwa trzeba do³¹czyæ inne wa¿ne kryteria, jak: bezpieczeñstwo ekologiczne,
bezpieczeñstwo powypadkowe, bezpieczeñstwo percepcyjne oraz bezpieczeñstwo prewencyj-
ne i konstrukcyjne (ryc. 2).
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Ryc. 2. Kryteria bezpieczeñstwa samochodu
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�ród³o: opracowanie autora na podstawie Talarczyk 2001; autoEXPERT, 1/2002; Encyklopedia samo-
chodowa.

W przedstawionej wy¿ej krótkiej charakterystyce kryteriów bezpieczeñstwa pojazdu zawarte
s¹ w sposób po�redni lub bezpo�redni normy etyczne poszczególnych grup zawodowych zwi¹-
zanych z jego produkcj¹. Rozwi¹zania konstrukcyjne w danej grupie pojazdów s¹ takie same,
ró¿ni¹ siê jedynie wygl¹dem, zatem i normy etyczne, na podstawie których powsta³y, s¹ bardzo
podobne. Czo³owi producenci analizuj¹ przyczyny wypadków drogowych, a wyniki analiz s¹
podstaw¹ badañ numerycznych systemów bezpieczeñstwa pojazdu. Na ich z kolei podstawie
opracowywane s¹ � w formie dyrektyw � wymagania dotycz¹ce budowy �bezpiecznych� pojaz-
dów i ich eksploatacji, których celem jest ochrona uczestników ruchu drogowego.

Etyka serwisu
Zapobieganie przyczynom jest bardziej skuteczne od walki ze skutkami. Dotyczy to zarówno

medycyny (profilaktyka przed leczeniem) i prawa (prewencja przed egzekucj¹), jak i wielu innych
dziedzin ¿ycia, tak¿e eksploatacji i naprawy pojazdów. Wagê profilaktyki doceniaj¹ przede wszyst-
kim producenci aut, tworz¹c sieæ stacji serwisowych. W celu zapewnienia wysokiej jako�ci
us³ug podejmowane s¹ dzia³ania w kilku kierunkach:
� stosowanie wysokiej jako�ci narzêdzi i sprzêtu do kompleksowej diagnostyki, obs³ugi i na-

prawy pojazdów, zgodnie z przyjêtymi standardami;
� wspó³praca z klientem w zakresie oceny stanu technicznego samochodu, zakresu wykonywa-

nych napraw oraz ich ca³kowitego kosztu;
� cykliczne szkolenia uaktualniaj¹ce i pog³êbiaj¹ce kwalifikacje zawodowe pracowników.

Przedstawione kierunki dzia³añ zawieraj¹ normy etyczne zawodu mechanika pojazdów samo-
chodowych, oparte na ogólnie przyjêtych zasadach etycznych. Te normy, realizowane poprzez

Etyka i edukacja a bezpieczeñstwo ruchu drogowego



308

prawid³owe wykonywanie czynno�ci obs³ugowych, pomog¹ zachowaæ poprawny stan tech-
niczny pojazdu, a zatem i bezpieczeñstwo jazdy. Jednak i tu zdarzaj¹ siê zachowania nieetyczne,
do których nale¿y zaliczyæ pobieranie op³at za czynno�ci niewykonane podczas przegl¹du lub
naprawy. Nie�wiadomy tej sytuacji klient porusza siê pojazdem niesprawnym, co nara¿a go na
niebezpieczeñstwo utraty zdrowia, a nawet ¿ycia. Czê�æ u¿ytkowników zaniedbuje wykonywa-
nie podstawowych czynno�ci obs³ugowych, dokonuj¹c napraw tylko wtedy, gdy pojazd ule-
gnie uszkodzeniu.

Podsumowanie
Zadajemy sobie pytanie: Czy mo¿na mówiæ o etyce w bezpieczeñstwie ruchu drogowego?

W�ród rozmaitych definicji etyki zawsze powtarza siê stwierdzenie o zespole norm i warto�ci
moralnych uznanych w danej zbiorowo�ci. Uczestnicy ruchu drogowego to te¿ zbiorowo�æ,
zatem i tu nale¿a³o ustaliæ normy postêpowania. Musz¹ to byæ normy powszechnie akceptowane
i zgodne z ogólnie przyjêtymi normami etycznymi. Taka umowa, zawarta w 1968 r. w Wiedniu
przez wiele pañstw, w tym Polskê, zwana jest Konwencj¹ Wiedeñsk¹ o Ruchu Drogowym. Przy-
st¹pienie do tego porozumienia wymaga³o zmian wielu dotychczasowych norm etycznych w kra-
jach sygnatariuszach konwencji oraz takiego sformu³owania przyjêtych zasad, by by³y one zgodne
z normami etycznymi uznawanymi w ka¿dym z krajów sygnatariuszy. Konwencja umo¿liwi³a m.in.
ujednolicenie:
� zasad poruszania siê pojazdów i pieszych,
� systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców,
� systemu budowy oraz serwisowania pojazdów,
� systemu budowy dróg oraz infrastruktury drogowej.

Omówione zmiany uwzglêdniaj¹ normy etyczne obowi¹zuj¹ce w danym kraju bêd¹cym jedn¹
z umawiaj¹cych siê stron, jakkolwiek niektóre z nich musia³y ulec modyfikacji lub ca³kowitej
zmianie. Takim przeobra¿eniom uleg³ np. sposób ubierania siê i zachowania pieszych (coraz
czê�ciej nosz¹ oni jasne ubrania i elementy odblaskowe). Przemiana jest bardzo powolna, ale siê
odbywa. Niestety, takiej pozytywnej przemiany nie dostrzega siê w przejawach innych nieetycz-
nych zachowañ, np. korupcji. Zbyt czêsto w pogoni za pieni¹dzem ginie z oczu podstawowy cel:
bezpieczeñstwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pogoñ za zyskiem prowadzi do
skracania cyklu szkolenia i ograniczania go do czê�ci praktycznej, do b³êdów w szkoleniu oraz
do braku chêci samodoskonalenia siê instruktorów nauki jazdy. W tej sytuacji osoba szkolona
uzyskuje niepe³ne wykszta³cenie, co skutkuje wzrostem zagro¿enia bezpieczeñstwa ruchu dro-
gowego. Osoby, które dawno temu ukoñczy³y szkolenie z zakresu BRD, nie uzupe³niaj¹ wiedzy
samodzielnie. Media informuj¹ o nowinkach technicznych i o skutkach wypadków drogo-
wych, ale brak programów edukacyjnych z zakresu BRD. Nale¿y zatem jak najszybciej podj¹æ
nastêpuj¹ce dzia³ania:
� systemowe doskonalenie nauczycieli koordynuj¹cych wychowanie komunikacyjne w szko-

³ach podstawowych i gimnazjach, z uwzglêdnieniem potrzeb kadrowych i merytorycznych;
� wprowadzenie obowi¹zkowego szkolenia z zakresu BRD w szko³ach ponadgimnazjalnych,

niezale¿nie od kierunku;
� wprowadzenie cyklicznego, obowi¹zkowego szkolenia uzupe³niaj¹cego wiedzê z zakresu BRD

dla wszystkich kierowców;
� promocja nowych pomocy i materia³ów edukacyjnych;
� rozwój wspó³pracy szkó³ z organizacjami pozarz¹dowymi, instytucjami samorz¹dowymi, �ro-

dowiskiem lokalnym � na rzecz BRD;
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� produkcja i promocja w mediach wiêkszej liczby programów edukacyjnych z zakresu BRD,
przeznaczonych dla ró¿nych grup wiekowych;

� wzmocnienie spo³ecznej �wiadomo�ci nieuchronno�ci kary za nieprzestrzeganie przepisów
ruchu drogowego, poprzez przyspieszenie dzia³añ penalizacyjnych1 i wykorzystanie w wiêk-
szym stopniu sankcji okre�lonych prawem;

� unowocze�nienie nawierzchni dróg oraz budowa nowoczesnej sieci dróg i jej infrastruktury
(bezpieczne parkingi, miejsca obs³ugi podró¿nych i inne);

� znalezienie sta³ych �róde³ finansowania wszystkich dzia³añ na rzecz BRD.

W dziedzinie edukacji najwa¿niejszym zadaniem jest ci¹g³e doskonalenie nauczycieli wycho-
wania komunikacyjnego, instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów � ze szczególnym uwzglêd-
nieniem etyki. Jednocze�nie nale¿y u�wiadomiæ tym grupom zawodowym, by wraz z wiedz¹
z zakresu BRD przekazywali równie¿ zasady etyki. Programy edukacyjne prezentowane w me-
diach powinny promowaæ bezpieczne i etyczne postawy uczestników ruchu drogowego. Pro-
gramy prezentuj¹ce nowinki techniczne z zakresu motoryzacji powinny funkcjonowaæ obok
typowych programów edukacyjnych. Warto pamiêtaæ, ¿e edukacja poprzez wzbudzanie strachu
nie przynosi dobrych rezultatów. Liczba programów ilustruj¹cych tragiczne skutki wypadków
drogowych powinna zostaæ zmniejszona. Ponadto takie programy, obok formalnej analizy przy-
czyn wypadków, powinny wskazywaæ te normy etyczne, których przestrzegania zabrak³o, któ-
rych lekcewa¿enie lub zaniedbanie doprowadzi³o do prezentowanych tragicznych sytuacji.

W zakresie budowy pojazdów sytuacja przedstawia siê nieco lepiej. Ka¿dy szanuj¹cy sie-
bie i swoich klientów producent pojazdów ju¿ w fazie projektu my�li o bezpieczeñstwie przy-
sz³ych u¿ytkowników. Nastêpnie przeprowadza badania numeryczne i poddaje rzeczywisty
pojazd trudnym testom zderzeniowym. Projektowanie, budowa oraz testy odbywaj¹ siê we-
d³ug okre�lonych regu³, w których ukryte s¹ normy etyczne. Te same regu³y dotycz¹ serwisu
i u¿ytkowania pojazdu.

Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e etyka jest obecna w ka¿dym aspekcie dzia³añ przedsiêbiorczych
na rzecz poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Niestety, w dziedzinie edukacji dla BRD
zagadnienia etyki s¹ uwa¿ane za nieistotne, a zatem s¹ pomijane.

Z tego powodu wej�cie etyki do kanonu wiedzy i ¿ycia codziennego polskiego nauczyciela
BRD (instruktora i egzaminatora) jest bardzo trudne i powolne, co skutkuje wzrostem liczby
wypadków.
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Ethics and Education in the Road Safety

The article presents the examples of ethical attitudes in the actions and the enterprising
attitudes in the field of road safety.

Ethical attitudes in business were discussed in reference to the example of education system
of traffic safety. As the illustration of ethical attitudes in the education actions of Wojewódzki
O�rodek Ruchu Drogowego and the private centers and association of drivers training were
discussed.

The chosen questions of ethics in construction trade and motorway services  also were
mentioned. In the article, the chosen indicators  of road accidents  in Poland and in European
Union in years 2005�2006 and firs half on 2007, were presented and compared.
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Część 5

Przedsiębiorczość w edukacji
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Projekt podstawy programowej podstaw przedsiêbiorczo�ci
w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokszta³c¹cego,

liceum profilowanego i technikum

Procesy transformacji systemu gospodarowania w Polsce, w warunkach nasilaj¹cych siê
procesów globalizacji gospodarki �wiatowej i integracji gospodarki europejskiej, wymagaj¹ co-
raz precyzyjniejszego poznania z³o¿onych regu³ funkcjonowania i rozwoju poszczególnych pod-
miotów gospodarki narodowej, w tym przedsiêbiorstw i instytucji, a tak¿e ca³ej gospodarki.
Konieczne s¹ wiêc dzia³ania na rzecz edukacji spo³eczeñstwa, aby nie tylko poznaæ z³o¿ono�æ
tych regu³, ale tak¿e wiedzieæ, jak w ich ramach dzia³aæ i rozwijaæ siê. Odnosi siê to zw³aszcza do
m³odzie¿y szkolnej, która w ¿yciu doros³ym znajdzie siê w zupe³nie nowych warunkach kszta³to-
wania siê procesów gospodarczych w ró¿nej skali przestrzennej: od gospodarki lokalnej po
gospodarkê krajow¹ i gospodarkê �wiatow¹. Rola edukacji szkolnej w zakresie kszta³towania
postawy cz³owieka przedsiêbiorczego i gotowego do podejmowania ró¿nego rodzaju wyzwañ
w gospodarce rynkowej jest tym bardziej istotna, ¿e czêsto edukacja i do�wiadczenie zawodowe
pokolenia rodziców m³odzie¿y mog¹ siê okazaæ niewystarczaj¹ce, z uwagi na odmienne warunki,
w których czê�æ rodziców przez d³ugi okres ¿y³a i funkcjonowa³a na rynku pracy. Wa¿no�æ
edukacji w zakresie przedsiêbiorczo�ci wynika te¿ z konieczno�ci podnoszenia konkurencyjno-
�ci polskiej gospodarki w uk³adzie miêdzynarodowym, co jest mo¿liwe m.in. dziêki wykszta³ceniu
kompetentnych, innowacyjnych i przedsiêbiorczych m³odych ludzi. Kszta³towanie tego typu
postaw nale¿y wiêc uznaæ za podstawowy warunek powodzenia rozwoju spo³eczno-gospodar-
czego Polski, regionów i uk³adów lokalnych, w warunkach wkraczania w fazê spo³eczeñstwa
informacyjnego, w której podstawow¹ baz¹ ekonomiczn¹ s¹ zasoby intelektualne.

Maj¹c na uwadze wspó³czesne tendencje rozwoju cywilizacyjnego i zwi¹zan¹ z nimi ko-
nieczno�æ kszta³cenia postaw przedsiêbiorczych na wszystkich etapach rozwoju cz³owieka,
w zespole autorskim z³o¿onym z pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu
Pedagogicznego (d. Akademii Pedagogicznej) w Krakowie, pod kierunkiem T. Rachwa³a i pa-
tronatem Komisji Nadzoru Finansowego, opracowano now¹ koncepcjê podstawy programo-
wej kszta³cenia ogólnego podstaw przedsiêbiorczo�ci w zakresie rozszerzonym dla liceum
ogólnokszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum, która bêdzie podstaw¹ wprowadzenia
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egzaminu maturalnego z tego przedmiotu (brak takiej podstawy jest formaln¹ przeszkod¹ dla wpro-
wadzenia matury z tego przedmiotu). Dziêki temu zostanie poszerzony zestaw przedmiotów ma-
turalnych do wyboru dla uczniów. Ma to szczególne znaczenie w wypadku uczniów liceów
profilowanych i techników, którzy maj¹ ograniczon¹ � w stosunku do uczniów szkó³ ogólno-
kszta³c¹cych � liczbê godzin z innych przedmiotów maturalnych, a nie maj¹ mo¿liwo�ci uzyska-
nia na �wiadectwie dojrza³o�ci oceny z przedmiotu o charakterze ekonomicznym. Ponadto,
wprowadzenie tego przedmiotu na maturze umo¿liwi³oby zastosowanie oceny z tego przedmiotu
jako kryterium przyjêcia na studia ekonomiczne, co zwiêkszy³oby szanse absolwentów, spowo-
dowa³o wzrost roli edukacji o charakterze ekonomicznym w oczach spo³eczeñstwa i wp³ynê³o na
popularyzacjê postaw przedsiêbiorczych w spo³eczeñstwie (w Polsce jako jednym z niewielu
krajów rozwiniêtych gospodarczo jest to niemo¿liwe), co poskutkowa³oby jej uwzglêdnieniem
przez systemy rekrutacyjne uczelni ekonomicznych. Ponadto, jak siê wydaje, wzrós³by presti¿
przedmiotu w strukturze nauczania szko³y, co spowodowa³oby podniesienie poziomu kszta³cenia
oraz wiêksz¹ dba³o�æ o przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczycieli, obecnie czêsto
traktuj¹cych ten przedmiot jako dodatkowy. Warto zwróciæ uwagê na stanowisko Komisji Europej-
skiej, która podkre�la, ¿e �programy kszta³cenia w szko³ach �rednich nie zapewniaj¹ wystarczaj¹cej
motywacji nauczycielom i szko³om do rozwijania kszta³cenia przedsiêbiorczo�ci. Zatem rzecz¹ nie-
zwykle istotn¹ jest zapewnienie im wsparcia i zachêt�1.

Dla w³a�ciwej realizacji przedmiotu w zakresie rozszerzonym nie jest konieczna zmiana ramo-
wego planu nauczania. Wydaje siê jednak celowe przeznaczenie co najmniej 1 godziny w cyklu
kszta³cenia z puli godzin do dyspozycji dyrektora na realizacjê zajêæ z podstaw przedsiêbiorczo-
�ci (w wypadku uczniów przygotowuj¹cych siê do matury z podstaw przedsiêbiorczo�ci opty-
malne by³oby przeznaczenie dodatkowo 2�3 godzin).

Zasadniczym celem prezentowanej koncepcji jest przygotowanie m³odych ludzi do aktywne-
go uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym. Powinno siê to odbywaæ przez rozwijanie
u m³odych ludzi postaw przedsiêbiorczych oraz nabywanie przez nich umiejêtno�ci radzenia
sobie z wszelkiego rodzaju wyzwaniami i problemami wi¹¿¹cymi siê z funkcjonowaniem w warun-
kach gospodarki rynkowej. Wspó³czesny obywatel powinien posi¹�æ podstawow¹ wiedzê z za-
kresu ekonomii i przedsiêbiorczo�ci, aby móc bez obaw funkcjonowaæ w rzeczywisto�ci
gospodarczej. Mo¿liwo�æ wyboru na egzaminie maturalnym przedmiotu na poziomie rozszerzo-
nym jest szczególnie istotna w przypadku tych uczniów, którzy dalsze kszta³cenie wi¹¿¹ z kierun-
kami ekonomicznymi.

Przy ograniczonych mo¿liwo�ciach czasowych w realizacji przedmiotu podstawy przedsiêbior-
czo�ci na poziomie podstawowym, znaczna czê�æ zajêæ musi byæ ukierunkowana na kszta³cenie
umiejêtno�ci praktycznych. Jednak zrozumienie funkcjonowania zasad gospodarki rynkowej oraz
mechanizmów dzia³ania poszczególnych jej podmiotów wymaga szerokiej podstawy teoretycznej.
Dlatego te¿ w rozszerzonej wersji przedmiotu proponuje siê wzbogacenie tre�ci kszta³cenia o wiêk-
sz¹ liczbê zagadnieñ teoretycznych. Dziêki temu uczeñ bêdzie mia³ szersze spojrzenie na funkcjo-
nowanie gospodarki i jej podmiotów w uk³adzie regionalnym, krajowym i miêdzynarodowym.
Jednocze�nie, dziêki realizacji przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pog³êbi umiejêtno�ci praktycz-
ne zwi¹zane m.in. z funkcjonowaniem na europejskim rynku pracy, zak³adaniem i prowadzeniem
w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej, dokonywaniem rozliczeñ podatkowych i inwestowaniem kapita³u.

1 Realizacja wspólnotowego programu lizboñskiego: Rozbudzanie ducha przedsiêbiorczo�ci poprzez edu-
kacjê i kszta³cenie, Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 13.02.2006 r., KOM(2006) 33.
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Propozycja obejmuje 3 wersje rozszerzonej wersji podstawy programowej podstaw przedsiê-
biorczo�ci w obowi¹zuj¹cym schemacie budowy podstawy programowej (obejmuj¹cym: cele
edukacyjne, zadania szko³y, tre�ci nauczania i osi¹gniêcia):
1. Wersja A jest rozszerzon¹, pe³n¹ wersj¹ podstawy programowej, zawieraj¹c¹ tre�ci poziomu

podstawowego. Ta wersja ca³o�ciowo, w sposób kompletny, ujmuje problem kszta³cenia w za-
kresie przedsiêbiorczo�ci.

2. Wersja B zawiera tylko tre�ci rozszerzaj¹ce podstawê obowi¹zuj¹c¹ obecnie. Jest zgodna
z za³o¿eniem, ¿e na poziomie rozszerzonym nie ujmuje siê tre�ci podstawowych. Zawiera ele-
menty uznane przez autorów za podstawowe w kszta³ceniu przedsiêbiorczo�ci, ale poniewa¿
nie znajduj¹ siê one w obecnie obowi¹zuj¹cej wersji podstawy w zakresie podstawowym, to
uzupe³niono o nie wersjê rozszerzon¹. Ta wersja nadaje siê bezpo�rednio do do³¹czenia do
obecnie obowi¹zuj¹cej podstawy programowej w zakresie podstawowym, bez ¿adnych jej
zmian.

3. W wersji C za³o¿ono mo¿liwo�æ modyfikacji dotychczas obowi¹zuj¹cej podstawy programo-
wej w zakresie podstawowym. Sk³ada³aby siê ona z dwóch czê�ci, ujêtych tabelarycznie:
wersji C(r) zawieraj¹cej na poziomie rozszerzonym tylko tre�ci rzeczywi�cie rozszerzaj¹ce oraz
wersji C(p), stanowi¹cej zmodyfikowan¹ wersjê obecnie obowi¹zuj¹cej podstawy w zakresie
podstawowym. W czê�ci rozszerzonej nie zawiera³aby wiêc tych elementów, które �nadrabia-
j¹� braki wersji podstawowej.

Wielowariantowe przygotowanie podstawy ma na celu umo¿liwienie szybkiego jej wdro¿enia,
niezale¿nie od decyzji administracyjnych dotycz¹cych zmian (lub ich braku) w obecnie obowi¹-
zuj¹cej podstawie programowej w zakresie podstawowym.

Zaproponowany uk³ad tre�ci nauczania zorganizowany jest w o�miu logicznie powi¹zanych
grupach tematycznych.

Pierwsza obejmuje tre�ci zwi¹zane z rozumieniem pojêcia przedsiêbiorczo�ci oraz umiejêtno-
�ciami interpersonalnymi niezbêdnymi w komunikowaniu siê spo³ecznym i pracy zespo³owej.

Druga grupa tematyczna to mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej. Bardzo istot-
ne wydaje siê szerokie nakre�lenie zasad funkcjonowania gospodarki, w której m³odzi ludzie
bêd¹ ¿yæ i pracowaæ. Dlatego w tej czê�ci znajduj¹ siê tre�ci odnosz¹ce siê do zasad rz¹dz¹cych
rynkiem oraz powi¹zañ miêdzy podmiotami wystêpuj¹cymi w gospodarce rynkowej, tzn. gospo-
darstwami domowymi, przedsiêbiorstwami, ró¿nego rodzaju instytucjami i pañstwem. Szczególnie
wa¿ne s¹ tak¿e tre�ci dotycz¹ce bud¿etów publicznych i polityki bud¿etowej, systemu podatko-
wego w Polsce oraz systemu ubezpieczeñ.

Trzecia grupa tematyczna obejmuje charakterystykê systemu bankowego i rynku finansowe-
go. Umo¿liwi ona m³odzie¿y zapoznanie siê z istot¹ polityki pieniê¿nej pañstwa i jej konsekwen-
cjami oraz ró¿nymi formami powszechnie oferowanych us³ug bankowych i finansowych, w tym
formami inwestowania kapita³u.

W czwartej grupie proponuje siê zagadnienia zwi¹zane z aktywno�ci¹ zawodow¹ i rynkiem
pracy. Obejmuj¹ one funkcjonowanie lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego rynku
pracy, sposoby aktywnego poszukiwania pracy i przygotowywanie aplikacji.

Pi¹ta grupa tre�ci nauczania wi¹¿e siê z funkcjonowaniem przedsiêbiorstwa na rynku; obej-
muje jego formy organizacyjno-prawne, elementy finansów przedsiêbiorstwa i jego zarz¹dzania
oraz marketing. Realizacja tre�ci kszta³cenia z tej grupy tematycznej warunkuje wprowadzenie
problematyki dotycz¹cej prowadzenia w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej, wa¿nej z punktu wi-
dzenia uczestnictwa w ¿yciu gospodarczym (szósta grupa tematyczna).

TOMASZ RACHWA£, JOANNA KUDE£KO, MARIOLA TRACZ, KRZYSZTOF WACH, WIOLETTA KILAR



315

Wobec coraz wiêkszej otwarto�ci gospodarki krajowej niezbêdne jest uwzglêdnienie proble-
matyki zwi¹zanej z procesami globalizacji i integracji gospodarczej oraz wspó³pracy miêdzynaro-
dowej przedsiêbiorstw. Te kwestie to siódma grupa tematyczna.

W ostatniej, ósmej grupie uwzglêdnione zosta³y wa¿ne zagadnienia dotycz¹ce przestrzegania
norm etycznych w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym.

W ocenie autorów przygotowany projekt podstawy zawiera spójne i kompleksowe ujêcie
problematyki najistotniejszej w kszta³ceniu przedsiêbiorczo�ci i mo¿liwej do realizacji w ramach
obowi¹zuj¹cego ramowego planu nauczania2.

Projekt podstawy programowej podstaw przedsiêbiorczo�ci w zakresie rozszerzonym

WERSJA A
(pe³na wersja, zawieraj¹ca tre�ci nauczania w zakresie podstawowym)

Cele edukacyjne
1. Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych i zachowañ etycznych w ¿yciu osobistym i zawodowym.
2. Kszta³towanie umiejêtno�ci komunikowania siê, wspó³pracy w ró¿nych sytuacjach spo³ecz-

nych i zawodowych, negocjacji i rozwi¹zywania konfliktów.
3. Poznanie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej i powi¹zañ miêdzy jej podmiotami.
4. Kszta³towanie umiejêtno�ci gospodarowania pieniêdzmi, korzystania z us³ug finansowych

i inwestowania kapita³u.
5. Poznanie regu³ funkcjonowania rynku pracy i kszta³towanie umiejêtno�ci aktywnego poszu-

kiwania pracy na rynkach krajowym i europejskim.
6. Poznanie zasad funkcjonowania przedsiêbiorstwa w gospodarce rynkowej.
7. Przygotowanie do prowadzenia w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej.
8. Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki europejskiej i globalnej oraz mo¿liwo�ci miêdzy-

narodowej wspó³pracy przedsiêbiorstw.
9. Kszta³towanie umiejêtno�ci pos³ugiwania siê podstawow¹ terminologi¹ z zakresu nauk ekono-

micznych i prawa gospodarczego oraz korzystania z ró¿nych �róde³ informacji ekonomicznych.

Zadania szko³y
1. Zapewnienie uczniom mo¿liwo�ci uzyskania wiadomo�ci i umiejêtno�ci oraz kszta³towania

postaw przedsiêbiorczych w celu przygotowania ich do aktywnego uczestnictwa w ¿yciu
gospodarczym, w tym skutecznego wykonywania pracy najemnej i prowadzenia w³asnej dzia-
³alno�ci gospodarczej.

2. Pobudzanie zainteresowania prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej i chêci ci¹g³ego inwe-
stowania w siebie.

3. Zapewnienie kontaktów z przedstawicielami ¿ycia gospodarczego i mo¿liwo�ci realizacji czê-
�ci zajêæ poza szko³¹ w ró¿nego typu instytucjach otoczenia przedsiêbiorczo�ci i przedsiê-
biorstwach.

2 Projekt zosta³ z³o¿ony w 2007 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Bêdziemy wdziêczni za wszelkie
sugestie i uwagi. Prosimy o przes³anie ich pod adresem mailowym kierownika zespo³u: T.Rachwal@ap.kra-
kow.pl lub do Departamentu Edukacji Komisji Nadzoru Finansowego albo bezpo�rednio do Ministerstwa
Edukacji Narodowej.
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4. Zapewnienie uczniom warunków organizacyjnych umo¿liwiaj¹cych realizacjê celów eduka-
cyjnych podstaw przedsiêbiorczo�ci w zakresie rozszerzonym.

5. Rozbudzanie zainteresowañ dalszym kszta³ceniem w szko³ach wy¿szych na kierunkach eko-
nomicznych i mened¿erskich.

Tre�ci nauczania
Przedsiêbiorczo�æ i umiejêtno�ci interpersonalne

1. Istota i rodzaje przedsiêbiorczo�ci.
2. Postawa przedsiêbiorcza w ¿yciu osobistym i zawodowym.
3. Formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, czynniki sprzyjaj¹ce skutecznemu porozumie-

waniu siê i bariery komunikacyjne.
4. Techniki negocjacji i metody rozwi¹zywania konfliktów.
5. Istota i zasady pracy zespo³owej, rola lidera w zespole.

Funkcjonowanie gospodarki rynkowej
6. Mechanizm funkcjonowania rynku.
7. Podmioty gospodarki rynkowej i ich wzajemne powi¹zania.
8. Gospodarstwo domowe i racjonalne gospodarowanie jego bud¿etem.
9. Rola pañstwa w gospodarce rynkowej, mierniki i wska�niki rozwoju gospodarczego.

10. �ród³a wp³ywów i kierunki wydatków bud¿etu pañstwa oraz bud¿etów jednostek samorz¹du
terytorialnego.

11. System podatkowy w Polsce, roczne rozliczenie podatkowe z dochodów osobistych.
12. Funkcjonowanie systemu ubezpieczeñ.

System bankowy i rynek finansowy
13. Pieni¹dz i system bankowy w Polsce.
14. Bankowe i pozabankowe us³ugi finansowe.
15. Funkcjonowanie rynku kapita³owego i pieniê¿nego.
16. Formy inwestowania kapita³u.
17. Podstawowe zasady inwestowania na gie³dzie papierów warto�ciowych.

Aktywno�æ zawodowa i rynek pracy
18. Motywy aktywno�ci zawodowej cz³owieka.
19. Funkcjonowanie rynku pracy, zjawisko bezrobocia i sposoby jego ograniczania.
20. Metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowanie listu motywacyjnego i ¿yciorysu

zawodowego (CV, EuroPass), rozmowa kwalifikacyjna.
21. Podstawy prawne zatrudnienia � umowy cywilnoprawne, umowa o pracê.
22. Podstawowe prawa oraz obowi¹zki pracownika i pracodawcy.
23. Mo¿liwo�ci zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

Przedsiêbiorstwo
24. Istota i cele przedsiêbiorstwa, klasyfikacja przedsiêbiorstw wed³ug wielko�ci.
25. Formy organizacyjno-prawne dzia³alno�ci gospodarczej.
26. Maj¹tek przedsiêbiorstwa i �ród³a jego finansowania.
27. Przychody, koszty i wynik finansowy przedsiêbiorstwa oraz zobowi¹zania przedsiêbiorstw

z tytu³u podatków.
28. Rola kapita³u ludzkiego w przedsiêbiorstwie w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.
29. Proces zarz¹dzania przedsiêbiorstwem.
30. Marketing i jego rola w funkcjonowaniu przedsiêbiorstwa.

W³asna dzia³alno�æ gospodarcza
31. Postawa i cechy przedsiêbiorcy, niepewno�æ i ryzyko w dzia³alno�ci gospodarczej.
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32. Rozpoznawanie szans rynkowych.
33. Planowanie w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej i tworzenie biznesplanu.
34. Procedura rejestracji i likwidacji dzia³alno�ci gospodarczej.

Globalna gospodarka
35. Globalizacja dzia³alno�ci gospodarczej.
36. Formy wspó³pracy zagranicznej przedsiêbiorstw.
37. Gospodarcze skutki integracji europejskiej, europejska swoboda dzia³alno�ci gospodarczej.

Uczciwo�æ w biznesie
38. Ochrona konkurencji i konsumenta.
39. Etyka przedsiêbiorczo�ci i spo³eczna odpowiedzialno�æ biznesu.

Osi¹gniêcia
1. Rozumienie roli postaw przedsiêbiorczych w ¿yciu osobistym i rozwoju gospodarczym oraz

konieczno�ci ci¹g³ego inwestowania w rozwój osobisty.
2. Umiejêtno�æ skutecznego porozumiewania siê, prowadzenia negocjacji, rozwi¹zywania kon-

fliktów i pracy w zespole.
3. Rozumienie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej i roli pañstwa w gospodarce.
4. Umiejêtno�æ analizy bud¿etu pañstwa i bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego oraz

planowania bud¿etu gospodarstwa domowego.
5. Umiejêtno�æ analizy podstawowych mierników i wska�ników ekonomicznych.
6. Umiejêtno�æ dokonywania rozliczeñ podatkowych z tytu³u dochodów osobistych i dzia³al-

no�ci gospodarczej.
7. Znajomo�æ regu³ funkcjonowania systemu ubezpieczeñ i umiejêtno�æ korzystania z podsta-

wowych us³ug ubezpieczeniowych.
8. Rozumienie roli banku centralnego w sterowaniu procesami gospodarczymi.
9. Umiejêtno�æ korzystania z us³ug bankowych.

10. Rozró¿nianie form inwestowania kapita³u i umiejêtno�æ ich charakterystyki pod wzglêdem
ryzyka i oczekiwanych zysków.

11. Umiejêtno�æ analizy wska�ników gie³dowych i podejmowania decyzji inwestycyjnych na
gie³dzie papierów warto�ciowych.

12. Znajomo�æ podstawowych mechanizmów kszta³tuj¹cych rynek pracy, rodzajów i mierników
bezrobocia oraz oceny sposobów przeciwdzia³ania bezrobociu.

13. Umiejêtno�æ aktywnego poszukiwania pracy na rynkach krajowym i europejskim, przygoto-
wania aplikacji i rozmowy kwalifikacyjnej.

14. Umiejêtno�æ nawi¹zania i rozwi¹zania stosunku pracy, znajomo�æ podstawowych praw i obo-
wi¹zków pracownika i pracodawcy.

15. Znajomo�æ form organizacyjno-prawnych prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej, umiejêt-
no�æ wyboru w³a�ciwej formy organizacyjno-prawnej przy zak³adaniu w³asnej dzia³alno�ci.

16. Znajomo�æ sposobów pozyskiwania kapita³u dla przedsiêbiorstwa oraz umiejêtno�æ inter-
pretacji jego wyników finansowych.

17. Znajomo�æ procesu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem i rozumienie roli marketingu w funkcjo-
nowaniu przedsiêbiorstwa.

18. Znajomo�æ procedur rejestracji dzia³alno�ci gospodarczej oraz umiejêtno�æ przygotowywa-
nia dokumentów zwi¹zanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem w³asnej dzia³alno�ci gospo-
darczej.

19. Umiejêtno�æ stosowania wybranych metod rozpoznawania szans rynkowych i tworzenia
biznesplanu w³asnego przedsiêbiorstwa.
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20. Identyfikacja przejawów globalizacji gospodarki �wiatowej i gospodarczych skutków inte-
gracji europejskiej.

21. Znajomo�æ form miêdzynarodowej wspó³pracy przedsiêbiorstw, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem uwarunkowañ jednolitego rynku europejskiego.

22. Znajomo�æ praw konsumenta i umiejêtno�æ ich egzekwowania.
23. Rozumienie znaczenia przestrzegania zasad uczciwo�ci w biznesie.
24. Poprawne pos³ugiwanie siê poznan¹ terminologi¹ z zakresu nauk ekonomicznych, spo³ecz-

nych i prawnych oraz umiejêtno�æ korzystania z tradycyjnych i nowoczesnych �róde³ infor-
macji gospodarczych.

WERSJA B
(wersja zawieraj¹ca tylko tre�ci rozszerzaj¹ce, zak³adaj¹ca, ¿e podstawa programowa w zakresie
podstawowym nie bêdzie modyfikowana)

Cele edukacyjne:
1. Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych i zachowañ etycznych w ¿yciu osobistym i za-

wodowym.
2. Kszta³towanie umiejêtno�ci komunikowania siê, wspó³pracy w ró¿nych sytuacjach spo³ecz-

nych i zawodowych, negocjacji i rozwi¹zywania konfliktów.
3. Poznanie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej i powi¹zañ miêdzy jej pod-

miotami.
4. Kszta³towanie umiejêtno�ci gospodarowania pieniêdzmi, korzystania z us³ug finansowych

i inwestowania kapita³u.
5. Poznanie regu³ funkcjonowania rynku pracy i kszta³towanie umiejêtno�ci aktywnego poszu-

kiwania pracy na rynkach krajowym i europejskim.
6. Poznanie zasad funkcjonowania przedsiêbiorstwa w gospodarce rynkowej.
7. Przygotowanie do prowadzenia w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej.
8. Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki europejskiej i globalnej oraz mo¿liwo�ci wspó³-

pracy miêdzynarodowej przedsiêbiorstw.
9. Kszta³towanie umiejêtno�ci pos³ugiwania siê podstawow¹ terminologi¹ z zakresu nauk ekono-

micznych i prawa gospodarczego oraz korzystania z ró¿nych �róde³ informacji ekonomicznych.

Zadania szko³y
1. Zapewnienie uczniom mo¿liwo�ci uzyskania wiedzy i umiejêtno�ci z zakresu przedsiêbiorczo-

�ci oraz kszta³towania postaw przedsiêbiorczych w celu przygotowania ich do aktywnego
uczestnictwa w ¿yciu gospodarczym, w tym skutecznego wykonywania pracy najemnej i pro-
wadzenia w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej.

2. Pobudzanie zainteresowania prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej i chêci ci¹g³ego inwe-
stowania w rozwój osobisty.

3. Zapewnienie kontaktów z przedstawicielami ¿ycia gospodarczego w regionie i mo¿liwo�ci
realizacji czê�ci zajêæ poza szko³¹, w ró¿nego typu instytucjach otoczenia przedsiêbiorczo�ci
i przedsiêbiorstwach.

4. Zapewnienie uczniom warunków organizacyjnych umo¿liwiaj¹cych realizacjê celów eduka-
cyjnych podstaw przedsiêbiorczo�ci w zakresie rozszerzonym.

5. Rozbudzanie zainteresowañ kszta³ceniem w szko³ach wy¿szych na kierunkach ekonomicznych
i mened¿erskich.
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Tre�ci nauczania
Przedsiêbiorczo�æ i umiejêtno�ci interpersonalne

1. Rodzaje przedsiêbiorczo�ci.
2. Czynniki sprzyjaj¹ce skutecznemu porozumiewaniu siê i bariery komunikacyjne.
3. Techniki negocjacji i metody rozwi¹zywania konfliktów.

Funkcjonowanie gospodarki rynkowej
4. Podmioty gospodarki rynkowej i ich wzajemne powi¹zania.
5. System podatkowy w Polsce, roczne rozliczenie podatkowe z dochodów osobistych.

System bankowy i rynek finansowy
6. Podstawowe zasady inwestowania na gie³dzie papierów warto�ciowych.

Aktywno�æ zawodowa i rynek pracy
7. Przygotowanie listu motywacyjnego i ¿yciorysu zawodowego (CV, EuroPass), rozmowa kwa-

lifikacyjna.
8. Mo¿liwo�ci zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

Przedsiêbiorstwo
9. Istota i cele przedsiêbiorstwa, klasyfikacja przedsiêbiorstw wed³ug wielko�ci.

10. Rola kapita³u ludzkiego w przedsiêbiorstwie w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.
11. Zobowi¹zania przedsiêbiorstwa z tytu³u podatków.
12. Proces zarz¹dzania przedsiêbiorstwem.
13. Marketing i jego rola w funkcjonowaniu przedsiêbiorstwa.

W³asna dzia³alno�æ gospodarcza
14. Postawa i cechy przedsiêbiorcy, niepewno�æ i ryzyko w dzia³alno�ci gospodarczej.
15. Rozpoznawanie szans rynkowych.
16. Planowanie w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej i tworzenie biznesplanu.
17. Procedura rejestracji i likwidacji dzia³alno�ci gospodarczej.

Globalna gospodarka
18. Globalizacja dzia³alno�ci gospodarczej.
19. Formy wspó³pracy zagranicznej przedsiêbiorstw.
20. Gospodarcze skutki integracji europejskiej, europejska swoboda dzia³alno�ci gospodarczej.

Uczciwo�æ w biznesie
21. Ochrona konkurencji i konsumenta.
22. Etyka przedsiêbiorczo�ci i spo³eczna odpowiedzialno�æ biznesu.

Osi¹gniêcia:
1. Umiejêtno�æ pokonywania barier komunikacyjnych, prowadzenia negocjacji i rozwi¹zywania

konfliktów.
2. Rozumienie relacji miêdzy ró¿nymi podmiotami gospodarki rynkowej.
3. Znajomo�æ funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce oraz umiejêtno�æ dokonywania

rozliczeñ z tytu³u opodatkowania dochodów osobistych i dzia³alno�ci gospodarczej w wy-
branych formach.

4. Umiejêtno�æ analizy wska�ników gie³dowych i podejmowania decyzji inwestycyjnych na
gie³dzie papierów warto�ciowych.

5. Umiejêtno�æ aktywnego poszukiwania pracy na rynkach krajowym i europejskim, przygoto-
wania w³a�ciwej aplikacji i rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Znajomo�æ procesu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem i rozumienie roli marketingu w funkcjono-
waniu przedsiêbiorstwa.
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7. Umiejêtno�æ stosowania wybranych metod rozpoznawania szans rynkowych i tworzenia
biznesplanu w³asnego przedsiêbiorstwa.

8. Identyfikacja przejawów globalizacji gospodarki �wiatowej i gospodarczych skutków inte-
gracji europejskiej.

9. Znajomo�æ form miêdzynarodowej wspó³pracy przedsiêbiorstw, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem uwarunkowañ jednolitego rynku europejskiego.

10. Rozumienie znaczenia przestrzegania zasad uczciwo�ci w biznesie.
11. Poprawne pos³ugiwanie siê poznan¹ terminologi¹ z zakresu nauk ekonomicznych, spo³ecz-

nych i prawnych oraz umiejêtno�æ korzystania z tradycyjnych i nowoczesnych �róde³ infor-
macji gospodarczych.

WERSJA C
(wersja zawieraj¹ca tre�ci rozszerzaj¹ce, zak³adaj¹ca, ¿e podstawa programowa w zakresie pod-
stawowym bêdzie modyfikowana wed³ug podanego wzoru)

Uwaga. Zastosowano uk³ad tabelaryczny w celu u³atwienia porównania zakresu podstawowego
z zakresem rozszerzonym.

1. Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych
i zachowañ etycznych.

2. Poznanie zasad pracy w zespole i kszta³towa-
nie umiejêtno�ci komunikowania siê
i wspó³pracy w zespole.

3. Poznanie mechanizmów funkcjonowania
gospodarki rynkowej.

4. Kszta³towanie umiejêtno�ci gospodarowania
pieniêdzmi i poznanie form inwestowania
kapita³u.

5. Poznanie regu³ funkcjonowania rynku pracy
i kszta³towanie umiejêtno�ci aktywnego
poszukiwania pracy.

6. Poznanie podstawowych zasad funkcjono-
wania przedsiêbiorstwa w gospodarce
rynkowej i prowadzenia w³asnej dzia³alno�ci
gospodarczej.

7. Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki
europejskiej i globalnej.

1. Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych
i zachowañ etycznych w ¿yciu osobistym
i zawodowym.

2. Kszta³towanie umiejêtno�ci komunikowania
siê, wspó³pracy w ró¿nych sytuacjach
spo³ecznych i zawodowych, negocjacji
i rozwi¹zywania konfliktów.

3. Poznanie mechanizmów funkcjonowania
gospodarki rynkowej i powi¹zañ miêdzy jej
podmiotami.

4. Kszta³towanie umiejêtno�ci gospodarowania
pieniêdzmi, korzystania z us³ug finansowych
i inwestowania kapita³u.

5. Poznanie regu³ funkcjonowania rynku pracy
i kszta³towanie umiejêtno�ci aktywnego
poszukiwania pracy na rynkach krajowym
i europejskim.

6. Poznanie zasad funkcjonowania przedsiêbior-
stwa w gospodarce rynkowej.

7. Przygotowanie do prowadzenia w³asnej
dzia³alno�ci gospodarczej.

8. Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki
europejskiej i globalnej oraz mo¿liwo�ci
wspó³pracy miêdzynarodowej przedsiêbiorstw.

9. Kszta³towanie umiejêtno�ci pos³ugiwania siê
podstawow¹ terminologi¹ z zakresu nauk
ekonomicznych i prawa gospodarczego oraz
korzystania z ró¿nych �róde³ informacji
ekonomicznych.

Zakres podstawowy � C(p) Zakres rozszerzony � C(r)

CELE EDUKACYJNE
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1. Zapewnienie uczniom mo¿liwo�ci kszta³to-
wania postaw przedsiêbiorczych w celu
przygotowania ich do aktywno�ci spo³ecznej
i zawodowej.

2. Pobudzanie chêci ci¹g³ego inwestowania
w rozwój osobisty.

3. Zapewnienie kontaktów z przedstawicielami
¿ycia gospodarczego w regionie.

4. Rozbudzanie zainteresowañ dalszym
kszta³ceniem.

1. Zapewnienie uczniom mo¿liwo�ci uzyskania
wiedzy i umiejêtno�ci z zakresu przedsiêbior-
czo�ci oraz kszta³towania postaw przedsiê-
biorczych w celu przygotowania ich do
aktywnego uczestnictwa w ¿yciu gospodar-
czym, w tym skutecznego wykonywania
pracy najemnej i prowadzenia w³asnej
dzia³alno�ci gospodarczej.

2. Pobudzanie zainteresowania prowadzeniem
dzia³alno�ci gospodarczej i chêci ci¹g³ego
inwestowania w rozwój osobisty.

3. Zapewnienie kontaktów z przedstawicielami
¿ycia gospodarczego w regionie i mo¿liwo�ci
realizacji czê�ci zajêæ poza szko³¹ w ró¿nego
typu instytucjach otoczenia przedsiêbiorczo-
�ci i przedsiêbiorstwach.

4. Zapewnienie uczniom warunków umo¿liwia-
j¹cych realizacjê celów edukacyjnych
podstaw przedsiêbiorczo�ci w zakresie
rozszerzonym.

5. Rozbudzanie zainteresowañ dalszym
kszta³ceniem w szko³ach wy¿szych na
kierunkach ekonomicznych i mened¿erskich.

Zakres podstawowy � C(p) Zakres rozszerzony � C(r)

ZADANIA SZKO£Y

1. Istota przedsiêbiorczo�ci.
2. Postawa przedsiêbiorcza w ¿yciu osobistym

i zawodowym.
3. Formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
4. Istota i zasady pracy zespo³owej, rola lidera

w zespole.

1. Rodzaje przedsiêbiorczo�ci.
2. Czynniki sprzyjaj¹ce skutecznemu porozu-

miewaniu siê i bariery komunikacyjne.
3. Techniki negocjacji i metody rozwi¹zywania

konfliktów.

TRE�CI NAUCZANIA

Przedsiêbiorczo�æ i umiejêtno�ci interpersonalne

Funkcjonowanie gospodarki rynkowej

1. Mechanizm funkcjonowania rynku.
2. Gospodarstwo domowe i racjonalne gospoda-

rowanie jego bud¿etem.
3. Rola pañstwa w gospodarce rynkowej,

mierniki i wska�niki rozwoju gospodarczego.
4. �ród³a wp³ywów i kierunki wydatków

bud¿etu pañstwa oraz bud¿etów jednostek
samorz¹du terytorialnego.

5. Podstawowe formy opodatkowania i roczne
rozliczenie podatkowe z dochodów
osobistych.

6. Funkcjonowanie systemu ubezpieczeñ.

1. Podmioty gospodarki rynkowej i ich wzajemne
powi¹zania.

2. System podatkowy w Polsce.
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Zakres podstawowy � C(p) Zakres rozszerzony � C(r)

System bankowy i rynek finansowy

Przedsiêbiorstwo

W³asna dzia³alno�æ gospodarcza

1. Podstawowe zasady inwestowania na gie³dzie
papierów warto�ciowych.

1. Pieni¹dz i system bankowy w Polsce.
2. Bankowe i pozabankowe us³ugi finansowe.
3. Funkcjonowanie rynku kapita³owego

i pieniê¿nego.
4. Formy inwestowania kapita³u.
5. Funkcjonowanie gie³dy papierów

warto�ciowych.

1. Mo¿liwo�ci zatrudnienia na europejskim
rynku pracy.

1. Motywy aktywno�ci zawodowej cz³owieka.
2. Funkcjonowanie rynku pracy, zjawisko

bezrobocia i sposoby jego ograniczania.
3. Podstawy prawne zatrudnienia � umowy

cywilnoprawne, umowa o pracê.
4. Metody aktywnego poszukiwania pracy.

Przygotowanie listu motywacyjnego
i ¿yciorysu zawodowego (CV, EuroPass),
rozmowa kwalifikacyjna.

5. Podstawowe prawa i obowi¹zki pracownika
i pracodawcy.

Aktywno�æ zawodowa i rynek pracy

1. Istota i cele przedsiêbiorstwa, klasyfikacja
przedsiêbiorstw wed³ug wielko�ci.

2. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia
dzia³alno�ci gospodarczej.

3. Maj¹tek przedsiêbiorstwa i �ród³a jego
finansowania.

4. Przychody, koszty i wynik finansowy
przedsiêbiorstwa.

5. Zarz¹dzanie i marketing w dzia³alno�ci
gospodarczej.

1. Rola kapita³u ludzkiego w przedsiêbiorstwie
w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

2. Proces zarz¹dzania przedsiêbiorstwem.
3. Marketing i jego rola w funkcjonowaniu

przedsiêbiorstwa.
4. Zobowi¹zania przedsiêbiorstwa z tytu³u

podatków.

1. Niepewno�æ i ryzyko w dzia³alno�ci gospo-
darczej.

2. Rozpoznawanie szans rynkowych.

1. Postawa i cechy przedsiêbiorcy.
2. Planowanie w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej

i tworzenie biznesplanu.
3. Procedura rejestracji i likwidacji dzia³alno�ci

gospodarczej.

1. Globalizacja dzia³alno�ci gospodarczej.
2. Formy wspó³pracy zagranicznej przedsiê-

biorstw.
3. Europejska swoboda dzia³alno�ci gospodarczej.

1. Globalizacja gospodarki �wiatowej.
2. Gospodarcze skutki integracji europejskiej.

Globalna gospodarka

1. Ochrona podstawowych praw konsumenta.
2. Etyka przedsiêbiorczo�ci.

1. Ochrona konkurencji i konsumenta.
2. Spo³eczna odpowiedzialno�æ biznesu.

Uczciwo�æ w biznesie

TOMASZ RACHWA£, JOANNA KUDE£KO, MARIOLA TRACZ, KRZYSZTOF WACH, WIOLETTA KILAR
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Zakres podstawowy � C(p) Zakres rozszerzony � C(r)

OSI¥GNIÊCIA

1. Rozumienie roli postaw przedsiêbiorczych w ¿yciu
osobistym i rozwoju gospodarczym oraz konieczno�ci
ci¹g³ego inwestowanie w rozwój osobisty.

2. Umiejêtno�æ skutecznego porozumiewania siê i pracy
zespo³owej.

3. Rozumienie mechanizmów funkcjonowania gospodarki
rynkowej i roli pañstwa w gospodarce.

4. Umiejêtno�æ analizy bud¿etu pañstwa i bud¿etów
jednostek samorz¹du terytorialnego oraz planowania
bud¿etu gospodarstwa domowego.

5. Umiejêtno�æ analizy podstawowych mierników
i wska�ników ekonomicznych.

6. Umiejêtno�æ dokonywania rozliczeñ podatkowych z tytu³u
dochodów osobistych.

7. Znajomo�æ regu³ funkcjonowania systemu ubezpieczeñ
i umiejêtno�æ korzystania z podstawowych us³ug
ubezpieczeniowych.

8. Rozumienie roli banku centralnego w sterowaniu procesami
gospodarczymi.

9. Umiejêtno�æ korzystania z us³ug bankowych.
10. Rozró¿nianie form inwestowania kapita³u i umiejêtno�æ ich

charakterystyki pod wzglêdem ryzyka i oczekiwanych
zysków.

11. Znajomo�æ podstawowych mechanizmów kszta³tuj¹cych
rynek pracy oraz rodzajów i mierników bezrobocia,
umiejêtno�æ oceny sposobów przeciwdzia³ania bezrobociu.

12. Umiejêtno�æ aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania
aplikacji i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

13. Umiejêtno�æ nawi¹zania i rozwi¹zania stosunku pracy,
znajomo�æ podstawowych praw oraz obowi¹zków
pracownika i pracodawcy.

14. Znajomo�æ form organizacyjno-prawnych prowadzenia
dzia³alno�ci gospodarczej, umiejêtno�æ wyboru w³a�ciwej
formy organizacyjno-prawnej przy zak³adaniu w³asnej
dzia³alno�ci.

15. Umiejêtno�æ opracowania uproszczonego biznesplanu.
16. Znajomo�æ sposobów pozyskiwania kapita³u dla

przedsiêbiorstwa oraz umiejêtno�æ interpretacji jego
wyników finansowych.

17. Znajomo�æ procedur rejestracji dzia³alno�ci gospodarczej
oraz umiejêtno�æ przygotowywania dokumentów
zwi¹zanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem w³asnej
dzia³alno�ci gospodarczej.

18. Identyfikacja przejawów globalizacji gospodarki �wiatowej
i gospodarczych skutków integracji europejskiej.

19. Znajomo�æ praw konsumenta i umiejêtno�æ ich
egzekwowania.

20. Rozumienie znaczenia przestrzegania zasad uczciwo�ci
w biznesie.

1. Umiejêtno�æ pokonywania
barier komunikacyjnych,
prowadzenia negocjacji
i rozwi¹zywania konfliktów.

2. Rozumienie relacji miêdzy
ró¿nymi podmiotami
gospodarki rynkowej.

3. Znajomo�æ funkcjonowania
systemu podatkowego
w Polsce oraz umiejêtno�æ
dokonywania rozliczeñ
z tytu³u opodatkowania
dzia³alno�ci gospodarczej
w wybranych formach.

4. Umiejêtno�æ analizy
wska�ników gie³dowych
i podejmowania decyzji
inwestycyjnych na gie³dzie
papierów warto�ciowych.

5. Umiejêtno�æ aktywnego
poszukiwania pracy
na rynkach krajowym
i europejskim.

6. Znajomo�æ procesu
zarz¹dzania
przedsiêbiorstwem
i rozumienie roli marketingu
w funkcjonowaniu
przedsiêbiorstwa.

7. Umiejêtno�æ stosowania
wybranych metod
rozpoznawania szans
rynkowych w³asnego
przedsiêbiorstwa.

8. Znajomo�æ form
miêdzynarodowej wspó³pracy
przedsiêbiorstw, ze
szczególnym uwzglêdnieniem
uwarunkowañ jednolitego
rynku europejskiego.

9. Poprawne pos³ugiwanie siê
poznan¹ terminologi¹
z zakresu nauk
ekonomicznych, spo³ecznych
i prawnych oraz umiejêtno�æ
korzystania z tradycyjnych
i nowoczesnych �róde³
informacji gospodarczych.

Projekt podstawy programowej podstaw przedsiêbiorczo�ci...
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The Project of the Base for Curriculum
of �Basis for Entrepreneurships� Classes in General High Schools,

Profiled High Schools and Technical High Schools

The team of scholars from Cracow University of Economics and Pedagogical University
of Cracow headed by T. Rachwa³ and under auspices of Komisja Nadzoru Finansowego, mindful
of modern trends in the development of civilization and consequential need to form the entrepre-
neurial attitudes on all stages of human growth, has developed the new concept of the base for
curriculum of �basis for entrepreneurships� classes in general high schools, profiled high scho-
ols and technical high schools. The curriculum will be the fundament for the including this
subject to he Matura exam (lack of the curriculum prevent it from including now). So the number
of optional exams will be bigger and this is the important matter for the students of profiled high
schools and technical high schools who have fewer lessons � then the other students � on the
subject required on Matura exam and have no possibilities to get a grade for neither economic
subject. Besides the including it to Matura exam will allow to count this grade as a factor during
the recruitment procedures into the higher economical schools, will enhance the opportunities
for the graduates and will improve the role of economic education in the eyes of people, and will
popularize the entrepreneurial attitudes in Poland (this is one of the few of developed country
where this is impossible). Besides the prestige in the structure of school education probably will
be improved and the level of the teaching this subject will be enhanced, and the teachers will be
better prepared.

TOMASZ RACHWA£, JOANNA KUDE£KO, MARIOLA TRACZ, KRZYSZTOF WACH, WIOLETTA KILAR



325

Mariola Tracz
Zak³ad Dydaktyki Geografii
Tomasz Rachwa³
Zak³ad Przedsiêbiorczo�ci i Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Metody nauczania i �rodki dydaktyczne
stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiêbiorczo�ci

� wyniki badañ

Reforma strukturalna i programowa polskiego systemu edukacji na prze³omie XX i XXI w.
wprowadzi³a do wszystkich typów szkó³ ponadgimnazjalnych nowy przedmiot � podstawy przed-
siêbiorczo�ci. Jego cele nadrzêdne to wyposa¿enie uczniów w wiedzê i umiejêtno�ci z zakresu
podstaw ekonomii i funkcjonowania ró¿nego typu instytucji zwi¹zanych z gospodark¹ rynkow¹
oraz kszta³towanie szeroko rozumianej postawy przedsiêbiorczo�ci, w tym otwarto�ci i kreatyw-
no�ci w realizowaniu w³asnej kariery zawodowej.

Funkcjonowanie w polskiej szkole od 2003 r. nowego przedmiotu daje wiêc okazjê do reflek-
sji nad jego dydaktyczn¹ realizacj¹, któr¹ wyznaczaj¹ cele i zadania oraz osi¹gniêcia zapisane
w podstawie programowej (Podstawa programowa�, 2002) i przyjête w autorskich progra-
mach nauczania (np. Makie³a, Rachwa³ 2004). Podjêto zatem badania diagnostyczne, których
celem by³o:
� ustalenie rodzaju i czêstotliwo�ci stosowania metod aktywizuj¹cych stosowanych w naucza-

niu-uczeniu siê podstaw przedsiêbiorczo�ci,
� poznanie opinii nauczycieli o stopniu wyposa¿enia szkó³ w �rodki dydaktyczne niezbêdne do

realizacji zadañ zwi¹zanych z nauczanym przedmiotem,
� ustalenie rodzajów �rodków dydaktycznych najczê�ciej wykorzystywanych na lekcjach pod-

staw przedsiêbiorczo�ci.

W badaniach pos³u¿ono siê ankiet¹, która zawiera³a 20 pytañ (15 zamkniêtych i 5 otwartych).
Badania przeprowadzono w�ród 215 nauczycieli podstaw przedsiêbiorczo�ci wszystkich typów
szkó³ ponadgimnazjalnych, na terenie o�miu województw: lubelskiego, ³ódzkiego, ma³opolskie-
go, podkarpackiego, podlaskiego, �l¹skiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (tab. 1).
W celu zapewnienia wiarygodno�ci uzyskanych wyników odrzucono 20 ankiet niekompletnych.

W ankietowanej grupie blisko 1/3 (29,2%) stanowili nauczyciele z ponad 20-letnim sta¿em
pracy, a co pi¹ty nauczyciel tego przedmiotu pracowa³ w zawodzie nie d³u¿ej ni¿ piêæ lat (21,2%
badanych). Nauczyciele w wiêkszo�ci ukoñczyli studia wy¿sze w trybie stacjonarnym (dzien-
nym) � 84,2% osób, w tym 41,5% � kierunki ekonomiczne. Spo�ród absolwentów kierunków
nieekonomicznych du¿¹ grupê stanowili geografowie, którzy dostrzegli szansê zwi¹zan¹ z mo¿-
liwo�ci¹ nauczania drugiego przedmiotu, bardzo bliskiego pod wzglêdem tre�ci geografii spo-
³eczno-ekonomicznej (Piróg 2004, Rachwa³ 2004). Ponadto 47,6% ankietowanych nauczycieli
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ukoñczy³o studia podyplomowe z podstaw przedsiêbiorczo�ci, co jest niezbêdne w przypadku
absolwentów kierunków nieekonomicznych i zalecane w przypadku absolwentów kierunków
ekonomicznych.

Tab. 1. Ankietowani nauczyciele podstaw przedsiêbiorczo�ci wed³ug typów szkó³ i wielko�ci o�rodków

Licea
ogólnokszta³c¹ce
(LO) 61 28,0 20 17 15 9
Licea profilowane
(LP) 11 5,2 3 5 3 0
Technika
(T) 28 13,0 5 6 15 2
Zasadnicze szko³y
zawodowe
(ZSZ) 5 2,3 2 2 1
Zespo³y szkó³:
� LO i LP 19 8,8 9 8 2 0
� LO, LP, T 31 14,5 9 9 12 1
� LP, T, ZSZ 40 17,0 15 15 7 3
Razem 195 100,0 63 62 55 15

poni¿ej
20 tys.

mieszk.

Typ szko³y Liczba nauczycieli Liczba szkó³ w o�rodkach

ogó³em % powy¿ej
100 tys.
mieszk.

50�100 tys.
mieszk.

20�50 tys.
mieszk.

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie badañ ankietowych.

Zapisane w Podstawie programowej� (2002) zadania, cele, tre�ci i osi¹gniêcia wymagaj¹ od
nauczyciela podstaw przedsiêbiorczo�ci stosowania nowatorskich rozwi¹zañ metodycznych
i wykorzystywania na lekcjach ró¿nych �rodków dydaktycznych. Wyniki badañ ankietowych
dowodz¹, ¿e nauczyciele s¹ przekonani o potrzebie stosowania metod aktywizuj¹cych. Metody
aktywizuj¹ce stosuje czêsto 44,1%, a bardzo czêsto �12,8% badanych.

Analizuj¹c przestrzenne zró¿nicowanie zjawiska, nale¿y wskazaæ, ¿e metody aktywizuj¹ce
stosuj¹ bardzo czêsto i czêsto nauczyciele podstaw przedsiêbiorczo�ci z województw: ³ódzkie-
go, �l¹skiego, podlaskiego i zachodniopomorskiego. Stosunkowo du¿a grupa badanych wyko-
rzystuje metody aktywizuj¹ce rzadko � 23,1% lub tylko czasami � 10,0% badanych (tab. 2).
W�ród przyczyn tego stanu nauczyciele najczê�ciej podawali ma³¹ liczbê godzin w ramowym
planie nauczania przeznaczon¹ na realizacjê podstaw przedsiêbiorczo�ci. Nale¿y siê zgodziæ
z opini¹ nauczycieli, ¿e metody aktywizuj¹ce wymagaj¹ wiêkszego nak³adu pracy (i nauczyciela,
i ucznia) i s¹ czêsto czasoch³onne. Jednak przyczyn niezbyt czêstego stosowania metod aktywi-
zuj¹cych na lekcjach z podstaw przedsiêbiorczo�ci nale¿y tak¿e upatrywaæ w przygotowaniu
dydaktycznym badanych nauczycieli (Tracz, Rachwa³ 2007). Wiêcej ni¿ po³owa ankietowanych
nie podjê³a ¿adnych form dokszta³cenia.

MARIOLA TRACZ, TOMASZ RACHWA£
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Tab. 2. Czêstotliwo�æ stosowania metod aktywizuj¹cych przez nauczycieli podstaw przedsiêbiorczo�ci

Bardzo czêsto 25 12,8
Czêsto 86 44,1
Czasami 39 20,0
Rzadko 44 23,1
Nigdy 0 0,0
Razem 195 100,0

Czêstotliwo�æ stosowania metod aktywizuj¹cych Deklaracje

liczba w %

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie badañ ankietowych.

Za metody, które najlepiej s³u¿¹ realizacji celów i zadañ zwi¹zanych z przedmiotem podstawy
przedsiêbiorczo�ci, nauczyciele najczê�ciej uwa¿aj¹: gry dydaktyczne, metodê projektów i dys-
kusjê. W�ród grupy gier dydaktycznych wymieniano czêsto: burzê mózgów (50 wskazañ), gry
symulacyjne (20 wskazañ), gry inscenizacyjne (14 wskazañ), analizê SWOT (10 wskazañ) i meta-
plan (8 wskazañ). Du¿¹ warto�æ dydaktyczn¹ w nauczaniu przedmiotu maj¹ metoda projektów
(46 wskazañ) i metody dyskusji (26 wskazañ), szczególnie dyskusja �za i przeciw� i dyskusja
panelowa.

Niestety, nauczyciele nie dostrzegaj¹ warto�ci dydaktycznej metod praktycznych, tylko 3 razy
wskazano bowiem te metody w ankietach. Jest zatem du¿a potrzeba popularyzowania tych me-
tod kszta³cenia w materia³ach metodycznych, materia³ach multimedialnych itp.

Jedn¹ z podstawowych form nauczania podstaw przedsiêbiorczo�ci wskazan¹ przez ankieto-
wanych jest praca w grupie i praca indywidualna. Niestety, oko³o 40% ankietowanych nie roz-
ró¿nia znaczenia dwóch podstawowych terminów dydaktycznych: forma nauczania i metoda
nauczania. Nauczyciele uto¿samiaj¹ formê nauczania (np. praca w grupie) z metod¹ nauczania.
Zapewne wynika to z zamiennego traktowania tych terminów w licznych opracowaniach meto-
dycznych dla nauczycieli.

W dobie informacyjnego rozwoju cywilizacyjnego bardzo wa¿ne staje siê wykorzystanie
w procesie dydaktycznym ró¿norodnych �róde³ informacji, a w przypadku podstaw przedsiê-
biorczo�ci � m.in. internetu, programów komputerowych i obudowy multimedialnej podrêcznika.
Wprawdzie komputer jest tylko narzêdziem, ale bywa niezbêdny do realizacji niektórych tre�ci
kszta³cenia, np. zwi¹zanych z bankowo�ci¹ elektroniczn¹ (Kulikowska, Krasnodêbska 2007;
Makie³a, Rachwa³ 2007b; Osuch, Osuch 2007; Soczówka 2007).

Jak zatem szko³y s¹ wyposa¿one w �rodki dydaktyczne s³u¿¹ce realizacji zadañ zwi¹zanych
z nauczaniem-uczeniem podstaw przedsiêbiorczo�ci? Które z nich nauczyciele wykorzystuj¹
najczê�ciej?

W ocenie 37,0% ankietowanych szko³y s¹ wyposa¿one dostatecznie w �rodki dydaktyczne
s³u¿¹ce realizacji zadañ zwi¹zanych z nauczaniem-uczeniem podstaw przedsiêbiorczo�ci. Prawie
1/3 badanych (27,1%) uzna³a, ¿e szko³a jest �le wyposa¿ona w �rodki dydaktyczne, a 26,6% � ¿e
wyposa¿enie jest dobre (tab. 3).

Je¿eli rozpatrzymy przestrzenne wyposa¿enie szkó³ w �rodki dydaktyczne, to najgorsza jest
sytuacja w województwach: zachodniopomorskim, lubelskim i �l¹skim. Ankietowani z tych wo-
jewództw najczê�ciej oceniali stañ wyposa¿enia szkó³ w �rodki dydaktyczne jako z³y.

Metody nauczania i �rodki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiêbiorczo�ci...



328

Tab. 3. Wyposa¿enie szkó³ w �rodki dydaktyczne do nauczania podstaw przedsiêbiorczo�ci w ocenie
nauczycieli

Bardzo dobra 18 9,3
Dobra 52 26,7
Dostateczna 72 37,0
Z³a 53 27,0
Razem 195 100,0

Ocena wyposa¿enia w �rodki dydaktyczne Deklaracje

liczba w %

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie badañ ankietowych.

Badani nauczyciele podstaw przedsiêbiorczo�ci ze �rodków dydaktycznych wykorzystuj¹
najczê�ciej podrêcznik (75%), zeszyt æwiczeñ (55,8%) i materia³y statystyczne (39,4%), znacznie
rzadziej � multimedia: 34,8% respondentów korzysta z multimedialnych p³yt CD-ROM do³¹cza-
nych do podrêczników (np. Makie³a, Rachwa³ 2007a), 30% wykorzystuje strony internetowe
wybranych instytucji, a tylko 8,2% korzysta z innych programów komputerowych tematycznie
zwi¹zanych z lekcj¹ (tab. 4).

Tab. 4. Pomoce dydaktyczne najczê�ciej wykorzystywane przez nauczycieli na lekcjach podstaw przed-
siêbiorczo�ci

Podrêcznik 147 75,0
Zeszyt æwiczeñ 109 55,8
Poradnik metodyczny 71 36,4
S³owniki 41 21,0
Mulimedialne p³yty CD-ROM do³¹czone do podrêcznika 68 34,8
Inne programy komputerowe 16 8,2
Strony internetowe wybranych instytucji 60 30,0
Dane statystyczne (roczniki) 77 39,4

Pomoce dydaktyczne Deklaracje

liczba w %

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie badañ ankietowych.

W badanej grupie nie dostrze¿ono zwi¹zku sta¿u pracy w zawodzie nauczyciela z rodzajem
wykorzystywanych �rodków dydaktycznych, zarysowuje siê natomiast zale¿no�æ miêdzy ocen¹
wyposa¿enia szko³y w �rodki dydaktyczne, a wykorzystywanymi na lekcjach pomocami dy-
daktycznymi. Na ogó³ nauczyciele oceniaj¹cy nisko wyposa¿enie szko³y w �rodki dydaktyczne
najczê�ciej w ankietach zaznaczali stosowanie pomocy dydaktycznych z grupy s³ownych: pod-
rêcznik, zeszyt æwiczeñ, s³owniki.

Zaprezentowane wyniki badañ diagnostycznych dostarczy³y informacji, które wymagaj¹ wery-
fikacji. Nale¿a³oby podj¹æ badania obserwacyjne lekcji z podstaw przedsiêbiorczo�ci, aby zweryfi-
kowaæ deklarowane przez nauczycieli wykorzystanie metod aktywizuj¹cych ze stanem rzeczywistym.
Wskazane jest równie¿ ustalenie podstawowego wyposa¿enia w �rodki dydaktyczne, niezbêdne-
go do realizacji celów wyznaczonych w podstawie programowej. Przyczyni³oby siê to do rozwoju
teorii nauczania podstaw przedsiêbiorczo�ci i mia³oby du¿e znaczenie dla praktyki szkolnej.

MARIOLA TRACZ, TOMASZ RACHWA£
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Metody nauczania i �rodki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiêbiorczo�ci...
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Teaching Methods and Didactic Means Used by the Teachers
of Basis for Entrepreneurships. The Results of Researches

After the reform of structure and agenda of Polish educational system at the end of twentieth
century and at the beginning of twenty first century the new subject � the basis for entrepre-
neurships � was introduced. The existence of the subject in Polish schools since 2003 gives us
a reflection on the didactic aspect appointed by the goals, the tasks, and the achievements
recorded in the foundation for the curriculum as well as embraced by authorial curricula. The
work presents the results of the research that aimed to:
� recognize the types and frequencies of incentive methods used in teaching and learning the

basis for entrepreneurships,
� getting teacher�s opinion on the instrument to perform the tasks imposed by the teaching of

this subject,
� recognize which of the didactic means are the most often used on the basis for entrepreneur-

ships classes.
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Krystian Sowislok
II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zabrzu

Wiedza i umiejêtno�ci w nauczaniu przedsiêbiorczo�ci

W trakcie dotychczasowych konferencji pod has³em �Przedsiêbiorczo�æ � edukacja� przed-
stawiano ró¿ne podej�cia do pojêcia �przedsiêbiorczo�æ�. Liczne jego definicje mo¿na znale�æ
w literaturze ekonomicznej. Zdaniem klasyka ekonomii P.F. Druckera, jest to cecha przedsiêbior-
cy lub przedsiêbiorstwa, która oznacza gotowo�æ i zdolno�æ podejmowania i rozwi¹zywania
w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów, umiejêtno�æ wykorzystywania pojawiaj¹-
cych siê szans i okazji oraz elastycznego przystosowania siê do zmieniaj¹cych siê warunków
(1992). ̄ eby jednak sformu³owaæ pe³n¹ definicjê, trzeba uwzglêdniæ dorobek socjologii i psy-
chologii. Badacze zwracaj¹ uwagê na �czynniki ludzkie� przedsiêbiorczo�ci, obejmuj¹ce wzorce
my�lenia, postêpowanie, relacje miêdzyludzkie oraz cechy osobowo�ci. W tym kontek�cie okre-
�lenie przedsiêbiorczo�ci jako postawy charakteryzuj¹cej siê innowacyjnym i twórczym podej-
�ciem do rozwi¹zywania problemów, przejawiaj¹cej siê w wielu dziedzinach ¿ycia spo³ecznego
i gospodarczego (...), polegaj¹cej na umiejêtno�ci pokonywania trudno�ci w ka¿dych warun-
kach i wykorzystaniu szans, jakie pojawiaj¹ siê w otoczeniu (Makie³a, Rachwa³ 2004), nawi¹zuje
do wszystkich wy¿ej wymienionych nauk, a wiêc nie tylko ekonomii, ale tak¿e socjologii i psy-
chologii. Oczywi�cie, mo¿e ono nie byæ dla wszystkich zadowalaj¹ce, ale jest przecie¿ skierowa-
ne do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i powinno byæ dla nich zrozumia³e. Jest równie¿
wskazówk¹ dla nauczycieli podstaw przedsiêbiorczo�ci, ¿e w ramach tego przedmiotu powinni
oni kszta³towaæ u m³odzie¿y okre�lone postawy i umiejêtno�ci. Realizuj¹c program, trzeba stwo-
rzyæ sprzyjaj¹ce warunki dla aktywno�ci uczniów. Problemy zwi¹zane wy³¹cznie z tradycyjnymi,
werbalnymi metodami nauczania tego przedmiotu po piêciu latach od jego wprowadzenia, miej-
my nadziejê, mamy ju¿ za sob¹. Uczenie to przecie¿ nie tylko przekazywanie wiedzy, ale tak¿e
proces aktywnego przekazywania umiejêtno�ci, nawyków i wiadomo�ci, dokonuj¹cy siê w toku
bezpo�redniego poznania rzeczywisto�ci (Kupisiewicz 2005). My, nauczyciele, musimy kiero-
waæ tym procesem, powinni�my realizowaæ cele kszta³cenia w taki sposób, aby umo¿liwiæ pozna-
nie rzeczywisto�ci i gromadzenie wiedzy w umy�le ucznia, wykorzystanie jej w jego dzia³alno�ci
intelektualnej i zafunkcjonowanie tej wiedzy w dzia³alno�ci praktycznej, przekszta³canie rzeczy-
wisto�ci (Okoñ 2003).

Jedno z podstawowych pytañ nauczyciela przedsiêbiorczo�ci brzmi: jakie powinny byæ
proporcje miêdzy przekazywaniem informacji teoretycznych a kszta³towaniem postaw i umie-
jêtno�ci uczniów? Wielu nauczycieli ma swoje wybrane tematy, w trakcie realizacji których
stosuje formy uczenia zachêcaj¹ce do wiêkszej aktywno�ci. Zajêæ prowadzonych w sposób
praktyczny powinno byæ z roku na rok wiêcej. Nale¿y równie¿ na bie¿¹co wyci¹gaæ wnioski
i poprawiaæ ewentualne niedoci¹gniêcia.

Kiedy zastanawiamy siê, ile uczniom przekazaæ wiedzy i jakie wykszta³ciæ umiejêtno�ci, do-
brze jest odwo³aæ siê do opinii ich samych. W zale¿no�ci od sytuacji politycznej i gospodarczej
w Polsce, tak¿e na rynku pracy, preferencje m³odzie¿y siê zmieniaj¹. Twierdzê tak na podstawie
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wyników badañ ankietowych na temat rynku pracy i planów na przysz³o�æ, przeprowadzanych
w�ród uczniów klas maturalnych w latach ubieg³ych i w bie¿¹cym roku.

M³odzie¿ w Polsce jest coraz bardziej aktywna. Z roku na rok ro�nie liczba osób, które ju¿
w czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej zdobywaj¹ pierwsze do�wiadczenia zawodowe. Za-
mieszczone ni¿ej wykresy (ryc. 1 i 2) potwierdzaj¹ (na podstawie opinii uczniów klas maturalnych
koñcz¹cych II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zabrzu � badania prowadzone na prze³omie marca
i kwietnia), ¿e w�ród osiemnastolatków ubywa osób, które nie podejmowa³y jeszcze pracy. W 2006
r. by³o ich 34%, w 2007 r. � 18%. Jest to oczywi�cie z regu³y praca dorywcza, wykonywana
w weekendy, lub sezonowa w czasie wakacji, ale m³odzi ludzie zdaj¹ sobie doskonale sprawê
z tego, ¿e wszystkie zebrane do�wiadczenia bêd¹ procentowaæ w przysz³o�ci w trakcie poszuki-
wania i wykonywania pierwszej pracy.

Ryc. 1. Podejmowanie pracy przez uczniów II LO w Zabrzu w 2006 r. (w %)

�ród³o: opracowanie autora.

Ryc. 2. Podejmowanie pracy przez uczniów II LO w Zabrzu w 2007 r. (w %)

�ród³o: opracowanie autora.

Zdobywanie przydatnych umiejêtno�ci w trakcie zajêæ z podstaw przedsiêbiorczo�ci i pierw-
szych do�wiadczeñ zawodowych jest dla m³odych ludzi bardzo istotne tak¿e z tego wzglêdu, ¿e
na ewentualnym dalszym etapie nauki o tê praktyczn¹ stronê przygotowania do podjêcia sta³ej
pracy zawodowej nikt nie bêdzie siê troszczy³. Mimo wiêc ukoñczenia studiów na znanej i cenio-
nej uczelni, m³odzi ludzie nie s¹ w Polsce chêtnie przyjmowani do pracy. Co zatem decyduje
o tym, ¿e �wie¿o upieczony absolwent, nawet modnej i poszukiwanej specjalno�ci, nie mo¿e
znale�æ pracy w swoim zawodzie? Czêsto s³yszy siê, ¿e wynika to w³a�nie z niedoskona³o�ci
kszta³cenia, a konkretnie � ze zbyt s³abego nacisku na zajêcia praktyczne. Podobn¹ opiniê zapre-
zentowa³ Marek Zuber, jeden z uczestników programu o gospodarce �Plus-minus�, emitowane-
go w I programie TVP 18.10.2005 r., a jednocze�nie jeden z ekspertów ekonomicznych rz¹du PiS (na
pocz¹tku jego kadencji), w czasie dyskusji na temat przygotowywania absolwentów wy¿szych
uczelni do roli przedsiêbiorców. Jego zdaniem zbyt ma³y nacisk w czasie studiów k³adzie siê na
przekazywanie umiejêtno�ci praktycznych, poniewa¿ studiowanie polega na poszerzaniu wiedzy
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teoretycznej. Jako przyk³ad kraju do na�ladowania w tej dziedzinie poda³ Stany Zjednoczone,
gdzie zajêcia studentów z �praktykami� nie s¹ jednorazowe, ale trwaj¹ ca³e cykle, np. semestralne.
W Polsce za� �wiêkszo�æ uczelni ekonomicznych w ci¹gu piêciu lat studiów wymaga odbycia
jedynie miesiêcznej praktyki� (Kurlit, Maci¹g, Salwarowicz 2005). Wniosek, jaki siê nasuwa
na podstawie przedstawionych wy¿ej opinii, mo¿e oznaczaæ, ¿e wszystkiemu jest winna edukacja.
Je¿eli siê jednak temu problemowi lepiej przyjrzeæ, poznaæ np. opinie studentów, wtedy przestaje
to byæ takie oczywiste. Mo¿na zadaæ pytanie: dlaczego wymagania uczelni dotycz¹ce praktyk s¹
takie skromne? dlaczego nie mog³yby byæ wy¿sze? Na pewno mog³yby, ale jest to problem,
poniewa¿ wielu studentów ma trudno�ci ze znalezieniem pracodawcy, który przyj¹³by ich na
miesiêczn¹ praktykê. Mo¿na by zapytaæ: czy co� takiego dzieje siê w Stanach Zjednoczonych?
Tam human capital jest czym� oczywistym dla pracodawcy, st¹d zainteresowanie i udzia³ w kszta³-
ceniu studentów, z których najlepsi �wy³apywani s¹� ju¿ w czasie studiów. W Polsce takie po-
dej�cie prezentuje niewiele przedsiêbiorstw. S¹ to zwykle przedstawicielstwa renomowanych
firm zachodnich, w których � zgodnie ze wspomnian¹ wy¿ej zasad¹ � pracownicy s¹ jednym
z najwa¿niejszych sk³adników kapita³u firmy. Te firmy rekrutuj¹ studentów, organizuj¹ im prakty-
ki i finansuj¹ sta¿e zagraniczne, a najlepszym proponuj¹ zatrudnienie. Korzy�ci, które czerpi¹
z takiego podej�cia, s¹ bezsporne. Typowy pracodawca w Polsce nie jest zainteresowany party-
cypacj¹ w kosztach praktycznej czê�ci edukacji m³odego pokolenia. Nawet przyjêcie studenta na
bezp³atn¹ praktykê traktuje jako obci¹¿enie, bo uwa¿a, ¿e student-praktykant �absorbuje niepo-
trzebnie� jednego z jego pracowników, który powinien w tym czasie efektywnie pracowaæ. Sami
pracodawcy nie kryj¹, ¿e tak w³a�nie my�l¹. Tylko mniej wiêcej co czwarty pracodawca rozwa¿a
przyjêcie studenta na praktykê. Pozostali s¹ przekonani, ¿e praktykantom trzeba po�wiêciæ zbyt
du¿o czasu i zainwestowaæ w nich pieni¹dze (Blew¹ska, Pienias 2005). W�ród przewa¿aj¹cej
czê�ci polskich pracodawców przewa¿a postawa eksploatacji istniej¹cego potencja³u pracowni-
ków, nie za� inwestowanie w kadrê. Potwierdzeniem tej opinii jest podej�cie pracodawców do
zatrudniania pracowników. Wymagaj¹ oni z regu³y co najmniej 3�5 letniego do�wiadczenia za-
wodowego. Jak z tego widaæ, nie wystarczy tworzenie nowych programów edukacyjnych. Aby
zwiêkszyæ efektywno�æ kszta³cenia, niezbêdne jest tak¿e zintensyfikowanie programowe (w za-
kresie wp³ywu na tre�ci kszta³cenia) i finansowe zaanga¿owanie pracodawców.

A co m³odzie¿ uwa¿a za najwa¿niejsze w podnoszeniu swojej warto�ci na rynku pracy? Na
pytanie: co nale¿y robiæ, ¿eby zwiêkszyæ swoje szanse na rynku pracy, uczniowie klas matural-
nych II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zabrzu najczê�ciej (mo¿na by³o zaznaczyæ trzy odpowie-
dzi) na pierwszym miejscu stawiaj¹ naukê jêzyków obcych, nastêpnie podkre�laj¹ wagê dalszego
kszta³cenia siê, uczestnictwa w kursach, szkoleniach, uzyskiwanie dodatkowych uprawnieñ,
licencji i tytu³ów oraz odbywanie praktyk za granic¹.

Wiedza i umiejêtno�ci w nauczaniu przedsiêbiorczo�ci
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Ryc. 3. Odpowiedzi uczniów na pytanie �Co nale¿y robiæ, ¿eby zwiêkszyæ swoje szanse na rynku pracy�
(w latach 2005�2007)

�ród³o: opracowanie autora.

Analizuj¹c wyniki ankiet, warto zwróciæ uwagê na tendencje wzrostowe i spadkowe w po-
szczególnych kategoriach. Wzrost: nauka jêzyków obcych � 8%, referencje, opinie � 11%, prak-
tyki za granic¹ � 9%; spadek: kontynuacja nauki na studiach � 9%, sta¿e � 9%. W opiniach
m³odych ludzi z roku na rok ro�nie znaczenie znajomo�ci jêzyków obcych, co jest zwi¹zane m.in.
z otwarciem unijnych rynków pracy dla Polaków, a tak¿e rola dokumentów potwierdzaj¹cych
zdobyte do�wiadczenie oraz praktyk zagranicznych. Ciekawa jest ostatnia kategoria. Dlaczego
ro�nie w oczach m³odych ludzi warto�æ praktyk za granic¹, a niezmienna pozostaje w przypadku
praktyk w Polsce? Po raz kolejny trzeba powróciæ do podej�cia polskich pracodawców do proce-
su rekrutacji. To w³a�nie w ich opinii praktyka zagraniczna jest tak istotna. Warto siê zastanowiæ,
dlaczego tak siê dzieje. Pos³u¿ê siê przyk³adem studentki pi¹tego roku kierunku transport i logi-
styka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W czasie studiów, podczas wakacji, odbywa³a
miesiêczne praktyki, dwukrotnie w Polsce, w ubieg³ym roku w Niemczech. W jednej z polskich
firm wykorzystywano j¹ g³ównie jako �obs³ugê urz¹dzeñ biurowych�, w drugiej pozwalano jej
czasem wykonywaæ proste prace zwi¹zane ze studiowan¹ specjalno�ci¹, w Niemczech nato-
miast, po dwóch dniach przygotowania, zastêpowa³a w pe³ni, przez resztê miesi¹ca, pracownika,
który poszed³ na urlop. W przypadku trudno�ci zwraca³a siê o pomoc do swojego prze³o¿onego
i nikt nie uwa¿a³ tego za marnowanie czasu, jak to siê dzieje w przypadku niektórych pracodawców
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w Polsce (o czym wy¿ej). W Niemczech taki praktykant, je¿eli siê sprawdzi, mo¿e w przysz³o�ci
liczyæ w  na zatrudnienie w firmie, w której praktykowa³.

Coraz mniej uczniów uwa¿a, ¿e kontynuacja nauki na studiach i odbycie sta¿y mo¿e zwiêkszyæ
szansê na rynku pracy. Ma to pewien zwi¹zek z masow¹ zarobkow¹ emigracj¹ Polaków, szczegól-
nie m³odych. Równie¿ wielu tegorocznych maturzystów (54%) deklaruje wyjazd, przynajmniej
wakacyjny, za granicê do pracy. Czê�æ z nich nie ukrywa, ¿e je¿eli im siê powiedzie, to zostan¹ za
granic¹ d³u¿ej, a plany podjêcia studiów od³o¿¹ na pó�niej. Je¿eli za� chodzi o sta¿e, to bior¹c
pod uwagê mo¿liwo�ci, o których wspomniano, m³odzie¿ nie jest zainteresowana ich odbywa-
niem za 70% czy 80% najni¿szego wynagrodzenia.

Skalê zjawiska dotycz¹cego planowanych wyjazdów uczniów do pracy za granic¹ przedsta-
wia ryc. 4. To pytanie zadano ankietowanym uczniom po raz pierwszy.

Ryc. 4. Plany uczniów II LO w Zabrzu dotycz¹ce wyjazdu do pracy za granicê � 2007 r.

�ród³o: opracowanie autora.

Ostatnie pytanie ankiety dotyczy³o mo¿liwo�ci za³o¿enia w przysz³o�ci w³asnej firmy. Nie
okre�lono w niej czasu, w jakim te plany mia³yby byæ realizowane.

Ryc. 5. Intencja za³o¿enia w³asnej firmy przez uczniów II LO w Zabrzu (w %)

�ród³o: opracowanie autora.

Za³o¿enie w³asnej firmy zdecydowanie zadeklarowa³a w 2006 r. nieca³a 1/4, a w 2007 r. � prawie
1/5 uczniów. W porównaniu z rokiem 2006, w 2007 r. zmniejszy³a siê liczba niezdecydowanych,
odpowiadaj¹cych: nie wiem � o ponad 13%; wzros³a liczba rozwa¿aj¹cych podjêcie dzia³alno�ci
gospodarczej (tak lub raczej tak) o oko³o 6% oraz wykluczaj¹cych tê mo¿liwo�æ (nie lub raczej
nie) o oko³o 7,5%.

Z wykresu wynika, ¿e deklaracje za³o¿enia firmy wykazuj¹ pewn¹ zmienno�æ w czasie. Mo¿e
jest jednak zbyt wcze�nie, by wyci¹gaæ daleko id¹ce wnioski, gdy¿ okres badawczy jest dosyæ
krótki. Wyniki badania mog¹ jednak byæ potwierdzeniem, ¿e pewne preferencje m³odych ludzi
przygotowuj¹cych siê do wej�cia na rynek pracy zmieniaj¹ siê, a nauczyciele powinni na to

Wiedza i umiejêtno�ci w nauczaniu przedsiêbiorczo�ci
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reagowaæ. Jedn¹ z tendencji jest wiêkszy nacisk po³o¿ony na zdobywanie umiejêtno�ci, a w dru-
giej kolejno�ci � wiedzy. Poza tym uczniowie zdaj¹ sobie sprawê, ¿e nawet je�li zdobêd¹ wiedzê,
potrzebna jest im umiejêtno�æ wykorzystania jej w ¿yciu. Od nauczycieli takich przedmiotów, jak
podstawy przedsiêbiorczo�ci, oczekuj¹ pomocy, aby ³atwiej kszta³towaæ postawy i nabywaæ
umiejêtno�ci cz³owieka przedsiêbiorczego. Najlepszym potwierdzeniem tej tezy s¹ odpowiedzi
na pytanie o najwa¿niejsze zadania szko³y wynikaj¹ce z podstawy programowej podstaw przed-
siêbiorczo�ci.

Ryc. 6. Opinie uczniów II LO w Zabrzu dotycz¹ce najwa¿niejszych zadañ szko³y w przygotowaniu ich do
doros³ego ¿ycia (w %)

�ród³o: opracowanie autora.

A � wspomaganie ucznia w wyborze kierunku dalszego kszta³cenia,
B � pomoc w rozwijaniu umiejêtno�ci samokszta³cenia i samodoskonalenia oraz w pobudzaniu
indywidualnych zainteresowañ prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej,
C � umo¿liwienie poznania specyfiki lokalnego rynku pracy,
D � zapewnienie mo¿liwo�ci uzyskania wiedzy i umiejêtno�ci oraz kszta³towania postaw przed-
siêbiorczych, warunkuj¹cych aktywne uczestnictwo w ¿yciu gospodarczym,
E � tworzenie sprzyjaj¹cej atmosfery dla wspó³pracy szko³y z przedstawicielami ¿ycia gospodar-
czego w regionie.

Na zakoñczenie nale¿y wspomnieæ o niepodwa¿alnej prawdzie: nie ka¿dy uczeñ zostanie
przedsiêbiorc¹. Wszyscy zajmuj¹cy siê edukacj¹ w dziedzinie przedsiêbiorczo�ci powinni jed-
nak byæ �wiadomi, ¿e cechy cz³owieka przedsiêbiorczego s¹ potrzebne ka¿demu cz³owiekowi,
niezale¿nie od miejsca, jakie zajmuje w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym. Rola nauczycieli pod-
staw przedsiêbiorczo�ci nie sprowadza siê wiêc do przekazywania wiedzy i umiejêtno�ci. Ko-
nieczne jest odpowiedzialne wywa¿enie, ile wiedzy i jakie umiejêtno�ci powinien staraæ siê
uczniom przekazaæ.
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Knowledge and Skills in the Teaching Entrepreneurship

Striving to completely explain the concept of entrepreneurship we have to look into the work
of three fields of science: economics, sociology and psychology.  Among the skills and qualities
necessary for an entrepreneur they name the following: readiness and ability to make decisions,
creative approach to problem solving, courage, creativity, resourcefulness, persistence and wil-
lingness to work. Therefore the teachers of entrepreneurship have to pass on to their students
specific knowledge and skills useful for their participation in social and economic life, as well
as encourage certain qualities and attitudes concerned with taking advantage of opportunities
and openness to novelty under all circumstances, not necessarily as an entrepreneur. Choosing
the teaching methods, it is worth to get to know the opinions and expectations of your students
concerning the skills they consider important and necessary on the Polish job market. I have
been looking into this issue with final year students for several years. It turns out that the pre-
ferences of young people who are getting ready to enter the job market are changing and te-
achers should react to this fact. One of the latest tendencies is to put more emphasis on getting
skills and later knowledge. Furthermore, students realize that even when they possess knowledge,
they should also have the ability to make use of it.

Wiedza i umiejêtno�ci w nauczaniu przedsiêbiorczo�ci
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M³ode pokolenie Polaków wobec rynku pracy
w okresie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Wspó³cze�ni m³odzi Polacy wchodz¹ w doros³o�æ w szczególnym momencie � wielu wielkich
transformacji. Ca³y splot czynników, jak: globalizacja, rozwój technologii informacyjnych i tele-
komunikacyjnych, ekspansja sektora us³ug (przy równoczesnym ograniczaniu sektora przemy-
s³owego i rolniczego), a zw³aszcza przemiany w Polsce � spo³eczeñstwie postkomunistycznym
� w nastêpstwie transformacji rynkowej wp³ywaj¹ na zmianê wszystkich w³a�ciwie obszarów
¿ycia spo³ecznego.

Globalizacja stwarza wielkie pola niepewno�ci. �wiat pracy nie pozostaje obojêtny na wyzwa-
nia cywilizacyjne. Ulega erozji tradycyjny fordowski model pracy. Uczestnictwo w procesie
przechodzenia w kierunku spo³eczeñstwa us³ugowego wymaga konfrontacji i akceptacji ró¿no-
rodno�ci stosunków pracy i zakresu pracy. Wzrasta zapotrzebowanie na wysoko wykwalifiko-
wane kadry, dobrze przygotowane zawodowo.

Nowe tendencje wyra�nie wp³ywaj¹ na funkcjonowanie takich aktorów spo³ecznych, jakimi
s¹ m³odzi ludzie w Polsce. S¹ oni pokoleniem, które ma szanse równocze�nie obserwowaæ i do-
�wiadczaæ zasad dzia³ania nowej rzeczywisto�ci politycznej, spo³ecznej i gospodarczej. Wej�cie
w doros³o�æ jest dla nich swoist¹ transformacj¹ w transformacji (M³odzi ludzie 2001, s. 4).
Odbywaj¹ tê podró¿ w warunkach procesu transformacji polityczno-ekonomiczno-spo³ecznej
oraz fundamentalnych przemian ogólnocywilizacyjnych. Zmiany wyznaczaj¹ szanse realizacji
potrzeb i oczekiwañ jednostek. Jak zauwa¿yli Anna Giza Poleszczuk, Miros³awa Marody i An-
drzej Rychard (2000, s. 189), �w wiêkszym stopniu o zachowaniach jednostek decyduj¹ zewnêtrz-
ne ograniczenia i wymuszenia � s¹ one wedle nas przyczyn¹ ostatecznego kszta³tu podejmowanych
pó�niej przez jednostki i grupy strategii adaptacyjnych � ni¿ systemy normatywne i systemy
przekonañ, silnie ideologicznie zakorzenione�.

M³odzi ludzie dorastaj¹ w czasach przyspieszonych przeobra¿eñ, jak pisze Piotr Sztompka
(2005, s. 13); znajduj¹ siê w centrum radykalnej przemiany �od �wiec¹cego triumfy, rozprzestrze-
niaj¹cego siê na ca³y �wiat modernizmu do nowych form ¿ycia spo³ecznego (�)�. ̄ yj¹ w epoce,
na okre�lenie której u¿ywa siê wielu ró¿nych terminów. Najczê�ciej funkcjonuj¹ce to: �faza druga
nowoczesno�ci� (Beck 1988), �nowoczesno�æ refleksyjna� (Beck 1988), �nadnowoczesno�æ�
(Balandier 1994), �pó�na nowoczesno�æ� (Giddens 2001), �spo³eczeñstwo dostêpu� (Rifkin 2003),
�spo³eczeñstwo informacyjne� (Fukuyama 1997, Toffler 1985, Castells 1997), �spo³eczeñstwo
nowej nieprzejrzysto�ci� (Habermas 2000), �spo³eczeñstwo pokapitalistyczne� (Drucker 1999),
�spo³eczeñstwo postindustrialne� (Bell 1973), �spo³eczeñstwo postmodernistyczne� (Baudril-
lard 1970), �spo³eczeñstwo postmodernizacyjne� (Noble 2000), �spo³eczeñstwo postrynkowe�
(Rifkin 2001, 2003), �spo³eczeñstwo superprzemys³owe� (Toffler 2003), �spo³eczeñstwo trzeciej
fali� (Toffler 1985), �spo³eczeñstwo wiedzy� (Drucker 1999), �spo³eczeñstwo wyboru� (Mariañski
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1995). Terminy te zaczêto stosowaæ na okre�lenie spo³eczeñstwa, w którym od lat 60. XX w.
zachodzi³y tak znaczne i ró¿norodne zmiany, ¿e kategorie, których dotychczas u¿ywano do opisu
i analizy zjawisk spo³ecznych, przesta³y wystarczaæ. Na pocz¹tku XXI w. przeobra¿enia te przy-
bieraj¹ na sile. Jak to okre�li³ A. Giddens (1991, s. XV): �¿yjemy dzi� w epoce osza³amiaj¹cej
zmiany wyznaczanej przez przekszta³cenia krañcowo odmienne od tych z wcze�niejszych uk³a-
dów. Upadek sowieckiego socjalizmu, s³abniêcie dwubiegunowego uk³adu si³ na �wiecie, two-
rzenie siê zintensyfikowanych globalnych systemów komunikacji, oczywisty triumf kapitalizmu
w skali ca³ego �wiata, a jednocze�nie wyra�ne zarysowanie siê globalnych podzia³ów i coraz
mocniej spêdzaj¹ce nam sen z powiek problemy ekonomiczne (�)�.

We wspó³czesnej socjologii mo¿na znale�æ wiele prac ukazuj¹cych przemiany ró¿nych aspek-
tów wspó³czesnego ¿ycia spo³ecznego. Opisuj¹ one zmiany zachodz¹ce m.in. na p³aszczy-
znach: technologiczno-informacyjnej (zwi¹zanej z wiedz¹, postêpem i nauk¹), ekonomicznej
(obejmuj¹cej zmiany funkcjonowania rynku, pojawienie siê nowych sektorów gospodarki),
spo³ecznej (dotycz¹cej nowych ruchów spo³ecznych, rewolucji seksualnej i feministycznej,
przemian w sferze ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego, os³abienia wiêzi spo³ecznej i spo³ecznego
zaufania) oraz kulturowej (analizuj¹cej pojawianie siê nowych warto�ci, norm, pr¹dów, ideolo-
gii oraz to¿samo�ci).

Wiêkszo�æ badaczy opisuj¹cych charakter radykalnych przemian we wspó³czesnych spo³e-
czeñstwach akcentuje kluczowe znaczenie informacji i jej przetwarzania. Rozwój techniki oraz
nowe sposoby zastosowania technik informacyjnych doprowadzi³y do gwa³townego rozwoju
rynku informacyjnego i us³ug informacyjnych. Informacja sta³a siê przynosz¹cym najwiêksze
zyski towarem wspó³czesnego �wiata i atrybutem w³adzy.

Rewolucja naukowo-techniczna powoduje zmiany w strukturze gospodarki oraz mechani-
zmach jej funkcjonowania. Przemiany generuj¹ fundamentaln¹ zmianê, polegaj¹c¹ na przej�ciu
od gospodarki pracy do gospodarki wiedzy. W wyniku aplikacji wiedzy w pracê zmienia siê ca³y
�wiat ludzi pracy (Morawski 2004).

Cechy nowej gospodarki � gospodarki wiedzy � zmieniaj¹ dotychczasowe pogl¹dy zwi¹za-
ne z prac¹. Jak pisa³ Toffler (2003, s. 114): �gospodarka nadsymboliczna sprawia, ¿e dezaktuali-
zuj¹ siê nie tylko nasze przekonania o bezrobociu, ale tak¿e nasze pogl¹dy na sam¹ pracê. (...)
Podzia³ gospodarki na takie sektory, jak rolnictwo, przemys³ i us³ugi, raczej zaciemnia umys³,
ni¿ go rozja�nia. (...) Nie ogl¹daj¹c siê na dawne klasyfikacje, musimy raczej spojrzeæ pod
etykietki i postawiæ pytanie, co ludzie zatrudnieni w tych firmach rzeczywi�cie musz¹ zrobiæ
dla wytworzenia warto�ci dodanej. Skoro zadamy to pytanie, przekonamy siê, ¿e w coraz
wiêkszym stopniu praca we wszystkich trzech sektorach sk³ada siê z »obróbki symboli« � czy
raczej »pracy umys³u«�.

Przeobra¿enia te wyra¿aj¹ siê wzrostem znaczenia wiedzy teoretycznej bêd¹cej �ród³em inno-
wacji i postêpu, rozwoju technologii informatycznych powoduj¹cych przeobra¿enia metod wy-
twarzania, zarz¹dzania, procesów finansowych, metod kontroli jako�ci oraz wprowadzaj¹cych
zmiany w codziennym ¿yciu (zw³aszcza przyspieszenie rozwoju biotechnologii, robotyki, auto-
matyki, genetyki). Wzrost znaczenia nowoczesnych technologii i organizacji opartych na wie-
dzy uznaje siê za zasadniczy czynnik konkurencyjno�ci i rozwoju przedsiêbiorstw. Na skutek
elastycznego wykorzystywania maszyn, taniego i szybkiego produkowania krótkich serii wyso-
kiej jako�ci produktów oraz szybkiego reagowania na trendy rynkowe, gospodarka zostaje pod-
porz¹dkowana konsumpcji. Ca³o�æ procesów przekszta³caj¹cych wspó³czesn¹ gospodarkê okre�la
siê mianem przej�cia od epoki �zorganizowanego� kapitalizmu (z jego cechami charakterystycz-
nymi: koncentracj¹ i centralizacj¹ kapita³u) do epoki kapitalizmu �zdezorganizowanego� (z prze-
strzennie rozproszonymi i zdecentralizowanymi relacjami gospodarczymi, uwolnionymi spod

M³ode pokolenie Polaków wobec rynku pracy w dobie gospodarki opartej na wiedzy
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nadzoru pañstwa narodowego) (Lash Urry 1993 za: Marody, Giza-Poleszczuk 2004, s. 251). Inten-
sywne przemiany dotycz¹ zw³aszcza sektorów gospodarki; wyra¿aj¹ siê ograniczaniem znacze-
nia tradycyjnych ga³êzi przemys³u (skoncentrowanych na masowej i standardowej produkcji)
i dominacj¹ sektora us³ug.

W konsekwencji przemian pojawiaj¹ siê ró¿ne formy aktywno�ci ekonomicznej czy dzia³alno-
�ci, które s¹ lub mog¹ byæ traktowane jak praca. Rozwijaj¹ siê: praca zdalna, telepraca, praca
wykonywana w domu przy u¿yciu internetu, praca sieciowa, domowe sterowanie przetwarza-
niem danych itp. Ró¿norodno�æ nie eliminuje podstawowych tradycyjnych cech pracy (np.
wykonywanie pracy w wyodrêbnionym miejscu, w �ci�le okre�lonym czasie, podporz¹dkowanie
s³u¿bowej hierarchii), jednak wskazuje, ¿e staj¹ siê one typowe dla coraz mniej licznej czê�ci osób
aktywnych zawodowo.

Istotê jako�ciowych przemian samej natury pracy i jej struktury organizacyjnej najlepiej od-
daje pojêcie �dematerializacji pracy�, bêd¹ce pochodn¹ �dematerializacji gospodarki� (Goldfin-
ger 1998, s. 109). We wspó³czesnych gospodarkach praca jest w coraz wiêkszym stopniu
organizowana wokó³ operowania abstraktami i ideami, a nie wokó³ wytwarzania przedmiotów
(które jednak nadal stanowi¹ znaczn¹ czê�æ jej produktów koñcowych). Gospodarka zdemateria-
lizowana, przeobra¿aj¹c naturê pracy, powoduje zmiany w relacjach czasu i przestrzeni, jednost-
ka uniezale¿nia siê od sta³ego miejsca pracy i czasu jej wykonywania. Beck (2002, s. 210 i 211)
mówi o odstandaryzowaniu czasu i miejsca pracy zarobkowej. Zanikaj¹ tradycyjne granice, które
oddziela³y czas i przestrzeñ zwi¹zane z prac¹ od tych, które obejmuj¹ aktywno�æ poza prac¹.
Praca dematerializuje siê zarówno w odniesieniu do wytwarzanych przedmiotów, jak i do relacji
miêdzy pracownikami a ich �rodowiskiem oraz zwi¹zków pomiêdzy pracownikami.

M³odzie¿ jest zbiorowo�ci¹, na któr¹ szczególnie silnie oddzia³uj¹ nowe rynkowe wzorce
i warto�ci. Stanowi niezwykle istotn¹ kategoriê spo³eczn¹, od której aspiracji i planów, a w rezul-
tacie � wyboru okre�lonych strategii ¿yciowych, bêdzie zale¿eæ dalszy rozwój Polski, skala
zachodz¹cych w niej przeobra¿eñ i kszta³t jej gospodarki.

W czasie przeobra¿eñ spo³eczno-gospodarczych z m³odym pokoleniem wi¹¿e siê du¿e na-
dzieje. Postrzega siê je jako no�nik nowych wzorów, regu³, warto�ci, celów odbiegaj¹cych od
tych, które s¹ udzia³em starszych pokoleñ. Jak pisze Piotr Sztompka (2000, s. 107): �m³odzi ludzie,
którzy dzisiaj koñcz¹ studia i rozpoczynaj¹ pracê, s¹ niemal ca³kowicie uodpornieni na destruk-
cyjny wp³yw komunizmu. Dla nich to zamierzch³a historia. Dorastali, kiedy system chyli³ siê ju¿
ku upadkowi, zdobywali wykszta³cenie w wolnym, demokratycznym pañstwie. Dziêki temu nie
padli ofiar¹ wszystkich tych »wyuczonych bezradno�ci« i »cywilizacyjnych niekompetencji«,
»kultur cynizmu« i »braków zaufania«, które tak prze�ladowa³y pokolenie ich rodziców�. ̄ yj¹cy
we wspó³czesnej Polsce m³odzi ludzie s¹ zazwyczaj przedstawiani jako �wygrani� okresu trans-
formacji, otwarci na zmiany i gotowi do przystosowania siê do nowych warunków. Jednak¿e
proces transformacji konfrontuje ich jednocze�nie ze szczególnego rodzaju mo¿liwo�ciami i szcze-
gólnego rodzaju niebezpieczeñstwami. Jedn¹ z takich sfer jest rynek pracy, na który m³odzi ludzie
wchodz¹ w warunkach narastaj¹cej presji wymagañ gospodarki rynkowej. Wchodzenie w doro-
s³o�æ w takiej sytuacji powoduje dezorientacjê i zagubienie du¿ej czê�ci m³odzie¿y.

Na warunki wej�cia na rynek pracy wp³ywaj¹: przebieg procesów demograficznych, zmienia-
j¹ce siê uwarunkowania edukacyjne oraz polityka rynku pracy. M³odzie¿, wchodz¹c na rynek,
napotyka na trudno�ci w realizacji awansu zawodowego i edukacyjnego, stabilizacji materialnej,
rodzinnej i mieszkaniowej. Tworz¹ one system naczyñ po³¹czonych, spiralê, w której niemo¿no�æ
zrealizowania jednego elementu uniemo¿liwia wykonanie nastêpnego. Oznacza to d³ugotrwa³y
proces kszta³towania pozycji zawodowej, przed³u¿enie niesamodzielno�ci i zale¿no�ci od rodziny,
powolne osi¹ganie zadowalaj¹cego standardu ¿ycia.

IZABELA SZCZEPANIAK-WIECHA
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Jak wygl¹da sytuacja m³odych ludzi w perspektywie wej�cia na rynek pracy? Czy m³odzi
ludzie wykazuj¹ dostateczn¹ orientacjê w wymaganiach stawianych na rynku pracy? Jaki obraz
rynku pracy istnieje w ich �wiadomo�ci? Potrzeba ogl¹du sytuacji w tym zakresie jest szczegól-
nie istotna w odniesieniu do m³odzie¿y akademickiej, dla której lata studiów to moment startu
¿yciowego, wi¹¿¹cego proces edukacji z rozpoczêciem kariery zawodowej. Wraz z upadkiem
gospodarki centralnie planowanej mia³a miejsce tak¿e likwidacja monopolu pañstwa w sferze
o�wiaty. W rezultacie powsta³ zró¿nicowany system szkolny na wszystkich poziomach edukacji.
W ci¹gu kilku lat pojawi³y siê w Polsce bardzo wa¿ne podmioty kszta³c¹ce na poziomie wy¿szym
� uczelnie niepañstwowe. Pojawi³o siê wiêc interesuj¹ce pytanie badawcze: jakie opinie o rynku
pracy maj¹ studenci wy¿szych uczelni pañstwowych, a jakie niepañstwowych?

Na tle zarysowanych wy¿ej przeobra¿eñ wspó³czesnego spo³eczeñstwa i natury pracy chcia-
³abym zaprezentowaæ wnioski z przeprowadzonych przeze mnie badañ dotycz¹cych pogl¹dów
studentów na rynek pracy.

Badania zosta³y przeprowadzone w roku akademickim 2003/ 20041  w�ród studentów studiów
dziennych, reprezentuj¹cych ró¿ne pañstwowe i niepañstwowe uczelnie oraz ró¿ne kierunki
studiów (uczelnie pañstwowe: Szko³a G³ówna Handlowa, Warszawa � ekonomia, Uniwersytet
Warszawski, Warszawa � psychologia, Uniwersytet £ódzki, £ód� � anglistyka, socjologia, Poli-
technika £ódzka, £ód� � mechanika i budowa maszyn, Akademia Pedagogiczna, Kraków
� pedagogika, Uniwersytet Jagielloñski, Kraków � pedagogika, Akademia Górniczo-Hutnicza,
Kraków � automatyka; uczelnie niepañstwowe � Wy¿sza Szko³a Humanistyczno-Ekonomiczna,
Zamo�æ � socjologia, Wy¿sza Szko³a Biznesu i Przedsiêbiorczo�ci, Ostrowiec �wiêtokrzyski
� ekonomia, pedagogika, Wy¿sza Szko³a Administracji, Bielsko-Bia³a � stosunki miêdzynarodo-
we, Wy¿sza Szko³a Humanistyczna TWP, Szczecin � pedagogika, Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania
i Jêzyków Obcych, Katowice � anglistyka, Wy¿sza Szko³a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka
� informatyka, Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Nauk Spo³ecznych, Tychy � socjologia). Badania
mia³y charakter eksploracyjny i opisowy, pozwalaj¹cy na wstêpne rozpoznanie opinii i zachowañ
oraz przedstawienie opisu zjawisk poddanych analizie.

W badaniach wykorzystano nieprobabilistyczny (Blalock 1997, s. 366, 369, Babbie 2003, s. 204,
Nachmias, Nachmias 2001, s. 198) schemat doboru próby. Charakter wykorzystanej próby, zwanej
przez Chave i Dawida Nachmiasów (2001, s. 198) prób¹ okoliczno�ciow¹, wyznaczy³ zakres
konkluzji, które mo¿na wyprowadziæ na podstawie badañ. Wnioski formu³owano tylko w odnie-
sieniu do badanej grupy studentów; nie by³y one uogólniane na populacjê ogólnopolsk¹. Badania
stanowi³y wiêc jedynie egzemplifikacjê zachowañ badanej zbiorowo�ci.

Podstawowym narzêdziem badawczym by³ kwestionariusz ankiety, który obejmowa³ nastêpu-
j¹ce obszary zagadnieñ: znajomo�æ problematyki rynku pracy, studia a przygotowanie do wej-
�cia na rynek pracy, czynniki zwiêkszaj¹ce szanse m³odych ludzi na rynku pracy, zachowania na
rynku pracy w okresie edukacji, aspiracje zawodowe studentów, przedsiêbiorczo�æ studentów,
mobilno�æ zawodowa studentów. Badania zosta³y przeprowadzone metod¹ audytoryjn¹ po wcze-
�niejszym sprawdzeniu narzêdzia badawczego w badaniach pilota¿owych. Kszta³t ankiety w istot-
ny sposób wyznaczy³ charakter informacji uzyskanych w wyniku badañ. By³y to informacje
o opiniach m³odzie¿y wobec tylko tych sytuacji, które znalaz³y siê w kwestionariuszu. Pomimo
starañ, w narzêdziu mog³o zabrakn¹æ pewnych kwestii zwi¹zanych z postrzegan¹ przez m³odych
ludzi problematyk¹ rynku pracy (np. obecnie ta tematyka powinna zostaæ rozszerzona o europej-
ski rynek pracy). Praca nad kwestionariuszem ankiety oraz przeprowadzenie badañ mia³o miejsce

1 Realizacja badañ sta³a siê mo¿liwa dziêki �rodkom finansowym otrzymanym w drodze konkursu z Ko-
mitetu Badañ Naukowych (grant nr 2HO2E 027 22).
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jeszcze przed przyst¹pieniem Polski do UE. Ostatecznie do opracowania zakwalifikowano 763
ankiety, w tym 256 wype³nionych przez studentki, a 195 � przez studentów uczelni pañstwowych
oraz 203 ankiety, na które odpowiedzi udzieli³y studentki, i 109 ankiet wype³nionych przez stu-
dentów uczelni niepañstwowych. Struktura osobowa badanej próby wygl¹da³a wiêc nastêpuj¹-
co: kobiety studiuj¹ce na uczelniach pañstwowych stanowi³y 34%, a mê¿czy�ni � 25% badanej
zbiorowo�ci studentów. Kobiety studiuj¹ce na uczelniach niepañstwowych to 27% ogó³u bada-
nych, a mê¿czy�ni � 14%. M³odzie¿ ucz¹ca siê na uczelniach pañstwowych (59%) przewa¿a³a
nad m³odzie¿¹ odbywaj¹c¹ studia w uczelniach niepañstwowych (41%).

Za³o¿one cele badawcze, dobór próby oraz przedstawiona struktura badanej zbiorowo�ci
zdeterminowa³y sposób prezentacji wyników. Oddzielnie opracowano ankiety dla szkó³ pañ-
stwowych i dla niepañstwowych. W ramach ka¿dej z tych grup sporz¹dzono oddzielnie analizy
wyników dla kobiet i mê¿czyzn. Uzyskane dane zaprezentowano w czterech równoleg³ych szere-
gach: kobiety studiuj¹ce na wy¿szych uczelniach pañstwowych, mê¿czy�ni studiuj¹cy na wy-
¿szych uczelniach pañstwowych, kobiety studiuj¹ce na wy¿szych uczelniach niepañstwowych
i mê¿czy�ni studiuj¹cy na wy¿szych uczelniach niepañstwowych.

W pierwszej czê�ci ankiety m³odzi ludzie zostali poproszeni o podanie cech, którymi ich
zdaniem charakteryzuje siê obecny rynek pracy. Otrzymane dane (zestawione w tab. 1) pozwoli³y
na poznanie zdania m³odych ludzi o wspó³czesnym rynku pracy i umo¿liwi³y wysnucie refleksji
na temat rzeczywisto�ci, w której ¿yli badani.

Tab. 1. Opinie respondentów o rynku pracy (dane w %)

Du¿a konkurencja i niedobór miejsc pracy 88 67 87 72
Cechy patologiczne (np. nepotyzm, protekcja) 63 66 56 98
Ma³a atrakcyjno�æ ofert pracy 59 44 60 49
Niska atrakcyjno�æ pod wzglêdem
finansowym/niskie zarobki 21 37 51 12
Wysokie wymagania (m.in. wysokie
kwalifikacje zawodowe, do�wiadczenie
zawodowe) 21 33 5 7
Wysokie wymagania, inne ni¿ merytoryczne
(np. zwi¹zane z wiekiem, cechami charakteru) 20 8 20 5
Konieczno�æ ci¹g³ego dokszta³cania siê,
doskonalenia umiejêtno�ci 7 8 4 3
Trudno powiedzieæ 12 14 3 4

Cechy, którymi (wed³ug respondentów)
charakteryzuje siê rynek pracy

Uczelnie pañstwowe Uczelnie niepañstwowe

kobiety mê¿czy�ni kobiety mê¿czy�ni

Uwaga: odsetki nie sumuj¹ siê do 100, gdy¿ badani mogli wymieniæ dowoln¹ liczbê okre�leñ.

�ród³o: badania autorki.

Studenci wskazywali na wiele cech rynku pracy. Z informacji zamieszczonych w tabeli wyra�nie
widaæ, ¿e postrzegali oni rynek pracy przede wszystkim jako obszar o wysokim stopniu konku-
rencji (�o miejsca pracy trzeba siê biæ� � MP 272 ; �praca to przywilej� � MN 541) i bezrobocia.

2 W artykule przytaczam wypowiedzi dotycz¹ce cech, którymi � zdaniem badanych studentów � charak-
teryzowa³ rynek pracy. Skróty oznaczaj¹: KP � kobieta studiuj¹ca na uczelni pañstwowej, KN � kobieta
studiuj¹ca na uczelni niepañstwowej, MP � mê¿czyzna studiuj¹cy na uczelni pañstwowej, MN � mê¿-
czyzna studiuj¹cy na uczelni niepañstwowej.
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Zauwa¿ali niedobór miejsc pracy (�zdecydowanie za ma³o miejsc pracy dla m³odych ludzi, zbyt
du¿o ludzi pracuj¹cych, którzy powinni ju¿ przej�æ na emeryturê, daæ szansê m³odemu pokole-
niu� � MP 289). Rynek pracy w ich oczach by³ zamkniêty, hermetyczny, ma³o ch³onny. Szczególnie
akcentowali jego zmienno�æ, brak bezpieczeñstwa i stabilizacji, wrêcz nieprzyjazno�æ i brutal-
no�æ. Na tê cechê rynku pracy wskazywali prawie wszystkie kobiety oraz blisko trzy czwarte
mê¿czyzn studiuj¹cych na uczelniach obydwu typów. Studenci podkre�lali nasycenie rynku
pracy kandydatami o wysokich kwalifikacjach (�za du¿o jest magistrów� � MP 65), akcentowali
zjawisko hermetyczno�ci niektórych zawodów, obawiali siê trudno�ci ze znalezieniem pracy we
w³asnym zawodzie. Rynek pracy kojarzy³ im siê z frustracj¹ i wy�cigiem szczurów (KN 696).

Dwie trzecie kobiet i mê¿czyzn studiuj¹cych na uczelniach pañstwowych oraz po³owa stu-
dentek i niemal wszyscy mê¿czy�ni studiuj¹cy na uczelniach niepañstwowych wskazywali na
wystêpowanie zjawisk patologicznych w sferze wi¹zanej z rynkiem pracy, wyra�nie akcentuj¹c
nepotyzm jako podstawow¹ zasadê rz¹dz¹c¹ mechanizmami zatrudnienia. Studenci pisali: �trud-
no znale�æ pracê bez poparcia, protekcji i pleców� (KN 725), �ciê¿ko jest zdobyæ jak¹kolwiek
sta³¹ posadê czy zlecenie bez odpowiednich znajomo�ci� (MP 97), �obecny rynek charaktery-
zuje siê przede wszystkim tym, ¿e m³odym ludziom zaraz po studiach, a tak¿e w trakcie ich,
bardzo trudno znale�æ jest pracê. W grê wchodz¹ najczê�ciej uk³ady. Uwa¿am, ¿e to powinno
siê zmieniæ� (MP 318).

Studenci byli przekonani o ma³ej atrakcyjno�ci ofert pracy. Takie zdanie wyrazi³o wiêcej ni¿
po³owa kobiet studiuj¹cych zarówno na uczelniach pañstwowych, jak i niepañstwowych.
S³abe zró¿nicowanie i brak dynamiczno�ci na rynku pracy podkre�la³o wiêcej ni¿ dwie pi¹te
mê¿czyzn studiuj¹cych na uczelniach pañstwowych i po³owa studentów uczelni niepañstwo-
wych. M³odzi ludzie pisali, ¿e rynek pracy w Polsce jest �ma³o dynamiczny, ma³o elastyczny,
ma³o przejrzysty�. Nie widzieli dla siebie perspektyw na rynku, na którym jest tak niewiele ofert
atrakcyjnej i ciekawej pracy. �Jest bardzo trudny dostêp do wymarzonej pracy, trzeba korzy-
staæ z ka¿dej okazji, nawet je�li oferta pracy nie jest w 100% tym, na co liczymy� (MP 96). Te
wypowiedzi wyda³y siê zdumiewaj¹ce w �wietle tak wielkiej ró¿norodno�ci zawodów zwi¹za-
nych z przemianami na rynku pracy.

Pojawi³y siê tak¿e uwagi zwi¹zane z ma³¹ atrakcyjno�ci¹ rynku pod wzglêdem finansowym.
Prawie dwie trzecie m³odych kobiet i po³owa mê¿czyzn studiuj¹cych na uczelniach niepañstwo-
wych akcentowa³o niskie zarobki oraz ma³e szanse znalezienia dobrze p³atnej pracy (�praca jest
wymagaj¹ca, a zarobki nieadekwatne do wykonywanej pracy� � KP 10)). Te cechy pojawi³y siê
tak¿e w wypowiedziach co trzeciego studenta i co pi¹tej studentki uczelni pañstwowych.

W�ród wypowiedzi znalaz³y siê równie¿ takie, których pojawienie siê mog³oby �wiadczyæ
o zaobserwowaniu w wymiarze lokalnym pewnych ogólnocywilizacyjnych trendów zwi¹zanych
z rozwojem w kierunku spo³eczeñstwa wiedzy. M³odzi ludzie podkre�lali wysokie, wrêcz nadmier-
ne wymagania dotycz¹ce kwalifikacji zawodowych. Pisali: �rynek pracy jest wymagaj¹cy, wrêcz
wyzyskuj¹cy� (MN 452), �trudny dla osób niewykszta³conych, wymaga wysokich kwalifikacji,
dla specjalistów� (KP 78). Podkre�lali, ¿e coraz wiêksze trudno�ci ze znalezieniem pracy s¹ spo-
wodowane oczekiwaniem przez pracodawców do�wiadczenia zawodowego. �Bezsensowne
wrêcz wymagania stawiane kandydatom � wiek 25 lat, trzy lata na kierowniczym stanowisku�
(KN 724), �miejsca pracy s¹ dla przygotowanych, dla posiadaj¹cych do�wiadczenie zawodowe,
odpowiedni sta¿ pracy w zawodzie� (KP 65). Dostrzegali zmiany wymagañ stawianych przez
pracodawców. Twierdzili, ¿e rynek pracy jest dla przygotowanych, dla osób posiadaj¹cych do-
�wiadczenie zawodowe i odpowiedni sta¿ pracy w zawodzie. Wskazywali, ¿e pracê naj³atwiej zna-
le�æ specjalistom i ekspertom. Te cechy pracowników zauwa¿yli jednak tylko co pi¹ta studentka
i co trzeci student uczelni pañstwowych oraz niewielu studentów uczelni niepañstwowych.
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Badani akcentowali konieczno�æ ci¹g³ego dokszta³cania siê, nieustannego doskonalenia
swoich umiejêtno�ci, przekwalifikowania siê. Twierdzili, ¿e na rynku pracy s¹ miejsca dla �lu-
dzi, którzy musz¹ siê ci¹gle kszta³ciæ i byæ mobilnymi, przygotowanymi na czêst¹ zmianê zawo-
du� (MP 29).

Wa¿n¹ kategori¹ by³y wysokie wymagania stawiane przez rynek pracy, inne ni¿ posiadane
kwalifikacje i umiejêtno�ci merytoryczne. Studenci wskazywali, ¿e pracê ³atwo znale�æ osobom
m³odym, dyspozycyjnym, silnie motywowanym, �kreatywnym, znaj¹cym jêzyki, przedsiêbior-
czym� (MN 727), oraz tym, którzy �potrafi¹ po�wiêciæ bardzo wiele dla pracy� (KN 729). Rynek
pracy �wymaga du¿o w³asnej inicjatywy. Do znalezienia pracy konieczne s¹ wysi³ek i zdecydo-
wanie� (MN 669).

W�ród pozosta³ych odpowiedzi nieliczne akcentowa³y trudno�ci pracodawców, np. wysokie
koszty pracy, z³e prawo pracy, wysokie podatki itp. �Dzisiaj rynek pracy jest trudny. Du¿e nak³ady
na pracê, obci¹¿enia pracodawcy, wysokie podatki oraz nie¿yciowy kodeks pracy utrudniaj¹
znalezienie pracy, zw³aszcza m³odym� (MN 626).

W wypowiedziach pojawi³ siê obraz trudnego rynku pracy. M³odzi ludzie s¹ �wiadomi, ¿e
wchodz¹ na rynek pracy, który znajduje siê w stanie powa¿nych zmian. Zauwa¿ali negatywne
tendencje, podkre�lali poczucie zagro¿enia i braku bezpieczeñstwa. Byli �wiadomi braku rozwi¹-
zañ, które mog³yby im pomóc w poruszaniu siê po tym nieustannie zmieniaj¹cym siê obszarze.
Analizuj¹c wypowiedzi studentów, mo¿na by³o odnie�æ wra¿enie, ¿e trudna sytuacja na rynku
pracy spowodowana przez czynniki zewnêtrzne jest nieprzewidywalna i � co wa¿ne � w ich
przekonaniu nierozwi¹zywalna. Dobrym podsumowaniem tych wyników jest tytu³ pracy Barba-
ry Fatygi, Gra¿yny Fluderskiej i Jerzego Wertenstein-¯u³awskiego (1993): Wszystko by³oby z na-
mi w porz¹dku, gdyby nie rzeczywisto�æ.

Obecna sytuacja polityczna, gospodarcza i spo³eczna uaktualnia pytania dotycz¹ce obrazu
rynku pracy w �wiadomo�ci m³odych ludzi i podejmowanych przez nich strategii adaptacyjnych
do warunków gospodarki rynkowej. Akcesja Polski do Unii Europejskiej, obserwowana goto-
wo�æ m³odych Polaków do emigracji i realizowania �cie¿ki zawodowej za granic¹, przyjmuj¹ca ju¿
dzisiaj formê �drena¿u m³odo�ci� czy �drena¿u mózgów� (Krieger 2004) czyni prezentowan¹
tematykê niezwykle wa¿n¹.
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The Young Generation of Polish People and the Labor Market
in the Time of the Knowledge-based Economy

The young people in Poland rich adulthood in the special time � the time of great transforma-
tions. A series of such a factors as the globalization, the development of information and
telecommunication technology, the expansion of the services (together with the diminishing of
industry and agriculture), and particularly the transformation in the Polish post-communist
society made the impact on the changes in rather all aspects of the social life.

The globalization produces a lot of uncertainties. The world is not indifferent to the challen-
ges of civilization. The traditional Ford�s model of work is eroding. The participation in the
process of transformation to the service based economy needs to confront and to accept the
various relationships in the workplace and the new scope of tasks in work. High qualified
workers with good professional experience are more and more needed.

The conclusions of the research into the students� views on the modern labor market formed
by the knowledge based economy were presented against backdrop of the social and work
transformation sketched above.
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Ma³gorzata Kosa³a
Agnieszka Pichur
Katedra Przedsiêbiorczo�ci i Innowacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Analiza dzia³añ przedsiêbiorczych i postrzeganie prowadzenia
dzia³alno�ci gospodarczej przez m³ode pokolenie � wybrane aspekty

W procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy du¿¹ rolê ma podejmowanie dzia³añ m.in.
w zakresie liberalizacji rynków, innowacyjno�ci i przedsiêbiorczo�ci. Spo³eczeñstwo przedsiê-
biorcze jest podstaw¹ budowania nowoczesnej, wysoko konkurencyjnej gospodarki. Kszta³to-
wanie spo³eczeñstwa przedsiêbiorczego prowadzi do sytuacji, w której sk³onno�æ do zak³adania
i prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej dotyczy znacznej czê�ci spo³eczeñstwa i ka¿dej z grup
spo³ecznych, a nie tylko wybranych, nielicznych jednostek. W kszta³towaniu dzia³añ przedsiê-
biorczych szczególnego znaczenia nabiera edukacja w dziedzinie przedsiêbiorczo�ci ludzi m³o-
dych. Jej celem jest m.in. kszta³towanie �wiadomo�ci, ¿e dzia³alno�æ gospodarcza jest równie¿
�cie¿k¹ rozwoju zawodowego.

Zwrócenie szczególnej uwagi na �wiadome profilowanie postaw przedsiêbiorczych owocuje
w wielu obszarach ¿ycia jednostki. Korzy�ci osi¹gane s¹ zarówno na polu zawodowym (np.
aktywne kszta³towanie kariery zawodowej), jak i prywatnym (np. efektywniejsze wykorzystywa-
nie, lokowanie zgromadzonych zasobów finansowych czy czasu). W 1982 r. Albert Shapero
stwierdzi³, ¿e: �przedsiêbiorcy nie rodz¹ siê, tylko siê nimi staj¹ (�) odkryte cechy wyró¿niaj¹ce
przedsiêbiorców od innych nie s¹ okre�lone genetycznie lub utrwalone na zawsze we wczesnym
dzieciñstwie. Nabiera siê ich dziêki do�wiadczeniom. S¹ one szczê�liwie wpajane w trakcie edu-
kacji (�)� (Piasecki 1997).

Cel i realizacja badañ
S³owo �przedsiêbiorczo�æ� coraz czê�ciej widaæ na plakatach, ulotkach informacyjnych doty-

cz¹cych kursów i szkoleñ skierowanych do ró¿nych grup spo³ecznych i zawodowych, wspó³fi-
nansowanych tak¿e ze �rodków Unii Europejskiej. Przedsiêbiorczo�æ sta³a siê popularnym has³em
w kampaniach wyborczych polityków. Przedsiêbiorczo�æ od kilku lat jest jednak przede wszyst-
kim zagadnieniem, z którym oswajaj¹ siê uczniowie polskich gimnazjów; zagadnieniem, które
zg³êbiaj¹ studenci uczelni pañstwowych i prywatnych. Zaobserwowane medialne, polityczne
i edukacyjne znaczenie przedsiêbiorczo�ci czy nawet moda na przedsiêbiorczo�æ sta³y siê moty-
wacj¹ do badañ nad postrzeganiem prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej przez przedstawicieli
m³odego pokolenia. Prezentowane w niniejszym artykule wyniki badañ s¹ czê�ci¹ projektu ba-
dawczego nt. postaw przedsiêbiorczych studentów, realizowanego na Uniwersytecie Ekono-
micznym na kierunku ekonomia1.

1 Czê�æ wyników badañ projektu badawczego opublikowano w artykule: J. Targalski, M. Kosa³a,
A. Pichur 2007.
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Badania sonda¿owe postaw przedsiêbiorczych studentów by³y realizowane od grudnia 2006 r.
do stycznia 2007 r. Ankieta badawcza zosta³a skierowana do studentów trzeciego roku kierunku
ekonomia. Ankietowani studenci w semestrze zimowym roku akademickiego 2006/2007 byli s³u-
chaczami wyk³adu �Podstawy przedsiêbiorczo�ci� i uczestniczyli w æwiczeniach z tego przed-
miotu. Celem badañ by³o ukazanie motywacji studentów do podejmowania dzia³alno�ci
gospodarczej, ustalenie, jakie maj¹ do�wiadczenia i plany zwi¹zane z karier¹ zawodow¹, ale
równie¿ uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak du¿a jest grupa osób, które za³o¿enie dzia³alno�ci
gospodarczej traktuj¹ jako �cie¿kê kariery zawodowej. Zawarte w niniejszym artykule analizy
prezentuj¹ czê�æ wyników projektu badawczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Badaniem objêto blisko 300 przysz³ych studentów kierunku ekonomia. Na ankietê odpowiedzia-
³y 222 osoby. Po sprawdzeniu poprawno�ci wype³nienia ankiet, do analizy zakwalifikowano 216
arkuszy z odpowiedziami.

Tab. 1. Ankietowani � wiek, miejsce zamieszkania

21 145
22 53
23 12
24 1
20 5

Wielko�æ miejscowo�ci pochodzenia               Liczba osób
miasto ponad 500 tys. 31
miasto 200�500 tys. 38
miasto 100�200 tys. 12
miasto 20�100 tys. 71
miasto poni¿ej 20 tys. 21
wie� 42

Brak danych 1

Wiek Liczba osób

�ród³o: J. Targalski, M. Kosa³a, A. Pichur 2007.

Na pytania ankiety poprawnie odpowiedzia³o 216 osób. Wiêkszo�æ to studenci w wieku 21 lat
(145 osób; tab. 1). Studenci byli najczê�ciej absolwentami liceum ogólnokszta³c¹cego (213 osób),
3 osoby ukoñczy³y technikum (handlowe i ekonomiczne). Spo�ród 216 studentów kierunku
ekonomia, 23 osoby poinformowa³y, ¿e studiuj¹ równolegle na innych kierunkach: 9 osób � na
Akademii Ekonomicznej, pozosta³e 14 osób � na innych uczelniach. Ankietowani pochodzili na
ogó³ ze �redniej wielko�ci miast, licz¹cych 20�100 tys. mieszkañców.

Postawa przedsiêbiorcza m³odego pokolenia
Studentów poproszono o odpowied� na pytanie: czy rozwa¿aj¹ mo¿liwo�æ za³o¿enia dzia³al-

no�ci gospodarczej? A¿ 66% ankietowanych odpowiedzia³o pozytywnie, ale 43% jeszcze nie ma
pomys³u, jaka to bêdzie dzia³alno�æ, a 23% ma skonkretyzowan¹ wizjê. Jedynie 9% deklaruje, ¿e
nie zamierza zak³adaæ w³asnej dzia³alno�ci. Pozosta³a grupa � 25% � nie okre�li³a swych zamie-
rzeñ (ryc. 1). Te wyniki sugeruj¹, ¿e prowadzenie w³asnego przedsiêbiorstwa jest powa¿nie
rozwa¿ane jako �cie¿ka kariery zawodowej.

MA£GORZATA KOSA£A, AGNIESZKA PICHUR
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Ryc. 1. Czy rozwa¿asz prowadzenie w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej?

�ród³o: J. Targalski, M. Kosa³a, A. Pichur 2007.

Studentów, którzy rozwa¿aj¹ rozpoczêcie w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej (142 osoby � 66%
ankietowanych), zapytano, kiedy planuj¹ za³o¿enie firmy. Spo�ród osób, które rozwa¿aj¹ za³o¿e-
nie w³asnej firmy, 15% chce swoje plany realizowaæ jeszcze na studiach. Na chêæ za³o¿enia
w³asnej firmy w okresie 2�3 lat po ukoñczeniu edukacji wskaza³o 32% respondentów (ryc. 2).
Oznacza to, ¿e niemal po³owa studentów kierunku ekonomia jest zainteresowana prowadzeniem
dzia³alno�ci gospodarczej w bliskiej perspektywie.

Ryc. 2. Kiedy planujesz za³o¿enie firmy?

�ród³o: J. Targalski, M. Kosa³a, A. Pichur 2007.

Studentów poproszono o dokonanie samooceny swojej postawy (ryc. 3). Wiêcej ni¿ po³owa
badanych (55,5%) pozytywnie ocenia swoj¹ postawê w tej kwestii, przy czym 42% waha siê
i zaznacza odpowied� �raczej tak�, a 13% prezentuje postawê zdecydowan¹. Blisko 40% uwa¿a,
¿e jeszcze nie mo¿e okre�liæ siê jako osoba przedsiêbiorcza, ale z zaznaczeniem, ¿e ci¹gle siê uczy,
by tak¹ byæ. Odsetek osób, które �le oceni³y swoj¹ postawê przedsiêbiorcz¹, jest niewielki.

Analiza dzia³añ przedsiêbiorczych i postrzeganie prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej...
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Chêæ bycia niezale¿nym

Liczê na wiêksze korzy�ci finansowe

Realizacja w³asnych zainteresowañ

Liczê na elastyczne godziny pracy

Tradycje i biznes rodzinny

Mam pomys³

Samozatrudnie

Lubiê ryzyko

Mam kapita³

Inne

Chcê wykorzystaæ swoje do�wiadczenie i wiedzê

* Wskazanie maksymalnie trzech odpowiedzi.

�ród³o: badania autorek.

Ryc. 3. Samoocena postawy przedsiêbiorczej

�ród³o: J. Targalski, M. Kosa³a, A. Pichur 2007.

Motywacje i obawy m³odego pokolenia potencjalnych przedsiêbiorców
Zdecydowana wiêkszo�æ ankietowanych (ponad 90%) pozytywnie ocenia swoj¹ postawê

przedsiêbiorcz¹. Wiêkszo�æ studentów rozwa¿a prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w przy-
sz³o�ci (ryc. 1), dlatego w analizie dzia³añ przedsiêbiorczych wa¿ne jest poznanie motywacji do
za³o¿enia firmy czy obaw m³odego pokolenia zwi¹zanych z prowadzeniem w³asnego przedsiê-
biorstwa. Czynnikiem, który najmocniej motywuje tych, którzy planuj¹ za³o¿enie dzia³alno�ci
gospodarczej, jest chêæ bycia niezale¿nym (ponad 83%) oraz oczekiwanie wiêkszych korzy�ci
finansowych (60%). Wyniki ankiety wskazuj¹ na to, ¿e studenci nie postrzegaj¹ prowadzenia
w³asnej dzia³alno�ci jako sposobu na walkê z bezrobociem � �bojê siê, ¿e nie znajdê atrakcyjnej
pracy� to jedynie 9% wskazañ. Motywacja do zak³adania firm w�ród studentów nie ³¹czy siê
z posiadaniem w³asnego kapita³u � jedynie 4% wskazañ (ryc. 4.).

Ryc. 4. Motywacje planuj¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹*
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Nie wszyscy studenci rozwa¿aj¹ prowadzanie w przysz³o�ci w³asnej firmy. Z pewno�ci¹ nie-
którzy z nich maj¹ pewne obawy. Ci w³a�nie ankietowani zostali poproszeni o wskazanie, co
stanowi dla nich najwa¿niejsz¹ przeszkodê w za³o¿eniu firmy. Jedynie 10% odpowiedzia³o, ¿e nie
my�li o przysz³o�ci. To mo¿e sugerowaæ, ¿e ju¿ zastanawiali siê nad karier¹ przedsiêbiorcy.
W�ród barier ankietowani w wiêkszo�ci wskazuj¹ brak pomys³u na w³asny biznes (51%). W opi-
niach studentów wa¿na jest stabilizacja pracy, która nie ³¹czy siê z karier¹ przedsiêbiorcy. Blisko
40% studentów nie planuje dzia³alno�ci gospodarczej, poniewa¿ lubi stabilizacjê w pracy i chce
mieæ sta³e dochody (ryc. 5).

Ryc. 5. Dlaczego nie planujesz za³o¿enia w³asnej firmy?*

* Wskazanie maksymalnie trzech odpowiedzi.

�ród³o: opracowanie autorek.

Przyczyny sukcesu i pora¿ki przedsiêbiorców w opinii studentów
Jedynie niewielka grupa studentów (10% z tych, którzy nie chc¹ prowadziæ firmy) nie zastana-

wia siê nad swoj¹ zawodow¹ przysz³o�ci¹. Mo¿na zatem wnioskowaæ, ¿e m³ode pokolenie bacz-
nie przygl¹da siê poczynaniom przedsiêbiorców. Studenci zostali zapytani o g³ówne czynniki,
które ich zdaniem decyduj¹ o przyczynach sukcesów (ryc. 6) i pora¿ek (ryc. 7) przedsiêbiorców.

Analiza dzia³añ przedsiêbiorczych i postrzeganie prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej...
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Ryc. 6. Czynniki sukcesu firmy

�ród³o: opracowanie autorek.

Zwracaj¹c uwagê na czynniki przyczyniaj¹ce siê do sukcesu przedsiêbiorstwa, 34% bada-
nych wskaza³o na rolê dobrze wybranego i opracowanego pomys³u na dzia³alno�æ gospodarcz¹.
W dociekaniach nad przyczynami pora¿ek biznesu ten czynnik równie¿ zosta³ uznany za najbar-
dziej odpowiedzialny � 19% odpowiedzi. Potwierdza to pojawiaj¹ce siê w opracowaniach suge-
stie, ¿e najwiêksze prawdopodobieñstwo sukcesu maj¹ te firmy, które odpowiadaj¹ na
niezaspokajane potrzeby lub kreuj¹ nowe potrzeby, np. przez nowy produkt, ewentualnie zaspo-
kajaj¹ potrzeby ju¿ zaspokajane, lecz robi¹ to zdecydowanie lepiej (Targalski 2003). Na kolejnym
miejscu znalaz³y siê: analiza rynku i planowanie oraz zaanga¿owanie przedsiêbiorcy. Wskazywa³
na nie co czwarty badany. Wskazywano równie¿ na uwarunkowania makroekonomiczne � 9%
i sektorowe � 5%. Mo¿na wnioskowaæ, ¿e m³ode pokolenie ma �wiadomo�æ rangi zarz¹dzania we
wspó³czesnych przedsiêbiorstwach oraz roli, jak¹ odgrywa w nim przedsiêbiorca, który jest
odpowiedzialny (najczê�ciej) za obszar zarz¹dzania, a wiêc i jego zaanga¿owanie w sprawy firmy
staje siê warunkiem sukcesu.

Ryc. 7. Czynniki niepowodzenia przedsiêbiorców

�ród³o: opracowanie autorek.
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Co trzeci respondent zwróci³ uwagê na uzale¿nienie sukcesu firmy od pomys³u, a w przypad-
ku niepowodzenia � co pi¹ty. Oznacza to konieczno�æ dog³êbnego przemy�lenia pomys³u na
dzia³alno�æ gospodarcz¹ przedsiêbiorstwa w przypadku chêci zak³adania firmy, a gdy firma ist-
nieje, pomys³ jest raczej wynikiem w³a�ciwego zarz¹dzania. Analiza pozosta³ych czynników nie-
powodzenia przedsiêbiorców na rynku podkre�la znaczenie zarz¹dzania w klasycznym ujêciu.
Kolejno jako najistotniejsze wytypowano: brak do�wiadczenia i kwalifikacji � 17%, sytuacjê
rynkow¹ � 14%, koszty prowadzenia dzia³alno�ci � 13%, bariery formalno-prawne � 11%, brak
wiedzy, zmienno�æ i niepewno�æ otoczenia � po 10%, brak zaanga¿owania � 6%.

Wnioski z badañ i podsumowanie
Wyniki badañ pozwalaj¹ na okre�lenie poziomu dzia³añ przedsiêbiorczych, motywacji i po-

strzegania prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej w�ród m³odego pokolenia. Wskazuj¹ na wy-
sok¹ sk³onno�æ do podejmowania dzia³alno�ci gospodarczej � 66%. Jedynie 9% deklaruje, ¿e nie
zamierza prowadziæ w³asnej dzia³alno�ci. Zdecydowana wiêkszo�æ ankietowanych (ponad 90%)
pozytywnie ocenia swoj¹ postawê przedsiêbiorcz¹. Prowadzenie w³asnego przedsiêbiorstwa
jest zatem powa¿nie rozwa¿ane jako alternatywna �cie¿ka kariery zawodowej.

Analiza przyczyn sukcesów i pora¿ek dzia³alno�ci gospodarczej pozwala na stwierdzenie, ¿e
m³ode pokolenie ma �wiadomo�æ istoty wyró¿nienia przedsiêbiorstwa na rynku, ale równie¿
i rangi zarz¹dzania we wspó³czesnych przedsiêbiorstwach.

W momencie zak³adania firmy na znaczeniu zyskuj¹: koncepcja, idea, pomys³ na przedsiêbior-
stwo; w przypadku gdy firma istnieje, pomys³ nieznacznie traci na rzecz w³a�ciwego zarz¹dzania.

Bie¿¹ca analiza rynku, wystêpuj¹cych na nim trendów, staje siê podstaw¹ planowania dzia³añ
w intensywnie zmieniaj¹cym siê otoczeniu. Za obszar zarz¹dzania najczê�ciej odpowiedzialny
jest przedsiêbiorca, a wiêc i jego zaanga¿owanie w sprawy firmy staje siê warunkiem sukcesu.
Wyniki badañ wskazuj¹ na wysok¹ sk³onno�æ do zak³adania w³asnej firmy i wysoki poziom
�wiadomo�ci w zakresie prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej w�ród badanych.
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The Way Entrepreneurship is Perceived Among Young Generation
and Analysis of Their Entrepreneurial Potential.

Data Analysis  � Chosen Aspects

In European Union there has been growing interest in education in the area of entrepreneur-
ship. Programs and agendas present the ideas for training in entrepreneurial attitude for groups
of different age. This paper is a contribution to the research on entrepreneurial attitude among
young people. The article is based on survey conducted at Cracow University of Economics
among the third year students who attended to the academic course of entrepreneurship. The ar-
ticle synthesizes students� opinions, experience and plans for the nearest future. The main
interest of the research is whether the young people already consider being entrepreneur as a path
for professional career.
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Joanna Mro¿ek
Fundacja M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci

�Dzieñ przedsiêbiorczo�ci� � szans¹ na lepsze przygotowanie
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych do wej�cia na rynek pracy

Niniejszy tekst prezentuje jedn¹ z inicjatyw Fundacji M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci, maj¹-
c¹ na celu kszta³towanie i promowanie postaw przedsiêbiorczo�ci, kreatywno�ci i inicjatywy
w�ród m³odzie¿y, a tak¿e przygotowanie jej do funkcjonowania w warunkach zmiennego rynku
pracy. U jego podstaw tkwi przekonanie, ¿e najlepsz¹ metod¹ nauczania przedsiêbiorczo�ci jest
uczenie przez praktykê, i to uczenie we wspó³pracy ze �rodowiskiem przedsiêbiorców. To przeko-
nanie stanowi istotê dzia³alno�ci Fundacji M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci, która przygotowu-
je dzieci i m³odzie¿ do ¿ycia w warunkach gospodarki rynkowej i spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Prowadzone przez Fundacjê programy edukacyjne pozwalaj¹ m³odzie¿y lepiej zrozumieæ zasady
ekonomii i funkcjonowania biznesu, a tak¿e doskonaliæ umiejêtno�ci praktyczne. Rozwijaj¹
w uczniach umiejêtno�æ krytycznego my�lenia, kszta³tuj¹ aktywny stosunek do ¿ycia, ucz¹ kre-
atywno�ci, efektywnej komunikacji i pracy w grupie.

Fundacja M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci dzia³a w ramach Junior Achievement Worldwide
� najstarszej (powsta³ej w 1919 r.) i najszybciej rozwijaj¹cej siê na �wiecie organizacji zajmuj¹cej
siê edukacj¹ ekonomiczn¹ m³odzie¿y w ponad stu krajach. Dotychczas z programów Fundacji
w Polsce skorzysta³o 1624 tys. uczniów. W roku szkolnym 2007/2008 wziê³o w nich udzia³ ponad
750 tys. uczniów.

Fundacja M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci dzia³a we wspó³pracy ze �rodowiskiem przedsiê-
biorców, Centralnym O�rodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Ministerstwem Edukacji Narodowej
i Narodowym Bankiem Polskim. Umo¿liwia uczniom udzia³ w wielu konkursach krajowych i miê-
dzynarodowych, takich jak: Europejski Konkurs na Najlepsze M³odzie¿owe Miniprzedsiêbior-
stwo, Letni Obóz Przedsiêbiorczo�ci i Global Business Challenge. Mog¹ oni wspólnie uczyæ siê,
pracowaæ i konkurowaæ z m³odzie¿¹ z ca³ego �wiata. M³odzi ludzie maj¹ tak¿e mo¿liwo�æ uczest-
niczenia w miêdzynarodowych konkursach organizowanych przez Fundacjê w internecie.

W 2007 r. Junior Achievement Worldwide uzna³ Fundacjê M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci
za najlepiej rozwijaj¹c¹ siê organizacjê tego typu na �wiecie.

Aktualnie Fundacja realizuje 12 programów i projektów edukacyjnych dla m³odzie¿y szkó³ gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jednym z nich jest �Dzieñ przedsiêbiorczo�ci� � program, który
w polskich szko³ach ponadgimnazjalnych odniós³ ogromny sukces. Sprzyja on podejmowaniu
przez m³odych ludzi trafnych decyzji dotycz¹cych ich dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Poprzez kilkugodzinne praktyki w wybranym miejscu pracy uczniowie maj¹ mo¿liwo�æ zweryfikowa-
nia swoich wyobra¿eñ o wymarzonym zawodzie, zapoznania siê w praktyce z jego specyfik¹ oraz
pozyskania informacji o wymaganym wykszta³ceniu, umiejêtno�ciach i predyspozycjach niezbêd-
nych do jego wykonywania. Te do�wiadczenia s¹ nastêpnie analizowane podczas lekcji w szkole.

Ide¹ �Dnia przedsiêbiorczo�ci� jest w³¹czenie �rodowisk przedsiêbiorców w edukacjê m³o-
dzie¿y, zbudowanie �mostów� miêdzy szko³¹ a miejscem pracy, u�wiadomienie m³odym ludziom
konieczno�ci dostosowywania siê do zmieniaj¹cych siê warunków rynku pracy oraz wyposa¿e-
nie m³odzie¿y w umiejêtno�ci umo¿liwiaj¹ce �wiadome rozpoczêcie pracy i doros³ego ¿ycia.
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Szko³y uczestnicz¹ce w �Dniu przedsiêbiorczo�ci�

Program wpisa³ siê ju¿ na sta³e do kalendarza polskich szkó³, mimo to na pocz¹tku ka¿dego
roku szkolnego przypomina siê szko³om o mo¿liwo�ci przyst¹pienia do kolejnej edycji. W tym
celu podczas warsztatów i szkoleñ dla nauczycieli rozprowadzane s¹ ulotki o projekcie, ustawicz-
nie prowadzi siê korespondencjê elektroniczn¹ ze szko³ami, placówkami edukacyjnymi, o�rodka-
mi doskonalenia nauczycieli, zamieszcza stosowne artyku³y w prasie ogólnopolskiej, lokalnej
i bran¿owej (zw³aszcza skierowanej do �rodowisk szkolnych).

Tylko w ostatnim roku szkolnym w programie �Dzieñ przedsiêbiorczo�ci� wziê³o udzia³ ponad
39 tys. uczniów z 598 szkó³ ponadgimnazjalnych w ca³ym kraju. Przez cztery kolejne edycje
programu liczba zaanga¿owanych szkó³ wzros³a blisko dwukrotnie.

Wykresy przedstawiaj¹ proces anga¿owania siê szkó³ i uczniów w projekt �Dzieñ przedsiê-
biorczo�ci� w latach 2004�2007 (ryc. 1 i 2).

Ryc. 1. Szko³y uczestnicz¹ce w �Dniu przedsiêbiorczo�ci� w latach 2004�2007

�ród³o: opracowanie autorki.

Ryc. 2. Uczniowie uczestnicz¹cy w �Dniu przedsiêbiorczo�ci� w latach 2004�2007

�ród³o: opracowanie autorki.
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Powa¿nym wyzwaniem jest pozyskiwanie firm i instytucji. Fundacja zachêca do udzia³u part-
nerów ze �wiata biznesu, sponsorów oraz cz³onków swojej rady dyrektorów. Dziêki temu w pro-
gramie uczestnicz¹ du¿e miêdzynarodowe firmy, banki oraz instytucje i urzêdy pañstwowe.
Fundacja korzysta tak¿e z uprzejmo�ci wielu instytucji zamieszczaj¹cych informacje o programie
na swoich stronach internetowych.

Nieocenionym sposobem na w³¹czenie do projektu ma³ych lokalnych firm, urzêdów i instytu-
cji jest pomoc szkó³. Co roku w organizacjê praktyk dla uczniów w³¹czaj¹ siê nauczyciele, rodzice
oraz sami uczniowie. To dziêki nim �Dzieñ przedsiêbiorczo�ci� sta³ siê ogólnopolskim ruchem na
rzecz edukacji m³odzie¿y. Uczniowie zapraszani s¹ przez przedstawicieli urzêdów gmin, izb cel-
nych, posterunków stra¿y po¿arnej, policji, gabinetów weterynaryjnych, kancelarii prawnych,
du¿ych i ma³ych przedsiêbiorstw.

W³¹czenie siê firm i instytucji w realizacjê �Dnia przedsiêbiorczo�ci� pozwala na zdobycie
uznania dla osi¹gniêæ firmy, zbudowanie dobrych relacji z lokaln¹ spo³eczno�ci¹ oraz pozyska-
nie potencjalnych pracowników i partnerów w biznesie. Nie bez znaczenia jest tak¿e satysfakcja
p³yn¹ca z udzielania pomocy m³odym ludziom w dokonywaniu wyboru dalszej drogi kszta³cenia
i planowania kariery zawodowej.

Przez cztery kolejne edycje projektu liczba firm i instytucji, które zaoferowa³y uczniom swoj¹
pomoc, wzros³a niemal trzykrotnie. Wykres przedstawia liczbê firm i instytucji zaanga¿owanych
w projekt �Dzieñ przedsiêbiorczo�ci� w latach 2004�2007 (ryc. 3).

Ryc. 3. Firmy i instytucje bior¹ce udzia³ w programie w latach 2004�2007

�ród³o: opracowanie autorki

�Dzieñ przedsiêbiorczo�ci� trwa jeden dzieñ, ale przygotowania do programu rozpoczynaj¹
siê w szko³ach z du¿ym wyprzedzeniem. Szkolni koordynatorzy s¹ zobowi¹zani do poddania siê
okre�lonej procedurze przygotowuj¹cej dyrekcjê, rodziców i uczniów do udzia³u w projekcie. Po
wyra¿eniu zgody przez dyrekcjê nastêpuje formalna rejestracja szko³y na stronie internetowej
Fundacji (www.junior.org.pl). Wówczas szko³a uzyskuje dostêp do materia³ów edukacyjnych
i do oferty firm oraz mo¿liwo�æ zg³aszania do programu firm, które udostêpni³y jej swoj¹ ofertê.
Niezwykle wa¿ne jest zorganizowanie spotkania z rodzicami, poniewa¿ dziêki ich w³¹czeniu w or-
ganizacjê �Dnia przedsiêbiorczo�ci� rosn¹ szanse szko³y na pozyskanie lokalnych firm, instytucji
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i urzêdów. Do obowi¹zków szkolnego koordynatora programu nale¿y przydzielenie uczniom
odpowiednich miejsc pracy zgodnie z ich zainteresowaniami i preferencjami oraz przeprowadze-
nie lekcji poprzedzaj¹cych praktykê � tak¿e bezpo�rednio przed �Dniem przedsiêbiorczo�ci�.

Ka¿da szko³a uczestnicz¹ca w projekcie otrzymuje pakiet materia³ów do realizacji programu,
w wersjach papierowej i elektronicznej, obejmuj¹cy karty zg³oszenia ucznia (zawieraj¹ce elemen-
ty kwestionariusza zainteresowañ edukacyjno-zawodowych ucznia, planowanych studiów i wy-
marzonego zawodu), karty zgody rodziców (opiekunów) na udzia³ m³odzie¿y w programie, karty
zg³oszenia wolontariuszy z przedsiêbiorstw i urzêdów przyjmuj¹cych uczniów na praktyki, infor-
matory dla wolontariuszy (prezentuj¹ce za³o¿enia programu, sposoby w³¹czania siê firm do pro-
jektu i proponowany przebieg �Dnia przedsiêbiorczo�ci�) oraz tzw. analizê wyboru, czyli
kwestionariusz wype³niany przez uczniów po odbyciu praktyki, stanowi¹cy ocenê stanowiska
pracy wed³ug konkretnych kryteriów (p³acy, mo¿liwo�ci awansu, satysfakcji z wykonywania
zawodu, szans na zatrudnienie itd.) Informatory dla wolontariuszy szko³a jest zobowi¹zana do-
starczyæ wszystkim wspó³pracuj¹cym z ni¹ instytucjom; firmom, które same zg³osi³y siê do pro-
gramu, informatory przekazywane s¹ przez Fundacjê.

Wszystkie informacje dotycz¹ce programu s¹ umieszczone i na bie¿¹co aktualizowane na
internetowych stronach Fundacji M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci, w zak³adce �Dzieñ przedsiê-
biorczo�ci�, pogrupowane wed³ug kategorii przedmiotowych i adresatów przekazu. Pe³ny do-
stêp do tych materia³ów jest mo¿liwy po zarejestrowaniu siê i zalogowaniu szko³y w systemie.
Szko³y musz¹ wype³niæ formularz zg³oszeniowy i przes³aæ do Fundacji potwierdzenie zg³oszenia,
z pieczêci¹ szko³y i podpisem dyrektora. Po tej procedurze konto szko³y zostaje aktywowane.

Firmy i instytucje mog¹ siê zg³aszaæ do programu na dwa sposoby:
� bezpo�rednio � wype³niaj¹c formularz dostêpny na stronie internetowej i przesy³aj¹c do

Fundacji potwierdzenie zg³oszenia. Z tej oferty mog¹ skorzystaæ wszystkie szko³y uczestni-
cz¹ce w programie, które zwróc¹ siê do firmy o potwierdzenie przyjêcia ucznia na dane
stanowisko;

� za po�rednictwem szko³y � zg³aszaj¹c ofertê do wybranej szko³y. W tym celu nale¿y wype³niæ
�Karty zg³oszenia wolontariusza� i przekazaæ je szkolnemu koordynatorowi �Dnia przedsiê-
biorczo�ci�. Wówczas rejestracji firmy w bazie danych w imieniu firmy dokonuje szko³a,
automatycznie rezerwuj¹c oferowane przez firmê stanowiska dla swoich uczniów.

Dzieñ praktyk
Punkt kulminacyjny programu stanowi praktyka. Uczeñ towarzyszy swojemu wolontariuszo-

wi przez 3�5 godzin dnia roboczego. W tym czasie zapoznaje siê ze specyfik¹ stanowiska pracy
i zakresem obowi¹zków, wykonuje proste zadania, pozyskuje informacje na temat predyspozycji,
wymaganego wykszta³cenia, niezbêdnych umiejêtno�ci itp. Wskazane jest, aby szkolny koordy-
nator, w miarê mo¿liwo�ci, odwiedza³ uczniów odbywaj¹cych praktykê.

Po �Dniu przedsiêbiorczo�ci� nastêpuje jego ewaluacja: szkolny koordynator wraz z uczniami
sporz¹dza szczegó³owe sprawozdanie z przebytej praktyki, przeprowadza lekcjê podsumowuj¹-
c¹ udzia³ uczniów w programie (z wykorzystaniem formularzy analizy wyboru) i wysy³a listy
z podziêkowaniami do firm.

Podsumowaniem programu jest uroczysta Gala Przedsiêbiorczo�ci organizowana we wspó³-
pracy z Kancelari¹ Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od pocz¹tku trwania programu odby-
wa siê ona w Pa³acu Prezydenckim w Warszawie. Podczas uroczysto�ci najaktywniejsze szko³y
oraz firmy i instytucje zostaj¹ uhonorowane specjalnymi statuetkami i dyplomami. Nagrody
otrzymuj¹ tak¿e uczniowie � laureaci konkursu na najlepszy fotoreporta¿ z �Dnia przedsiêbior-
czo�ci�. Zwyciêzców wy³ania Komitet Honorowy �Dnia przedsiêbiorczo�ci�, w sk³ad którego
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wchodz¹ z regu³y przedstawiciele: Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego, zarz¹du Fundacji M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci oraz Rady Dyrektorów Amery-
kañskiej Izby Handlowej w Polsce. Zgodnie z regulaminem �Dnia przedsiêbiorczo�ci�, Komitet
mo¿e wybraæ z ka¿dego województwa nie wiêcej ni¿ dwie szko³y, kieruj¹c siê liczb¹ uczniów
bior¹cych udzia³ w programie oraz zaanga¿owaniem procentowym. Komitet zastrzega sobie pra-
wo przyznania nagród specjalnych tym szko³om, które w jakikolwiek inny sposób pozytywnie
wyró¿ni³y siê podczas �Dnia przedsiêbiorczo�ci�. Podobne zasady obowi¹zuj¹ przy wyborze
najaktywniejszych firm i instytucji. W tym wypadku Komitet kieruje siê liczb¹ stanowisk ofero-
wanych przez firmê. Nagradza równie¿ przedsiêbiorstwa i instytucje, które zaoferowa³y stanowi-
ska w swoich oddzia³ach i filiach w ca³ym kraju.

Honorowymi go�æmi Gali Przedsiêbiorczo�ci byli dotychczas: Aleksander Kwa�niewski, pre-
zydent RP w latach 1995�2005, oraz Lech Kaczyñski, obecny prezydent RP.

W 2005 r. za organizacjê projektu �Dzieñ przedsiêbiorczo�ci� Fundacja M³odzie¿owej Przed-
siêbiorczo�ci otrzyma³a pierwsz¹ nagrodê w Konkursie na Najlepsz¹ Inicjatywê Obywatelsk¹
Pro Publico Bono w kategorii �Inicjatywy edukacyjne�.

�Job Shadow Day� as an Opportunity
to Better Preparation the Students of Upper Secondary Schools

to Enter the Labor Market

The following paper presents a Job Shadow Day undertaken by the Junior Achievement
Foundation, a non-governmental organization with the aim of preparing children and youths
to live in market economy and to allow young people to gain knowledge and practical capabili-
ties that facilitate the realization of the plans for career.

The Foundation works within the framework of Junior Achievement Worldwide � the oldest
and fastest developing organization in the world, which is engaged in youth economic education
in more than one hundred countries. Junior Achievement Foundation pursues its objectives
in cooperation with the business environment, the Ministry of National Education and the Natio-
nal Bank of Poland.

Job Shadow Day allows young people to see in detail what the ideal job looks like, to learn
about its specifics, to find out about the required qualifications and indispensable skills. Such
an experience makes it possible to compare visions with reality and to have a better idea of the fu-
ture job.

�Dzieñ przedsiêbiorczo�ci� � szans¹ na lepsze przygotowanie uczniów...
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Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych
i promocja jako�ci pracy szko³y na przyk³adzie programu

Certyfikat Jako�ci �Szko³a Przedsiêbiorczo�ci�

Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych w�ród m³odych ludzi to jedno z g³ównych wyzwañ
dla wspó³czesnej szko³y, instytucji rynku pracy i organizacji pozarz¹dowych, takich jak Fundacja
M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci. Celem Fundacji jest przygotowanie m³odych ludzi do ¿ycia
w warunkach gospodarki rynkowej oraz umo¿liwienie im zdobycia wiedzy i praktycznych umie-
jêtno�ci u³atwiaj¹cych realizacjê planów zawodowych.

Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych u uczniów to proces ci¹g³y, wymagaj¹cy wielu do-
�wiadczeñ osobistych, wp³ywaj¹cych na sposób postrzegania, my�lenia i zachowania m³odego
cz³owieka. Chcia³abym zwróciæ uwagê na to, ¿e kluczow¹ rolê w tym procesie � oprócz rodziny
i �rodowiska lokalnego � powinna odgrywaæ szko³a.

Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego zobowi¹zuje gimnazja oraz szko³y ponadgimna-
zjalne do realizacji zadañ z zakresu edukacji ekonomicznej1. Na poziomie gimnazjum w ramach
trzeciego modu³u przedmiotu wiedza o spo³eczeñstwie szko³a ma obowi¹zek dostarczaæ uczniom
elementarn¹ wiedzê ekonomiczn¹, rozwijaæ ducha przedsiêbiorczo�ci, rozbudzaæ wyobra�niê,
pomys³owo�æ dotycz¹c¹ przysz³ej aktywno�ci zawodowej i gospodarczej, pomagaæ w �wiado-
mym kszta³towaniu orientacji i kariery zawodowej. Ponadto, kszta³c¹c w ramach przedmiotu pod-
stawy przedsiêbiorczo�ci na poziomie ponadgimnazjalnym ma tworzyæ sprzyjaj¹c¹ atmosferê dla
wspó³pracy z przedstawicielami ¿ycia gospodarczego w regionie i umo¿liwiaæ uczniom poznanie
specyfiki lokalnego rynku pracy.

Tê istotn¹ funkcjê szko³y w kszta³towaniu postaw przedsiêbiorczych dostrzeg³a Komisja
Europejska; wskaza³a ona na przedsiêbiorczo�æ jako jedn¹ z kluczowych kompetencji i, podkre-
�laj¹c, jak wa¿ne jest wzmacnianie ich nauk¹ przez dzia³anie, co Parlament Europejski i Rada
Edukacji potwierdzi³y w swoim zaleceniu, uznaj¹c przedsiêbiorczo�æ za kluczow¹ kompetencjê
w procesie uczenia siê przez ca³e ¿ycie2. Program Certyfikat Jako�ci �Szko³a Przedsiêbiorczo�ci�
jest kompleksow¹ odpowiedzi¹ na te postulaty i stanowi nowe spojrzenie na dotychczas realizo-
wane programy edukacyjne i przedsiêwziêcia z zakresu szeroko rozumianej przedsiêbiorczo�ci.
Organizatorem i pomys³odawc¹ jest Fundacja M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci, realizuj¹ca pro-
gram we wspó³pracy z instytucjami partnerskimi: Komisj¹ Nadzoru Finansowego, Polsk¹ Agen-
cj¹ Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci, Fundacj¹ Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

1 Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 26.02.2002 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³.
2 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia siê
przez ca³e ¿ycie, Bruksela, 18.12.2006 r., PE-CONS 3650/1/06 REV 1,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/oj/2006/l_394/l_39420061230pl00100018.pdf.
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oraz Centralnym O�rodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Istot¹ programu jest uzyskanie dwu-
stopniowego znaku jako�ci pracy szko³y, przyznawanego na 3 lata. Proces jego przyznawania
odbywa siê w dwóch etapach: nominacji i certyfikacji. Program ma charakter ogólnopolski,
a jego odbiorcami s¹ gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne, rozumiane jako ca³a spo³eczno�æ
szkolna: uczniowie i nauczyciele. Projekt ma jednak znacznie szerszy zasiêg � zak³ada w³¹cze-
nie w dzia³ania rodziców, uczniów oraz szeroko pojête �rodowisko lokalne. O Certyfikat Jako�ci
�Szko³a Przedsiêbiorczo�ci� mog¹ ubiegaæ siê szko³y, które dbaj¹ o jako�æ nauczania i wychowa-
nia w obszarze szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej, kszta³tuj¹ w�ród uczniów postawy
przedsiêbiorcze, wspó³pracuj¹ z gospodarczo-spo³ecznym otoczeniem szko³y i inicjuj¹ dzia³ania
z zakresu przedsiêbiorczo�ci wspieraj¹ce �rodowisko lokalne. Certyfikat Jako�ci �Szko³a Przed-
siêbiorczo�ci� za�wiadcza, ¿e dana szko³a pe³ni rolê lokalnego centrum edukacyjnego z dziedzi-
ny przedsiêbiorczo�ci dla m³odych ludzi.

Za³o¿eniem programu jest certyfikacja szkó³ na podstawie ich aktywno�ci w czterech obsza-
rach tematycznych:
� �Przygotowujemy do aktywno�ci na rynku pracy� � szko³a stwarza warunki do kszta³towania

u uczniów aktywnej postawy na rynku pracy;
� �Uczymy �wiadomego gospodarowania finansami� � szko³a stwarza warunki do przygotowa-

nia uczniów do �wiadomego zarz¹dzania finansami;
� �Jeste�my otwarci na wspó³pracê z innymi� � szko³a rozwija wspó³pracê z lokalnymi partnerami;
� �Wszyscy jeste�my odpowiedzialni za edukacjê ekonomiczn¹� � szko³a zapewnia ekonomiczny

wymiar kszta³cenia.

W ramach realizacji zadañ z poszczególnych obszarów tematycznych opracowane zosta³y
standardy i wska�niki potwierdzaj¹ce aktywno�æ szkó³. Obszar pierwszy dotyczy szeroko pojê-
tej tematyki edukacji dla rynku pracy. Mowa w nim o przygotowaniu uczniów do planowania
�cie¿ki edukacyjnej i budowania kariery zawodowej. W tym celu szko³a realizuje program dydak-
tyczno-wychowawczy uwzglêdniaj¹cy przygotowanie ucznia do planowania i dokonywania
wyboru dalszej drogi edukacyjnej. Uczniowie uczestnicz¹ w zajêciach przygotowuj¹cych do
planowania �cie¿ki edukacji i kariery, a szko³a stwarza mo¿liwo�æ weryfikacji planów i organizuje
kursy pozwalaj¹ce zdobyæ dodatkowe kwalifikacje. Plan dydaktyczno-wychowawczy i doku-
mentacja szkolna powinny uwzglêdniaæ tê tematykê, a uczniowie � mieæ mo¿liwo�æ uczestnicze-
nia w zajêciach pozwalaj¹cych wyrównywaæ szanse i zdobywaæ umiejêtno�ci ponadprzedmiotowe.
Standard drugi mówi, ¿e szko³a przygotowuje ucznia do korzystania z pozaszkolnych �róde³
informacji dotycz¹cych rynku pracy, potrafi tak¿e pozyskaæ sojuszników wspieraj¹cych te dzia-
³ania. W tym celu powinna wspó³pracowaæ z partnerami dzia³aj¹cymi na rzecz przygotowania
uczniów do wej�cia na rynek pracy i zapraszaæ do wspó³pracy konsultantów (z biur karier,
urzêdów pracy itp.) oraz lokalnych pracodawców. Ponadto, szko³a spe³niaj¹ca te kryteria wspó³-
organizuje imprezy: gie³dy szkó³ i pracy, symulacje rozmów kwalifikacyjnych. Dysponuje tak¿e
harmonogramem ca³orocznej wspó³pracy z partnerami lokalnymi w zakresie tematyki rynku pracy.
Na wysok¹ jako�æ pracy szko³y w obszarze pierwszym sk³ada siê te¿ doskonalenie rady pedago-
gicznej. Szko³a umo¿liwia zewnêtrzne oraz wewn¹trzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie
edukacji dla rynku pracy. W szkole tworzy siê warunki i zaplecze do prowadzenia edukacji
w zakresie tej problematyki. S¹ to m.in.: powszechnie dostêpna biblioteczka zawodoznawcza,
p³yty CD i filmy, katalog zawodów, aktualna gazetka �cienna, mo¿liwo�æ korzystania przez uczniów
z internetu i pomieszczenia dla szkolnych o�rodków kariery. Wa¿nym kryterium s¹ pozalekcyjne
formy realizacji edukacji dla rynku pracy. Szko³a powinna zapewniæ uczniom mo¿liwo�æ udzia³u
w pozaszkolnych formach edukacji dla rynku pracy.
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Przygotowanie rodziców do wspierania dzieci w �wiadomym planowaniu �cie¿ki edukacyjnej
i budowaniu kariery zawodowej to równie¿ wa¿ny element jako�ci pracy szko³y. Szko³a okre�la-
j¹ca siê mianem �szko³y przedsiêbiorczo�ci� realizuje program edukacyjny dla rodziców z zakresu
planowania kariery zawodowej ucznia gimnazjum w powi¹zaniu z rynkiem pracy. Przyjmuje on
formy konferencji, spotkañ, warsztatów, konsultacji ze specjalistami.

W obszarze drugim pierwszym standardem potwierdzaj¹cym jako�æ pracy szko³y jest realiza-
cja programów z zakresu edukacji finansowej i stwarzanie mo¿liwo�ci przygotowania uczniów do
�wiadomego zarz¹dzania finansami. Wska�nikami jako�ci s¹ liczba programów i liczba uczniów
nimi objêtych. Mowa tu o programach takich, jak: �Ekonomia na co dzieñ�, �Przedsiêbiorczo�æ�
oraz �Moje finanse�, �Zarz¹dzanie firm¹�, �Banki w akcji�, �M³odzie¿owe miniprzedsiêbiorstwo�,
a tak¿e wszelkich autorskich projektach, inicjatywach i innowacjach z tej dziedziny. Kolejnym
standardem jest udzia³ w konkursach zwi¹zanych z finansami. Miar¹ sukcesów szko³y jest po-
ziom i ci¹g³y postêp osi¹gniêæ edukacyjnych uczniów, zgodny z ich indywidualnymi mo¿liwo-
�ciami i potrzebami. Bada te¿ osi¹gniêcia edukacyjne uczniów i wykorzystuje wyniki do
podnoszenia efektywno�ci kszta³cenia. Na wysok¹ jako�æ pracy w zakresie szeroko rozumianej
przedsiêbiorczo�ci sk³adaj¹ siê ponadto wszelkie pozalekcyjne formy realizacji edukacji finanso-
wej. Szko³a tworzy �rodowisko wspieraj¹ce proces uczenia siê w zakresie edukacji finansowej.
Metody pracy z uczniami s¹ w³a�ciwie dobrane, zró¿nicowane i skuteczne. Nauczyciele wyko-
rzystuj¹ kontakty z instytucjami finansowymi: bankami, biurami maklerskimi, gie³d¹. Uczniowie
uczestnicz¹ w obozach naukowych, przedsiêwziêciach, konferencjach, warsztatach i projektach
edukacyjnych o tematyce finansowej. Istotnym elementem jest równie¿ popularyzacja wiedzy
finansowej. Szko³a upowszechnia swoje osi¹gniêcia w zakresie gospodarowania finansami w�ród
lokalnej spo³eczno�ci. Zapewnione jest tak¿e odpowiednie zaplecze edukacji � na stronie inter-
netowej znajduje siê zak³adka finansowa, opracowywane s¹ tematyczne ulotki i materia³y infor-
macyjne dla uczniów i rodziców. Szko³a organizuje i przeprowadza równie¿ w³asne konkursy
i ró¿ne formy sesji, konferencji naukowych (szko³y ponadgimnazjalne), a tak¿e kwizów, warszta-
tów, festynów o tematyce gospodarowania finansami.

Trzeci obszar dotyczy wspó³pracy ze spo³eczno�ci¹ lokaln¹. O jako�ci pracy �wiadczy dba-
³o�æ szko³y o rozwój wiedzy i umiejêtno�ci uczniów dziêki wspó³pracy ze �rodowiskiem pozasz-
kolnym. Nauczyciele zapraszaj¹ praktyków ¿ycia gospodarczego: przedsiêbiorców, pracowników
banków, urzêdów skarbowych, pañstwowych inspektorów pracy, ZUS, KRUS itd. na zajêcia
zwi¹zane z szeroko rozumian¹ edukacj¹ ekonomiczn¹, aby dzielili siê z uczniami swoim do�wiad-
czeniem. Szko³a stwarza uczniom warunki do ró¿norodnych dzia³añ, przedsiêwziêæ i projektów,
w których wykorzystuj¹ oni zdobyt¹ wiedzê i kszta³tuj¹ umiejêtno�ci, oraz dba o to, aby dzia³ania
uczniów by³y wspierane przez osoby kompetentne w danej dziedzinie, które bêd¹ siê z nimi
dzieliæ swoim do�wiadczeniem i doradzaæ im podczas rozwi¹zywania trudno�ci i problemów.
Wa¿ny punkt stanowi organizowanie pozaszkolnych zajêæ edukacyjnych z udzia³em konsultan-
tów. Nauczyciele organizuj¹ zajêcia edukacyjne poza szko³¹, wyprawy do instytucji, wyjazdy
studyjne, podczas których konsultanci dziel¹ siê z uczniami swoim do�wiadczeniem. Kolejny
standard odnosi siê do organizacji przedsiêwziêæ w³¹czaj¹cych �rodowisko pozaszkolne. Do
dzia³añ podejmowanych przez uczniów i nauczycieli anga¿owane s¹ ró¿ne podmioty �rodowiska
lokalnego: rodziny, samorz¹dy lokalne, instytucje, media, organizacje pozarz¹dowe itd. Standard
pi¹ty dotyczy nawi¹zywania kontaktów z organizacjami grantodawczymi i pozyskiwania spon-
sorów. Szko³a stara siê o dotacje i granty oferowane przez organizacje rz¹dowe, samorz¹dowe
i pozarz¹dowe, a uczniowie realizuj¹ ró¿ne przedsiêwziêcia: ekonomiczne, ekologiczne, kultural-
ne, prozdrowotne itd. Nie bez znaczenia jest informowanie �rodowiska o dzia³aniach szko³y.
Szko³a dba o kszta³towanie pozytywnego wizerunku, popularyzuje swoje dzia³ania i informuje
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lokaln¹ spo³eczno�æ o swoich osi¹gniêciach. Wska�nikami tego standardu s¹: strona interneto-
wa szko³y, na której umieszczane s¹ aktualne informacje dotycz¹ce podejmowanych dzia³añ
i osi¹gniêæ uczniów, aktywne forum internetowe pozwalaj¹ce na wymianê opinii i komunikowa-
nie siê, a tak¿e wspó³praca z lokalnymi mediami, które publikuj¹ artyku³y o dzia³aniach szko³y
i sukcesach uczniów.

Czwarty obszar dotyczy zastosowania wiedzy ekonomicznej. Wysoka jako�æ pracy szko³y
w tym aspekcie funkcjonowania szko³y dotyczy edukacji w zakresie przedsiêbiorczo�ci i jej miej-
sca w szkole. W przypadku szkó³ ponadgimnazjalnych szko³a wprowadza do zestawu progra-
mów nauczania takie, które stanowi¹ uzupe³nienie lub rozszerzenie tre�ci przedmiotu podstawy
przedsiêbiorczo�ci. W przypadku gimnazjum s¹ to programy obejmuj¹ce edukacjê ekonomiczn¹
i kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych. Nastêpnym standardem w tym obszarze jest osi¹ga-
nie sukcesów, których miarê stanowi poziom i ci¹g³y postêp osi¹gniêæ edukacyjnych uczniów,
zgodny z indywidualnymi mo¿liwo�ciami i potrzebami. Szko³a podnosi równie¿ efektywno�æ
nauczania dziêki udzia³owi uczniów w konkursach i projektach o tematyce ekonomicznej. Wska�-
nikiem do oceny jest tu równie¿ liczba autorskich publikacji nauczycieli z tego zakresu, np.
æwiczeñ i zadañ wykorzystywanych podczas lekcji przedmiotów ekonomicznych.

Szko³a przedsiêbiorcza doskonali w zakresie edukacji ekonomicznej  nie tylko uczniów, ale
i nauczycieli. Rozpoznaje potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego i wspiera
ich w dzia³aniach na rzecz tego doskonalenia, co wp³ywa na wysoki poziom pracy dydaktycznej.
W planach doskonalenia nauczycieli uwzglêdnia siê tre�ci zwi¹zane z edukacj¹ ekonomiczn¹.
Nauczyciele uczestnicz¹ tak¿e w szkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia. Ostatnim,
lecz nie mniej wa¿nym punktem w tym zakresie jest szkolna baza edukacji ekonomicznej. Szko³a
zapewnia warunki do realizacji zadañ w zakresie edukacji ekonomicznej, stwarza mo¿liwo�æ osi¹-
gania wysokiej jako�ci pracy. W szkole jest tak¿e pracownia podstaw przedsiêbiorczo�ci lub
wiedzy o spo³eczeñstwie, zawieraj¹ca podrêczn¹ bibliotekê, komputer z dostêpem do internetu,
rzutnik multimedialny, telewizor, odtwarzacz DVD lub VIS, foliogramy, filmy edukacyjne, gry
dydaktyczne itd.

W programie wykorzystano nowoczesne techniki wspó³pracy ze szko³ami. G³ówn¹ platform¹
komunikacji w ca³ym procesie realizacji programu jest internet. Za jego po�rednictwem odbywa-
j¹ siê: rejestracja szkó³, raportowanie, konsultacje i bie¿¹ca komunikacja. Tam umieszczony zo-
sta³ kompletny serwis informacyjny dla szkó³ (informacje promocyjne dotycz¹ce trybu
przyznawania certyfikatów oraz stopnia zaawansowania szkó³ w proces certyfikacji w poszcze-
gólnych województwach, aktualne informacje o aktywno�ci szkó³ w województwach). Zosta³o
uruchomione forum internetowe dla uczestników programu.

W ramach programu certyfikacji odbyte zostan¹ tak¿e hospitacje osi¹gniêæ szkó³ ubiegaj¹-
cych siê o certyfikat, przeprowadzane ka¿dego roku przez Komisjê Certyfikacyjn¹. Bêd¹ im
podlegaæ szko³y wybrane losowo. Nad prawid³owym przebiegiem projektu czuwa zespó³ wyko-
nawczy sk³adaj¹cy siê z Kapitu³y Certyfikacyjnej, Komisji Certyfikacyjnej oraz koordynatora.
W sk³ad wspomnianych organów wchodz¹ eksperci ¿ycia gospodarczego i specjali�ci we wska-
zanych wy¿ej dziedzinach aktywno�ci � przedstawiciele instytucji partnerskich: Komisji Nadzo-
ru Finansowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci, Fundacji Promocji i Akredytacji
Kierunków Ekonomicznych oraz Centralnego O�rodka Doskonalenia Nauczycieli. W ka¿dym
województwie odbêd¹ siê lokalne uroczysto�ci, po³¹czone z wrêczaniem certyfikatów, stanowi¹ce
posumowanie realizacji programu w danym regionie. W Warszawie odbêdzie siê gala ogólnopolska,
na któr¹ zostan¹ zaproszone najlepsze szko³y ze wszystkich województw.

W pierwszej edycji programu wziê³o udzia³ 526 szkó³ z ca³ej Polski, w tym 70 gimnazjów i 456
szkó³ ponadgimnazjalnych. Nominacjê do dalszego etapu uzyska³a po³owa z nich.

Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych i promocja jako�ci pracy szko³y na przyk³adzie programu...
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Ryc. 1. Szko³y uczestnicz¹ce w pierwszej edycji programu

�ród³o: opracowanie autorki.

Ryc. 2. Szko³y nominowane w pierwszej edycji programu

�ród³o: opracowanie autorki.

Podsumowanie
Program Certyfikat Jako�ci �Szko³a Przedsiêbiorczo�ci� stanowi kompleksowe, jako�ciowe

spojrzenie na obecn¹ aktywno�æ szko³y, i zachêca j¹ do nowych przedsiêwziêæ z zakresu eduka-
cji ekonomicznej i przedsiêbiorczo�ci. Jest to projekt niezwykle wa¿ny dla polskiego szkolnictwa,
polsk¹ szko³ê nieustannie ocenia siê bowiem wed³ug wiedzy przekazywanej uczniom, a nie na
podstawie umiejêtno�ci, które uczniowie nabywaj¹ w toku edukacji i z którymi wchodz¹ w doro-
s³e ¿ycie. �Szko³a Przedsiêbiorczo�ci� ma na celu promowanie systematycznego rozwijania umie-
jêtno�ci i wiedzy uczniów z zakresu przedsiêbiorczo�ci oraz promocjê jako�ci pracy szko³y. Takie
podej�cie wprowadza profesjonalne kanony jako�ciowe w nauczanie przedsiêbiorczo�ci i wie-
dzy ekonomicznej. Wierzymy, ¿e wprowadzenie certyfikatu �Szko³a Przedsiêbiorczo�ci� bêdzie
wa¿nym krokiem w rozwoju edukacji ekonomicznej m³odej czê�ci polskiego spo³eczeñstwa,
a przede wszystkim w promowaniu tej edukacji.
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Program �School of Entrepreneurship�
as the Example of the Shaping the Entrepreneurship Attitudes

and Promotion of Quality Schools

Te following paper presents one of the initiatives of the Junior Achievement Foundation in
Poland � the �School of Entrepreneurship� program.

The Foundation works within the framework of the Junior Achievement Worldwide � the
oldest and fastest developing organization in the world, engaged in youth economic education
in over a hundred countries.

This project is as an example of shaping entrepreneurship attitudes and promotion of the best
schools. It proposes a new complex view of realistic activities at school and encourages to new
actions in the field of entrepreneurship education. The core of the project is receiving a quality
mark � Entrepreneurship School Certificate. The project is addressed to the lower and upper
secondary schools.

Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych i promocja jako�ci pracy szko³y na przyk³adzie programu...
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